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'Móvi'mento promete,
'Ser intenso nas BRs

.Falcão promete que
2010 será melhor', NATAL EM ALTA

Papai Noel mais
, gordo em 2009

Página 12
Segundo a Polítia Rodoviária Federal, motoristas
deverão ter dose extra de paciência na ida ao litoral.
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Craque da Malwee faz balanço de 2009 e diz que vai
�g��

focar apenas nas quadras para ganhar mais títulos. _ �.

Página 19

Região ganha no�os
'. delegados em 2010

Se gundº delegado regional Uriel Ribeiro,
Marco Aurélio Marcucci deve timr férias e'

licença antes de assumir corgoem Jaraguó.
Página 5

INDÚSTRIA CATARINENSE ESTÁ
ATENTA À QUESTÃO AMBIENTAl.

Pesquiso realizado pelo Fiesc (Federuçõo dos Indústrias
da Estada de Santo Catarina) em parceria com o udesc

(Universiaode do Estado de Santo Corarino), Fonte: Fiescnet

... RECICLADORES DEIXAM PREDIO
Imóvel da antiga Max Wilhelm foi comprado em outubro deste ano por escr;itório de advoca'cia de

Curitiba. Empresas que funcionavam no espaço e seis famílias foram despejadas por ordem judicial.
':

.

Câmara faz hoje sessão extra
No pauto, projeJo do Executivo que aumenta a taxa de lixo�

retirado ontem e reapresentndu cem alíquota de 25%.
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Estaremos trabalhando entre Natal e Ano Novo!
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VENDA DE COMPUTADORES �OTEBoOf(S E ACESSÓRIOS
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,

. ,

VIDEO GAMES, GPS, CAMERAS OlGITAJ;S
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•

•

•

•

I 1)eu� '(I, � dieHte4 e � eem

-;e&, 1tatat e «IH- 'P� rlH4 �!!

Av. Marechal Deodoro da Fonsecar 191,Sala 03, Alameda 25.
Fone: (47)3055":0227 E-mail:dilmafabiane@hotmail.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fI o CORREIO DO ,POVO
QUARTA-FEIRA. 23 DE DEZEMBRO DE 2009

i

OPINIÃO---=------------

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Concertos do Advento 2009
Orquestra de Cordas da Sear ,e Camerata da Scar; Coral

Evangélico Jaraguá e Grupo de Câmara da Scar; Camerata
Vocal Apóstolo Pedro; Quarteto de Cordas Pantalla e músí
cos convidados ... Quantas pessoas?

Muita, muita gente empenhada nessa série de concer

tos, que abrilhantou as noites do Advento da Igreja Apósto
lo Tiago (11 de dezembro), Centro Cultural da Scar (12 de

dezembro) e Igreja Apóstolo Pedro - Centro (13 de dezem

bro). E retorna à cena no Femusc, em janeiro, mostrando a

outro público o produto de nossa -cultura musical.
Em ofício endereçado a Ricardo Feldens (que esteve,

está e estará à frente desse movimento artísticó sempre
crescente, que envolve realmente pessoas dos oito aos 80
anos em suas múltiplas atividades), o presidente da Câ
mara Municipal de Jaraguá do Sul, Jean Carla Leutprecht,
atendendo solicitação de Isair Maser, parabeniza o maestro

"pelo excelente espetáculo apresentado durante os Concer
tos de Advento 2009" e ressalva "a importância cultural
do trabalho desenvolvido pelo Maestro Ricardo Feldens,
que com muita dedicação proporciona momentos únicos à
comunidade jaraguaense" .

. Como reza a Cantata número 1 do Oratório de Natal, de

Johann Sebastian Bach, "regozijai-vos, cantai com alegria!
Louvai estes dias! Abandonai vossos temores e cessai vos

sos prantos. Entoai hinos de- regozijo e alegria! Uni vossas

vozes para cantar a Glória do Altíssimo. Adoremos o nome

do Todo Poderoso!".
Essa peça musical, que encerrou com excelência cada

uma das noites de júbilo e cultura, contou com os solos de
Laisa Prim Schmitz, Magnus Behling e Wanderli Siewerdt,
cantantes privilegiados que se destacaram, do coro, com

certeza emocionando os presentes pela beleza e harmonia (.

dos timbres de suas vozes.

Com dedicação e trabalho, juntando donativos de
pessoas abnegadas, o Maestro reuniu músicos convi
dados e seus diversos instrumentos, deslumbrando os

sentidos dos presentes.
Quem perdeu, fique de olho na programação do Fe

musc ou aguarde o próximo Advento, também no próximo
ano, que será + 10 para a cultura artístico-musical jaragua
ense e regional.
INACIO CARREIRA, CORAlISTA DA CAMERATA
VOCAL APÓSTOLO PEDRO

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

enviados para o e-meu redacao@ocorreiodopovo,com.br, ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256,500 • CP 19. E obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

Férias escolares: preocupação para a família?'
WAGNER SANCHEZ, DIRETOR ACADÊMICO,
MESTRE EM TECNOLOGIA DA iNFORMAÇÃO
E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

As férias 'escolares chegaram e com

elas a preocupação de algumas famílias
sobre como administrar o tempo livre

,

que seu filho terá em casa. Esta apreen
são muitas vezes é transferida' ao filho
que, ao invés que se sentir acolhido, per
cebe um sentimento de repúdio em sua

própria casa, transmitido pelos pais.
O recesso escolar é 'muito impor"

tante para o desenvolvimento social
das crianças, pois é um tempo de
descanso, um momento em que elas

podem estabelecer novas amizades,
descobrir novos lugares, experimen
tar a quebra de rotina tão saudável

para todos nós. Experimentar as novi
dades que o mundo reserva para cada
faixa etária é condição imprescindí
vel para o amadurecimento saudável
de todas as crianças. E a escola não

consegue prover essas experiências o

tempo todo e em todas as áreas; tais
como: um lançamento de filme no ci
nema, um novo parque de diversão,
uma atração que antes era proibida
por conta da idade e agora não é, um

passeio que possibilite atividades

compartilhadas entre pais e filhos.
Por que não? As crianças esperam por
estes momentos!

Todas as experiências inéditas têm

papel importante no aprendizado e

no vínculo entre pais e filhos, que po-

dem e devem ser estreitados no perío
do das férias. São momentos que eles
irão guardar para sempre ...

Planejar os passeios, atender aos

pedidos curiosos, sugerir espaços de
diversão são algumas atitudes que os

pais podem pensar neste momento. É
importante dar atenção aos interesses
da criança e mostrar que existem es

paços desconhecidos quê poderão ser

mágicos e inesquecíveis. Envolva seu

filho nas decisões sobre que fazer.
Reserve algum tempo .para os seus

filhos durante as próximas férias.
Priorize qualidade e não quantidade, '

pensando nos locais. nu atividades
que atendam a eles. Vocês jamais se

esquecerão dessas férias!
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Carolina TomaseUi
Flexibilizou

4i que regulamenta 0_ funcionatneIlto de casas de jogos por
computador e fliperamas deve mudar. Projeto do vereador Lorival
Demathê (RMDB) diminui de 500 para 100 metros a distância
mínima para instalação deste tipo de estabelecimento das essa
las. Dessa maneira, regularizando a atividade de lan houses que
abriram as.portas este ano, ignorando a lei sancionada .emjanei
ro pela prefeita Cecília Konell (DEM). E, também, indo na con
tramão do que defendia o próprio autor, então vereador Ronaldo
Raulino

-

(PDT). "Mudar de endereço tem umcusto, e é por canta
deles", argumentou Demathê, O texto fói para sanção da prefeita.

Desinteresse 1
Se por um lado os vereadores

cobram o cumprimento das leis,
por outro lado muitas vezes deixam
a desejar quando as regras valem

para eles mesmos, demonstran
do o comprometimento (ou falta
dele) com a função para a qual fac
ram eleitos. O regimento intemo da
Câmara de Massaranduba obriga
que as comissões permanentes se

reúnam pelo menos uma vez por
semana para análise dos projetos,
rotina que é ignorada. _

Desinteresse 2
Outra regra estabelecida no

regimento Interno ,da Casa que
mão é respeitada prevê descon-

_

tos nos salários pelas faltas do
vereador às sessões ou reuniões
das comissões. Se fosse aplicada
à risca, o saldo no fim do mês-fi- l

caria negativo para muitos. Mas
isso não é exclusividade de Más
saranduba. Em Iaraguá do Sul,
os encontros semanais das co

missões começaram a ser segui
dos com rigor nesta legislatura.

Dos 346 projetos de lei ordinária e outros 20 de lei comple
mentar encaminhados pelo Executiyo à Câ,mara a maior arte
- mais de 80% - vieram em regime de urgência, obrigando a

votação no prazo máxim() de 30 dias para não trancar a pauta.
Como os vereadores vão revisar o Regimento Interno no ano

que vem, poqerão inctulr artigo para que o plenário deciqa se a

proposta é ou não urgente: Assim, o regime do Executivo passa
a vir como um pedido, e não uma imposição. É o quejá aconte

ce nas Câmaras de Guaramirim e Massafandube.

Plantão
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul fecha hoje as

portas ao público. De 24 de de
zembro de 2009 a 3 de janeiro
é ponto facultativo. A partir do
dia 4, até 24 de janeiro, é pe
ríodo de férias coletivas, mas

haverá atendimento plantão.
O diretor administrativo Almir
Giese, o assessor das comissões
Rafael Schreíber, e as recepcio
nistas atenderão em expedien
te normal. Além disso, demais
funcionários ficam de sobrea
viso para o caso de convocação
de sessão extraordinária, como
é o caso de hoje de manhã.

carolinà@oc_�rreiodopovo.col!_I.�r

Influência
Presidente da Fesporte, pre

sidente do DEM e mentor da
candidatura Ivo Konell, e depois
de Cecília, Carione Pavanello
tem vez ou outra ido à Câmara,
onde foi vereador por três legis
laturas. Ontem, participou da
reunião para discutir o projeto
que reajusta o IPTU. Semana

passada, a presença dele no dia
da votação garantiu a aprovação
do repasse de R$ 200 mil para o
Futsal, que horas antes alguns -

prometiam rejeitar.

IPTU
Ainda sobre o reajuste do

IPTU, que ficou para 2011 na

proporção que deseja o Executi
vo, uma das explicações dos téc- -

nicas contratados pela Prefeitu
ra era de que o escalonamento
não pode ser 'féito, como suge
riram os vereadores para aliviar
a pancada no bolso do contri
buinte. De _ qualquer _ maneira,
sem entrar no reajuste da planta
de valores, a Prefeitura deve pro
por à Câmara o aumento do im

posto no próximo exercício.

FALA Aí!
"

Os problemas
persistem e se

agravalfl�

"
VEREADOR ADEMAR

POSSAMAI IDEM),
1I0PEfeNDER
I'ROlETO QUE

PRqísELlGAçÓeS
DE AGUA 'f: WZ 5M
lOCAIS QIlE NÃO

lENHAMAlVAAAOE
CONSTRUÇÃO

.
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REAJUSTE

POLíTICA----------

IPTU deve ficar para 2'010
Oposição disse que rejeita projeto, caso vá hoje à votação

.

. ,

JARAGUÁ DO SUL na reunião e defendeu o au-

A atualização da planta de menta. "O valor venal dos ter

valores, base para o cálculo do. renas em.Iaraguá é irrisório. O
IPTU, deverá ficar para 2010'. imposto não vai pagar nem a

O projeto que reajustava o va- coleta de lixo", comentou. No
lar venal dos terrenos em até entanto, os vereadores da opo-
47% foi retirado pelo Executi- sição foram contrários à pro-

.vo ontem à tarde da Câmara. posta e avisaram que o projeto.

Se, a Prefeitura reenviar a pro- será rejeitado se for à votação
posta antes da sessão extraor- no plenário.
dinária marcada para as 9h de "Acreditamos que a Pre
hoje, ela deverá ser rejeitada .

feitura precisa fazer uma dís-
. pelos vereadores. cussão maior, dando mais

Os projetos do IPTU ·e do publicidade aos trabalhos de
aumento da taxa de lixo foram . atualização da planta", afirma
discutidos ontem à tarde pelos, Natália Petry (PSB). O líder
vereadores, com a presença do do governo, Adernar Possarnai
secretário de Administração e de (DEM), informou que irá con

Finanças, Ivo Konell. A intenção versar com a prefeita Cecília
do Executivo era reenviar a pro- Konell (bEM), recomendando
posta, aumentando o valor venal a ela que não reenvie o projeto
dos terrenos em até 15%. à Câmara este ano.

O ex-vereador Carione Pa-
vanello (DEM) também esteve GIOVANNI RAMOS

<'

o:

(f;
'LU

��.- �
ü

Vereadores se reuniram ontem com o secretório de Administraçiío e Finanças

66
- Prefeitura preciso

fazer uma discussõo
mais amplo. W
VEREADORA NATÁLIA PETRY

Aumento do lixo
vai à votação .

o aumento da taxa de .lixo
será votada no sessõo enrnnr
dinário de hoje. Ap,ós retirar o

projeto que previa um reajuste
de 50% no alíquota, o Prefeitura
enviou uma novo proposto no, fi-

[3 nol do tarde de ontem, reduzindo
'"

�. para 25%. Se for aprovada, o taxa
do lixo subirá RS 0,50 poro RS
0,63 por passado.

Após
" meses de

muito trabalho

e dedicação temos o

prazer de lhes desejar um

feliz natal e um ótimo an0410 'O,

que no ano que. se inicia tenhamos a mesma

coragem para enfrentar os problemas juntos,

que no ano que está p' r vir tenhamos ainda mais

c nquistas e que em 2010 tenhamos ainda mais orgulho

da nossa Guaramlrlm..

).
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Que as realizações alcançadas este ano, sejam
sementes plantadas, que serão colhidas com

maior sucesso no ano vindouro.

B A B Y
Uma Injeção daQ,ualtd'a.dê INDUSTRIAL KRZ®

Novos delegados para Jaraguá e Guaramirim
.

Marco Aurélio Marcucci, que atua em Barra Velha, pode começar a trabalharem [araguásomente em outubro
Muitas mudanças devem

,ocorrer no quadro de dele
gados das 'comarcas de [a
raguá do Sul e Cuaramirím
no próximo ano. O delegado
Marco Aurélio Marcucci foi
nomeado para uma vaga em

Jaraguá .do Sul e deve dei
xar a cidade de Barra Velha.

Mas de acordo com o dele

gado regional Uriel RIbeiro,
ainda não foi definido o dia
em que ele deve começar a

atuar na cidade. "Há ques
tões burocráticas como' fé
rias e licença que precisam
ser vistas antes", comentou.

Marcucci ainda pode

'"

8

i
'"

Gara.ti� 4e segural'l9l e KOno_ia, é na 1
E
e
'"
c

.�
a
'"

'O

deixar o cargo para dispu
tar unia vaga para depu
tado estadual, em abril de
2010. Se isso acontecer, o

delegado apenas iria -atuar

em Jaraguá do Sul após as

eleições, em outubro. Uriel
também afirmou que mais
dois ou três profissionais

_ssas férias,

RE

PReu Miebelia

185/6DR1J1XMl'
1I*>NfADO.E BALANCEADO

POR1\PENÃS

REDE DE REVENDEDORES MICHELIN

recém-formados da Acade
mia da Polícia Civil devem.
ser. indicados para trabalhar
na futura Delegacia da Mu
lher, mas ainda não há um
número exato e nem nomes

confirmados.
O delegado Ricardo Labes

foi promovido e transferido

.para Navegantes na semana

passada. O único delegado
de Guaramirim, Daniel Dias,
decidiu atuar em Santa Ce
cília, cidade que deve assu

mir ainda nesse fim de ano.

De acordo com Uriel, ainda
não foi definido quem subs
tituirá Dias.

•

DVAPNEUS

o melhor pacote de
gara�tia5 do mercado.(')

�\C.HEl.l4f
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SEGURANÇA,

GERAVPOLícIA-------�-

Incêndio chama atenção à cautela
. Dica é prestar atenção ao local onde mora e jamais resolver problema sozinho

JARAGUÁ DO SUL

o incêndio no prédio Ama-

,ranthus, ocorrido na tarde' do
último sábado, suscitou apre
ensão e diversas dúvidas aos

que residem em apartamentos
espalhados pela cidade. A prin
cipal delas é quanto à seguran
ça dos moradores. Segundo
Aldair Faria, secretário execu

tivo do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul"
nem mesmo a corporação está

preparada para lidar com casos

de perigo nesses ambientes.
A dificuldade está na estru

tura física. A idade média das
viaturas de combate a chamas
é de cerca de duas décadas,
porém, a frota tém veículos
ainda mais antigos, como um

fabricado em 1976. Por causa

disso, um dos seis caminhões

quebrou e não pode operar.
Faltam peças para o conserto.

Para completar, os bombei
ros não contam com' aparelhos
próprios ao atendimento em pré
dios. "O ideal seria termos urna

autoplataforma de cerca, de 40

metros de' altura", explica. Ao
contrário da escada, este equi-

pamento exige menos espaço I

para operar e permite que os so

corristas acessem os domicílios

pelas janelas, De acordo com o

subcomandante Neilor Vincenzi,
a investida é primordial quando
o resgate não' pode ser feito por
dentro devido ao alastramento
das chamas. O veículo custa em

tomo de R$ 270 mil.

Quem fica do lado contrá

rio, porém.' também precisa '

agir de maneira a ajudar o tra

balho dos bombeiros. Confor-
me o engenheiro de segurança
Luciano Reck, os moradores
de edifícios precisam conhe
cer o local que habitam, dando

enfoque a saídas de emergên
cia, extintores e alarmes. Ou
tra sugestão é jamais tentar ex

tinguir as chamas de maneira

solitária, não subir andares e

nem utilizar elevadores. Se as

escadas estiverem obstruídas,
não quebre janelas e portas.
TodQS os prédios são obriga
dos a dispor de gás centraliza
do, rotas de fuga adequadas e

proteção por extintores.

KELLY ERDMANN Verticalização do cidade exige investimentos no estruturo dos bombeiros

Movimentação nos BRs fico
':-.:.: '

� intenso o partir desta quarto
-

JARAGUÁ DO SUL

BR-280 entre Jaraguá e São Francisco é uma dos preocupações do PRF

Quem programou fechar as

malas e partir em viagem nes

ses próximos dois dias precisa
levar consigo uma dose extra de

paciência.' Por causa-da feria
do de Natal, a expectativa da
Polícia Rodoviária Federal é
de que as estradas sofram au
menta considerável de veícu
los em trânsito. A maior mo

vimentação deve ocorrer entre
à amanhecer de hoje e a tarde
de amanhã.

Conforme Leandro Andrade,
chefe do Núcleo de Comunica

ção da PRF, em Florianópolis, no

Norte de Santa Catarina, a preo
cupação está em todo otrecho da
BR-101 e no da BR-280 que liga
Jaraguá do Sul às praias de São
Francisco do Sul. Por isso, o efeti
vo completo tende a ser colocado
de plantão ao longo do período,
caso haja necessidade.

Os motoristas que trafega-

I

rem pela BR-101 nas cidades
de Itajaí, Balneário Camboriú
e Itapema correm o risco de
enfrentar � congestionamentos.
Isso porque, na opinião de An

drade, o volume de automóveis
na região é intenso e 'a rodo
via, apesar de duplicada, não
o comporta. Para evitar esse

tipo de situação, a PRF sugere
aos condutores prudência. Se
houver a ocorrência de ací-

, dentes sem vítima, os carros

devem ser retirados da pista
de rolamento antes da chega
da dos policiais, do contrário,
os responsáveis podem pagar
multa no valor de R$ 85.

O mesmo ocorre com quem
extrapolar a velocidade máxi
ma permitida, Na BR-280 ela
está fixada em 80 krn!h e na BR-
101 em 100 km/h. Ultrapassar
esses limites é considerado in

fração de trânsito sujeita a noti

ficação de até R$ 574.

�o incêndio
só ocorre onde

a prevenção
talhou. 99

LUCIANO RECK, ENGENHEIRO DE

SEGURANÇA DOS BOMBEIROS

Ao viajar
lembre de:

• Avisot pelo menos, um vizinho
de que nõo estará em 6asa por
determinados dias;

• Fechar o registro de gás;
• Desligue todo_s os aporelhos-

eletrônicos;'
..

• ,Nõo sobrecarregue os tomados;
• Preste otençõo 00 que está

fazendo poro. nõo.�squecer
aparelhos ligados;

••• Nõo armazene líquidos
inflOlTiáveis 9º gás combuS!ívet
no interior do edifício

.

CQrpo achado
no Rio Jaraguá
o corpo de Valência Kiatkoski" de 64

anos, foi encontrado no monhõ de ontem,
em um barranco perto do Rio Jaraguá, no

Borro do Rio Cerro. De acordo com o famí
lia, ele estava desaparecido desde às 22h
de terço-feira. Os bombeiros informaram
que o corpo do homem nõo tinha sinais de
violência. Parentes relataram que ele tinha
problemas com álcool.

JARAGUÁ DO SUL

Acusado volta

para o pris�o
A Polícia Civil cumpriu ontem o monda

do de prisõo preventivo de Jairo Winkler, 21
anos. Ele é acusado de motor o tesoureiro
Eno Krueger, 44 anos, no Salõo Centenário
(Bairro Rio do Luz) no dia 14 de novembro.
Winker respondia pelo crime em liberdade
desde quinto-feira passadã, quando ven

ceu o prazo do prisõo temporário, de 30
dias. Ele foi reconduzido 00 Presídio Re
gional no noite de ontem. A Justiça de
cretou o prisõo preventivo para "garantir
o ordem público". Ele fugiu após o crime e

se entregou à polícia dois dias depois.
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Materiais fomm recolhidos ontem

Reciclagem em

novo endereço
JARAGUÁ DO SUL

Na manhã de ontem, in

tegrantes da associação e da
cooperativa de reciclagem
trabalhavam para transferir os

materiais recicláveis para um

galpão alugado no Bairro joâo
Pessoa. No entanto, muitos es

tavam indignados com a deso
cupação repentina do espaço.
Para o presidente da Associa
ção de Reciclagem de Iaraguá
do Sul, Rudnei Ananias, a

Justiça não deu tempo hábil
para que os trabalhadores e os

moradores encontrassem um

novo local.
'/\ gente não soube de or

dem judicial, nenhuma. Tinha
se programado para sair em

março. Agora vamos voltar
para um local ao lado da Arena

Jaraguá por um tempo", afirma.
Ele alega ter sido informado so

bre a desocupação do espaço
pela primeira vez na quinta-·
feira passada pelo proprietárió
da Nicopel.

Já o vice-presidente da Coo

perativa de Reciclagem do Vale
do Itapocu, Moisés Bemadino
Paulo, soube que os reciclado
res deveriam deixar o local há
cerca de 35 dias. Deacordo com

ele, a ordem judicial de despe
jo foi entregue em novembro
e o último aviso processual foi
anunciado na quinta-feira pas
sada. "Estamos preparados para
deixar o local desde sexta-feira
(18). Todos estavam cientes da
ordem de despejo", garantiu.

Conforme Moisés e Rudnei,
a Engepasa e a Prefeitura têm
um termo de doação com a as

sociação e a cooperativa. Por

mês, chega uma ajuda de custo
mensal para pagar o aluguel do
espaço dessas entidades. Po

rém, o proprietário da Nicopel
afirma que o espaço era cedido
às entidades.

Vende-se 1.500
-

blusinhas de
alcinha, tipo regata,do P ao GG.

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

.

AÇÃO JUDICIAL

Recicladores deixam prédio
Imóvel da antiga Max Wilhelm foi comprado.por advogados

FOTOS CÉSAR JUNKES

Empresas e funcionários da
Cooperativa de Reciclagem do
Vale do Itapocu e a Associação.
de Reciclagem de Jaraguá do
Sul tiveram de deixar ontem o

antigo prédio da Max Wilhelm.
O sócio representante Geraldo
Jasinski Júnior, do Escritório
de Advogados Associados San
der & Esteves, de Curitiba - que
comprou os terrenos e imóveis
através de uma negociação ju
dicial em outubro deste ano -

passou o dia conferindo a deso

cupação dos espaços.
"Desde junho vínhamos pe

dindo 30 dias para todos deixa
rem o local", destacou. Ele expli
ca que, como os ocupantes dos.
espaços não atenderam à solici

tação, os novos proprietários do
prédio entraram com um pedido
judicial de desocupação do imó- I

vel no mês passado. A Justiça de
feriu o pedido e determinou que
os moradores deixassem o espa
ço até este mês. Ontem, Jasinski
não informou se o espaço será Segundo Jasinski, Justiça determinou que os moradores e os empresas deveriam deixar o espaço até este mês
utilizado para abrigar algum em

preendimento comercial.
Segundo o proprietário da

empresa de reciclagem Ni

copel, Silvestre Panstein, o

contrato entre o Escritório de

Advogados Associados San
der & Esteves e a Nicopel pre
vê a desocupação dos espaços
até março de 2010. "Entramos
com uma liminar na Justiça
de Curitiba para ficarmos até
o final do contrato", afirmou.
Agora a empresa Nicopel pre-

JARAGUÁ DO SUL

,.- .,,;:
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mais de R$ 2 mil de'aluguel
para a empresa Max Wilhelm,

.

por intermédio de uma imobi
liária. Segundo ele, o valor con

tinuou sendo rigorosamente
pago mesmo depois da compra
do prédio pelos advogados, há

-três meses. No entanto, Jasinski
garante que os novos donos não
cobravam o aluguel e pediam
apenas a desocupação.

t3C5 Desde junho vínhamos pedlndo 30
dias para todos deixarem o local.�

GERALDO JASINSKI, SÓCIO DA

SANDE.R & ESTEVES, DE CURITIBA

tende se instalar no Bairro
Ilha da Figueira. Parte do ter
reno do antigo prédio também
era usado por uma autoescola

para os testes de volante.
Panstein afirma também que

a Nicopel e outras empresas que
ocupavam o espaço pagavam DAIANA CONSTANTINO

Ginásio e galpão abrigam moradores
Prefeitura afirma que família deve ficar no Artur Müller até alugar uma nova casa

"Estamos no corredor", diz Patrício

JARAGUÁ DO SUL

As nove pessoas da família
da dona de casa Patrícia Kis
ser, 29 anos, estão alojadas
desde a tarde de segunda-feira
em uma parte do Ginásio Ar
tur Müller, com autorização
da Prefeitura. Eles dividiam
a casa ao lado da empresa Ni

copel com mais cinco famí
lias. "A Prefeitura só cedeu o

corredor, não tem cozinha e

a nona (síc} está dormindo no

vestiário", reclamou.

Conforme Patrícia, as ou

tras cincofamílias que mora

vam de aluguel na casa estão

alojadas em um galpão provi
denciado por Silvestre Paris
tein. "Lá não tinha local pra
gente", disse. Segundo ela,
a Nicopel recolhia o aluguel
mensal de R$ 500 dos mora

dores. "O Silvestre (Panstein)
da Nicopel avisou a gente em

novembro que leríamos que
sair.. Mas depois ele disse que
poderíamos ficar até fevereiro

de 2010", contou.

De acordo com a direto
ra de Desenvolvimento So
cial da Prefeitura, Waltraut
Nunes, a família deve per
manecer no ginásio tempo
rariamente porque o aconte
cimento não se caracteriza
como uma catástrofe. "Por
isso a família deve alugar ou

tra casa, já que moravam de

aluguel. O que cabe a nós é
socorrer para não deixar eles
na rua", salientou.
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FOFOCODROMO
Aquela "plquerruchn" separado, mesmo só e nervoso, onda tentando manter
o mesma pose e o podrõo antigo. Mos, nõo consegue nomorodo nem ficon
te porque finge ser compreensivo, mos é autoritário, dominadora e nõo dá
chance de ninguém ser feliz. É o fofoco que rolo nos salões mais agitados do .

pedaço. Poro elo, eu sugiro um copo bem gelado do chope Ktinigs Bier, se

possível. bem acompanhado.

O�çÃO
Mais uma opçõo poro o rapaziada que
curte Balneário Comboriú é o Boviero
Pub, comandado pelo joroguoense
Luciano lunkes e o badalado Mimo. O
espaço fico no final do Av. Brasil.

FOGOS
Ronaldo Luz e suo ornado Mileno Mendes
e$1õo progromondo uma gronde festa. Eles
võo receber amigos em seu opê, em Balne
ário Comboriú, poro curtir "de camarote" o

queimo de fogos no réveillon.

NA URBE'
O meu querido amigo, o advogado Henri
que do Silvo, e suo esposo musa Chirleiy
chegam hoje, poro uma rápido tempora
da de 15 dias de férias no terro. O que
tem de gente querendo obroçá-Ios nõo
está no gibi. Eles võo curtir alguns dias o

orlo de Enseada. Sejam bem vindos..

"Deixe suas esperanças,
e nõo seus ferimentos,

. moldarem seu fÚturo.,,ROBERT H. SCHUWR

LAZER
O SOloon veio mesmo poro resolver o pro
blema dà falto de opção poro o agito do
golero jovem de espírito - cosais, turmas de
ficontes solteiros e de bem com o vida, que
procurom diversão, boa músico, osmelho
res shows 00 vivo e ágil serviço de ber Lá
todo dia tem um babado diferente.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o renomado em

presário do ramo de construçõo Paulo
Obenous. Ele é outro amigo que lê o

coluna todos os dias pato ficar por
dentro dos notícias do nosso regIõo.

NAS RODAS
• O meu amigo Silvino
Leier, depois de passar
por uma pequeno Cirurgia
num dos olhos, já está fir
me e forte poro cuidar de
suas atividades, que aliás,
nõo sõo poucos.

• O empresário Jurgen
.

Joochim Joesting, o Igue,
curte Natal e virodo de ano

no companhia dos-pois EI
<' viro e Ernesto em Piçarros.

• Tenho ouvido vários
elogios sobre o escola de
idiomas CCM comanda
do pelo competente Doni.
Bolo bronco!

A minha querido amigo Elisa
Pessoa também prestigiou o

show do bando Big Apple

o DJ Nene Wolf e suo Moristelo no show do Big Apple, no London

Iroei Muller no, London Pub

TE CONTEI!
• O pessool.bocono do Pr.omo
Construções, sempre simpáticos,
enviou um belo mimo de Natal
para este colunista. Adorei!

• O amigo Leudomor Lopes e suo

Catarina, como fazem todos os

, anos, curtem veraneio no proio de
Borro Velha.

• O promoter Adrioninho Junkes,
que deu uma repaginada no

"napa" e troca idade bem no

dia 25 de dezembro, promete
comemorar o doto com festerê
no Baviera Pub, em Balneário
Camboriú.

• No quinta-feiro último,
o amigo César Prodi
movimentou concorrido festa de
confroternizaçõo no Concho de
Bocha Pradi. O grupo 12 & 13
embolou o frege.

.

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivos vai peru
o comarodo Juliano Leier. Ele é
outro figuro simpática que vale
apenas trocar idéias.

.

• Butiá, em Borro Velho, um-dos
melhores restaurantes da orla
cotarinense.

• Nõo esqueça de fazer uma

criança feliz neste Natal!

• Com essa, fui!!!

ONDE COMER
BEM CEM JARAGUÁ
No prensodõo Beira Rio, um dos
melhores lanches do nosso regiõo.
Aliás, eu nunca vi do onde vem tonta

,

gente curtir o coso no madrugado. É
um povo réu daqueles,

DICA DE QUARTA
Curtir bons momentos na

Choperia Scondidinho.
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Um clube quase cinquentão
Fotos Aquivo(GECM

o Grêmio Esportivo
Cruz de Malta foi
fundado pelos amigos
Adernar Duwe,
vascaíno, e Eugênio
Muller, botafogúense,
em 27 de agust9"de-"
1961�. Duwe,gºst�rig 00'
que'�o �quipe st�:-�_ �'

charNasse \la�5�i' .

"

enquanto Muller.

naturalmente preferia
Botafqgo. O dilema

o,

foi r ,', lVidq pEmy��:i" i�':!.�
.

-. �- �". .���<':;
.�

a gemo � '�',V

Stre '_, ue sugeriu o'
atual'nome e'

_

consequiu agrada! os

dois lados.
A grande presença de
Sociedades na antiga
colônia do Rio da Luz
motivou a criação do
Clube, já que a

maioria das entidades
mantinha também'
uma equipe de
futebol em atividade,
como eram os casos

do Vitória e da Ponte
,

Preta'(Sohnstiefe),

futebol amador da

região, com nove

conquistas 'na Primeira
Divisão, sendo duas de
forma invicta.
Atualmente dotado
de ótima estrutura,
com um confortável
Estádio, .ônibus
próprio, salão social
e museu, os

cruzma Iti nos

chegaram a flertar
com o

profissionalismo, mas
descobriram que seu'

lugar é mesmo no

futebol amador, o'
�

"aqu.éjê'ti�erãm "

�-: � '�1- ,'�..
_.

.

feito�pd rl:péS'�()as
apaixé{na'dase' ."

,

'dedicadas a seus"
Club�s('que amam
aquilo que fazem.

além dos extintos
Caxias e Floresta.
Certamente, nem em

seus mais 'ousados
sonhos, Duwe e Muller

imaqinavam que -

quarenta e oito anos

depois da fundação-
'o Cruz de Malta seria
Um Clube tão grande,
muito menos que seria

, o maior vencedor do

Os tricampeões da década ele 80
•

'.
• 1 �_ _

•

•

A história mostra que o os que jogavam na equipe
futebol se desenvolveu nas mais cedo, para que assim

grandes cidades do Brasil a pudessem treinar e se preparar
partir da indústria. Era melhor para as partidas.
comum atletas serem contra- Naquela .época era difícil
tados para trabalharem em encontrar jogadores importa-
determinadas empresas, com, dos de outras cidades nas

• o único objetivo de defende- equipes locais. Clubes como

'rem as equipes' por elas Baependi, Juventus, Acaraí,
mantidas ou apadrinhadas. Estreita e Seleto apostavam.,

Na história do Grêmio em jogadores do município
.

Esportivo Cruz de Malta 'não para comporem seus elencos.
foi diferente. Adernar. Duwe, 'Estes, assim como os atletas,
fundador da equipe, era cruzrnaltinos, trabalhavam em- ,

-proprietário de um abate- período integram e treinavam
douro de aves nas proximida- quando possível.
des do Estádio Eurico Duwe. E foi assim, treinando
Em épocas de campeonato, mais que seus 'adversários;

- Duwe liberava os funcionári- que o Cruz de Malta surpre-

'Quem não

preserva o

passado,
o futuro

-

nao merece
AdemarDuwe

endeu durante três anos (83,
84 e 85), se tornando a

primeira equipe do interior
de Jaraquá do- Sul a conquis
tar um tricampeonato da
Primeira Divisão.

,.!...

,

Cruz de Malta, o malor da-hístõrla
informativo do Grêmio Esportivo Cruz de Malta

o

Criação? Àva'Íiít'kCónltunlcação+Esportes • Textos: HenriqueSudatti Porto • Editoração: Bianca Cristina Deretti
• www.avanteesporfes.com·avanteesportes@gmaiJ.com • (47) 9991-0818· Tiragem: 15mil exemplares
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o personagem por
detrás do Estádio
o falecido comerciante Eurico Duwe, tio de
Ademar Duwe, teve grande participação na

história do Grêmio Esportivo Cruz de Malta. Ele
foi o doador do terreno onde o Clube construiu
seu primeiro campo, local que hoje abriqa.a
Escola Helmuth Duwe.

Eurico era um grande apoiador da equipe em'
seu início, dedicando grande parte de seu

. .

tempo livre para ajudar o Clube. Nunca vestiu a

camisa do Cruz de Malta, mas seus filhos
trataram de fazer justiça à história jogando
pela equipe.
Posteriormente o terreno doado por Eurico foi

permutado pelo vizinho e lá foi construído o

atual Estádio, baseado em uma-cartilha
.

.

encomendada junto à CBF, dentro das

exigências e metragens oficiais, apto para
receber partidas oficiais e jogos amadores.

Fotos Aquivo/GECM

A inauguração oficial do Estádio EuricoDuwe
aconteceu em fevereiro de 1991, quando o

Criciúma (então campeão da Copa do Brasil)
foi ao Rio da Luz com todos os seus craques

pa�a enfrentar o Juveritus. O amistoso
terminou com vitória da equipe sulina por 2xO,
gols de Grizzo.

Um Memorial que vale a visita
A história vive no Estádio Eurico Duwe e está
lá para quem quiser conhecê-Ia. Visitar o

memorial do Grêmio Esportivo Cruz de Malta
é muito mais do que-viajar na história do

Clube, é viajar na própria história do

futebol jaraguaense. -.

Entre troféus e fotos é possível encontrar

raridades corno imagens de clubes extintos, de
visitantes ilustres, troféus em fina porcelana,
entre outras preciosidades. Futuramente o

Memorial será transferido de local, para o

Salão Social do Clube, quando se pretende
.

tornar o passado ainda mais presente 'no dia-a
dia dos cruzmaltinos.

CAMPEOES
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.' CRUZ DE MALTA

Grêmio Esportivo·
Cruz de· Malta

.

. \�
. � .. ·.�:r-'���:."'Jr ç;-...;" _.,'

.

�

.

"Rio da Luz, uma comunidade de sobre o terreno para o campo, o que foi 4x2 para o Amizade. Com o lucro deste festival
. "descendência alemã, que sempre teve grande prontamente atendido. A segunda etapa foi foi devolvido o dinheiro emprestado. Foi assim'

.

....,:<:.>-pptidáo pelo esporte. Em 1915 nasceu nesta falar com o Sr: Carlos Eischtádt, Presidente da que iniciou uma bonita trajetória de conqUistas.· .

.

localidade a sequnda sociedade de tiro de Sociedade Esportiva e Recreativa Rio da Luz, o
"

Como' atrações e. aleg rias a esta

Jaraguá dê Sul. O Schützenverein iniciou numa qual encaminhou para o tesoureiro, Sr. Hugo comunidade e município, tivemos a presença
casa residencial dos irmãos Mathias, posterior -Bruch, para a viabilização de um empréstimo de sete equipes profissionais do futebol
no salão de Wili Voigt e, em 1945, com. a financeiro na ordem de R$ 15.. 000,00 . catarinense em nosso Estádio: Rio do Sul,
inauquração da sede p'Í"9prfa, hoje Salão Barg.

. Cruzeiros, E com gS:te dinheiro tudo Paysandú (Brusque), Carlos Renaux (Brusque),
Na década de 30 'surgiram os primeiros cof.n��çou.· Faltava o' nomê':;:,:do -Clube, Juventus, Marcílio Dias, Joinvme e Criciúrna,

�i'-
campos de futebol, denominados campos Houveram várias idéias, quando procuramos' sendo as duas maiores atrações a colocação
de peladas, primeiro na propriedade da os,C Sr. Eugenio· Strebe, que joqava no -das faixas de tricampeão pelo Joinville, em

Família Eischtãdt e após na propriedade da Bdtafogo da Barra e sugeriu o nome de J 986,
.

com' público de 4.080 pagantes e a
. Famítia Boeder, atual Estádio Eurico Duwe. Grêmio Esportivo Cruz de Malta/" iraug,uração do novo Estádio Eurico Duwe,

Como nasceu o Cruz de Málta:: Ma'io' de' ,

Em'27' de agosto de 1961 houve.o f�stival .··i : "91:, no jogo entre Criciúma e Juventus,
1961, �ugeniQ Muller, in' mernorian, e Adernar de'inauguração,c()' ,9·presença dq,pÚ'blico'do'

r:

(O(jp�g�ntes". "

"�'Duwe tiveram aidéià de ��rutwra�um clube de
.... �iqq.q �uz,..e�gtif:� lJ< presençado Vera�·.

_ nçã.K�ê placa i nstaíada no Memorial
.

fute�ol, comt_ instalações,. materiais,
.

etc. ,;t\ -�tWJ!�JCí.,d�() .

é� A partida prinçip�1 foi . do CrlJZ de" M�ita, contando a história da '

_ <primeira,étapa foi falarceme $r:"'Eurico DuWé ·Crl;ÍzdeMalt�xAmiZade, deTrês Rios. Placarde, equip�edof?iç)qa Luz.
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COMEMORAÇÃO D0S 50
ANOS DA ARMA WEEGE

Em 23 de dezembro de 1956,
o jornal O Correio do Povo tra
zia um comunicado especial:
era a comemoração do cinquen
tenário di! sociedade anônima
Indústria e Comércio W. Weege

-

S.A., que em 1968 originaria a

Malwee Malhas. A Weege era

a maior- fábrica de laticínios
do município, além de ter uma

refinaria de banha e produzir
uma série de derivados de pro
dutos animais.

O diretor da- época, Wol

fgang Weege, agradecia a

todos os amigos e colabora
dores e fazia úma homena

gem' ao já falecido fundador
da empresa; A indústria de
laticínios nasceu em 1906,
por iniciativa de Wilhelm e

Bertha Karsten Weege e tinha
corria principal atividade-o
comércio, queijaria e açou
gue. "Em agosto de 1937',_ a

firma passou a chamar-se W.

Weege & Cia Ltda, e a . aber
tura de filiais. comerciais _e

.

exportação deu um novo im

pulso à região.
.

A Malwee Malhas seria
fundada só 31 anos depois,
contando com apenas 4 fun
cionários e marcando o iní
cio de uma nova geração in
dustrial em [araguá do Sul.

Hoje, são-cerca de '7.000 par
ceiros trabalhando em uma

empresa conhecida' por' suas

iniciativas ambientais, .so

ciais e culturais.

A abertura de filiais da Weege. em 1937, deu um novo impulso à região

• ·1672 - Rea, o maior:
__

sêrtélite. do planeta de
'SCltumô, é destobeno
pelo astrôri0Illo frq:llcês
Giovanni Cassini

• 1888 - Víncent '(ari Gogh
c-orta parte de 51,lGI orelha
esquerda, a l�ycr paro
um bordel e ciciá a uma

prostituta charn:ag.a
_Rathel

espcçonove
'Apollo 8" se tomam "

a� primeira�pessoc;rs
a chegare:m à Lua.

.; •.••• ;.·�." •.••.•...••• ;I'••.•.•.•..•.••••..•••.•t.;;.;." .. "� _ .. ,, _ ..

• 1970 - A construção do
World Trcde Center, em

Nova York,atinge 411
metros.

• 2(:)03 - Recolhimento da

VOCÊ SABIA?
A Rua Emílio Carlos [ourdan foi assim

denominada por causa do Coronel Emílio
Carlos [ourdan, engenheiro civil que foi o

fundador da Colônia Jaraguá. Foi seu so

gro, Charles Caffier, e mais cinco canoei
ros, que desembarcaram na margem direi- ,

ta do volumoso Rio Itapocu em 15 de abril
de 1876. O principal plano do colonizador

bélgico era ligar o Vale do Itapocu e afluen
tes ao porto mais próximo, na baía de São

.

Francisco do Sul. Além de ter trabalhado
como Engenheiro Interino da Estrada de
Ferro Central do Brasil, o militar foi tam-

-". bém professor e escritor, vindo a falecer
em .08 de agosto de 1900. Nos registros
históricos, [ourdan é lembrado como um

líder enérgico, humanitário e progressista,
que procurava identificar-se com o povo
e com a terra que era sua segunda pátria.
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. EDTIALDEThn1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentádos nesta serventia os títulos.abaixo relacionados, ficando

QS devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 diasúteisl, alertando-se,
desde já, quanto à possibilídade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser

lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ais) pessoais) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou ínacessàel, oufor(em) residente(s)
ou d_omiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a reéebera intimação
no endereço fornecido pelo apresaote, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

.

Protocolo: 131963 Sacado:� FOGACA DE OliVEIRA MARCOIlA CPF: 840.926.379-34
Cedente: AJL CLlMATIZACAO lIDA CNPJ: 04.58Ll511000
Número do Título: 28095V6/02 Fspécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA 'DataVencimento: 10112/2009 Valor: 460,00
Liquidação após aíntímação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 132058 Sacado: EDlGLEALVES DA SILVA CPF: 018.108.833·93
Cedente: RM COMERCIO E SERVICOS AUTO EIEfRICOS LT CNPJ: 06.153.403/000
Número do Título: 0582-100100 Espécie: INDlCACAO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDEIlAL DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 207,00
Líquídação após à intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131791 Sacado: EIAINE CRISTINA FERREIRA COUTO PISCINAS CNPJ: 10.856.718/000
Cedente: JUNKES E BORBAUDA CNPJ: 95.758:678/000

• Número do Título: 2001552200 Fspécie: Duplicata deVenda Meréantil por Indicação
Apresentante:'BANCO REAL DataVencimento: 29/10/2009 Valor: 3ª3,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO
��._---�---------------------------------"'----------------------_::._-------------------------------------

Protocolo: 131833 Sacado: EUS CRISTINAFROHUCH ULLER CPF: 050,1l5.699-26"-._
Cedente: EWALD COMERCIAL LTDA-ME CNPJ: 04.479.600/000
Número doTítulo: 000015-9. Espécie. Cheque
Apresentante: EWALD COMERCIAL LTDA-ME DataVencimento: 02{12/2009 Valor: 694,48
Liquidação após a intimação: R$IO,OO. Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131747 Sacado: GABILU PRESENTES LTDA ME CNPJ: 10.804.980/000
Cedente: SCIIROEDERTEXTIL LTDA EPP E:NPJ: 05.082.2311000
Número do Título: 1131-4·02 Espécie: Duplicata deVenda Mercaritil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA .

DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 405,13
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$13.89, Diligência: R$ 20,00, Edital:R$IO.00

Protocolo: 131986 Sacado: GYSELE JANAYNABOM FIM CPF: 045.249.949·63
Cedente: ROIGES INI!USTRIADE CONFECCOES LTDA CNPJ: 00.479.157/000
Número do Títuló: U31101 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11/05/2009 Vaiar: 337;10
Líquídação após a íntímação: R$IO,OO, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,00, Edital:.R$ 10,00

Protocolo: 131752 Sacado: GYSELLE JANAYNA BOM FIM CPF: 045.249.949·63
Cedente: ROIGES INDUSTIUADE CONFECCOES LTDA CNPJ: 00.479.157/000
Número do Título: U31/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 10/06/2009 Valor: 337,10
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 1318Il Sacado: ISMAEL SOBRINHO NEVES RAMOS CPF: 383.779.3�2.-72
Cedente:VALDOCIR HAAS ME

.

CNPJ: 03,986.145/000
Número do Título: 22532 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 95/12/2009 Valor: 68,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$13,19,.Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131564 Sacado: JOAO ROBERTO SOBRINHO _, CPF: 036.025.148-03
'Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD

.

Número do Título: 26108 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
.

Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANÇOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 10111/2009 Valor: 150,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$15.30. Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131571 Sacâdo:LEIlAWURIJES·GOULAlIT· _ CPF::;5'1.859,729.72-
Cedente: CENTRO DEFORM DE COND.MARQUARDT LTDA CNPJ: 08.468.660/000
Número do Título: 000639·4 Espécie: Cheque _

Apresentante: CENTRO DE FORM DE COND.MARQUARDTLTDA DataVencimento: 08/05/2009 Valor: 3jl7,00 -

LiguJdação após a intimação: R$.IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131896 Sacado: LORIVAJ;GNEWUCH CPF: 710.509.909-78

Cedente: METALURGICA E COJ.lERCIO MARMIL LTDA CNPJ:79,860,649/000
Namero do Título: 004091 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento:07/12/2009 Valor: 616,91
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131856 Sacado: MARCELO BA"FlSTA CNPJ: 10.281.031/000
Cedente: ÇLEDISON DEZANEf CNPJ: 04.636.871/000
Número do Título: 349 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DatàVencimento: 12112/2009 Valor: 1.800,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131424 Sacado: MARCIO LUIZ KASPRISSEN (M) CPF: 817.069.609-72
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Título: 55583 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/U/200� Valor: 213,54
Liquidação após aíntímação: R$IO,OO. Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,00, EdÍtal:R$ 10,00

Prototolo: 131832 Sacado: MARIA DE WURDES FAGUNDES COIACO CPF: 947.808.709-68
Cedente: EWALD COMm{CIAL LTDA-ME çNPJ: 04.479.600/0ÕO
Número do Título: 8500.52-5 Espécie: Cheque
Apresentante: EWALD COMERCIAL LTDA-ME. DataVencimento: 04/09/2009 Valor: 353,11
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 131808 Sacado: MASSA FACIL COM,E FAB, PROD AL LTDA CNPJ: 08.722:197/000 _

Cedente: FSSAIND.E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA CNPI: 03.241.442/000
Número do Título,25015/3 Espécie: Duplicata deNendaMercantil por Indicação . _

Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 27/1112009 Valor: 591,66
Liquidação após a íntímação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO-

Protocolo: 131957 Sacado: PATRICIA JACOBOWSKI MACHADO _ CPF: 054.369.899·85
Cedente: MERCADO EuJORADO . CNPJ: 10,237.177/000
Número do Título: 000052-3 -Espécíe Cheque
Apresentante: MERCADO ELDORADO . DataVencimento: 06/05/2009 Valar: 470,50
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$13,89, Diligência:R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 132019 Sacado: �RlSMA ELETRICAE TERRAPLANAGEMLTDA CNPJ: 73.340.721/000
Cedente: BANCO PINE SIA CNPJ: 62.144.175/0ÓO
Número do Título: 001Z2003 Espécíe: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
-Apresentante: BRADESCO

.

DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 2.088,211
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$!!,74, Diligência: R$ 20,00,Edital: R$10,00
----------------------------------------------------------------------------1----------------··----------

Protocolo: 131à97 Sacado:THÍEGO GALVAN RIBEIRO CPF: 033.827.869-90
Cedente: POUMIX CONCRETO LTDA CNPJ: 29.067.113/000
Número do Título: GI)1QIOl15 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante; llRADESCO

.
DataVencimento: 08112/2009 Valor: 645,00

Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00
_

Marg�t Adelia Grubba Lehmann,Tabeliã e Oficiala Designada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, iORNALlSTA

Quatro mulheres e

um laço de amor
Ana é a filha mais nova de um grupo

.:

de quatro irmãs. Todas mulheres. A mé
dia de diferença de idade entre elas é de
um.ano e meio. Imagine a eterna bagunça,
brigas, brincadeiras e segredos comparti
lhados. A mais velha é a Carolina. Decidi
da não pede opinião para ninguém. Mas,'
diferente das outsas, não tem vergonha
nenhuma em anunciar suas derrotas e

aparecer com olho inchado de tanto cho
rar. Faz drama, quer morrer, grita e dois
dias depois está lá toda otimista fazendo
novos planos. E sempre assim, ninguém
se assusta mais com' seus espetáculos,
embora todos estendam os braços e de;
pois se juntem para fofocar. Nada muito
maldoso.

. Depois veio a -Dora, a mais faceira de
todas. A morena. de olhos verdes perma
nece alheia a todos os horrores do mun

do. Mesmo que sofra em silêncio durante
.

as madrugadas. Vive impecável, de salto
alto e maquiagem. A barriga ainda cau

sa inveja nas irmãs. O bumbum também.
É redondo e sem vestígio nenhum de
celulite e estrias. O curioso é-que Dora
foi traída por todos os seus namorados.
Talvez porque nunca tenha sé permitido
exagerar no chope e !la batata frita .. Muito
menos ter ficado com a mão cheirando a

cebola para fazer um feijão tropeiro, que
todo homem adora. <'

Quem tem essa teoria é a Camila, a

roqueira da turma. Essa não liga muito
para a aparência; pelo menos é o que faz
questão de dizer. Mas bem sabe Carolina
que Camíla vive tomando pílulas mágicas
para einagrecer. A irmã mais velha não vê
nenhum problema' nisso. Carolina sabe
que todo mundo guarda um segredo es

quisito muito bem escondido.
Dora, por exemplo, tenta controlar a

raiva que sente de Ana. Não entende como

a irmã consegue ser tão aplicada nos es-.
tudos e nos projetos profissionais. Talvez
por isso seja a preferida do pai. Inveja a

organização da caçula que nem depois de
tomar uma garrafa de vinho esquece de
tomar a pílula anticoncepcional. Também
nunca atrasa uma conta. Porém o que a

.

fez ir par� a terapia foi o olhar de Ana que
parece reprovar todos os impulsos ado
lescentes que Dora nunca perdeu. Dora
só não descobriu ainda que Ana admira
o jeito desinibido e alegre da irmã. Sonha _

em rebolar como ela. Também queria ter 0_
cabelo liso escorrido da irresponsável das
quatro. Conseguir falar o que pensa sem

se preocupar com os outros também foi
uma das suas ambições. Embora tivesse
desistido disso já há algum tempo. A ca-

.

çula foi a primeira a aceitar suas limita
çôese conviver bem com elas. Agradecia
a Deus por ter aquelas três irmãs tão com

plicadas e adoráveis. Isso é, claro, quando.

não estavam brigadas e raivosas.

VARIEDADES--__:________:_______------;------------"'�

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL'·
• Cine Breilhoupll
• Avolar (leg) (14h30 -Iodos os dles)
(17h40, 20h50 - sex, sob, dom, seg, ler, quo)

• Cine Breilhoupl2
• Alividade Poronormal (leg)
(17h, 21 h30 - sex, sob, dom, seg, ter, quo)
• lua NovO (leg)(14h30 - todos os dias)
(19h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

.• Cine Breilhaupt 3
,

• 2012 (leg)(15h - todos os dias)
.

(18h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

JOINVILLE
• Ci ne Cidade 1
• Avator (DiJb) (14h -Iodos os dias)
(17hl0, 20h30 - sex, sob, dom, seg, ler, quo)

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

dias) (16h .... sex, sob, dom, seg, ter, quo)
-...._.......,.__...___..,

• Cine Mueller 1 .

• Avotor (Leg) (13h, 16h15, 19h25, 22h30 - sex, sob)
(l5h - dom, seg, ter, quo, qui)

. (18h20,21h30.-dom, seg, ter, quo)

,. Cine Mueller 2
• 2012 (leg)(15h50, 21h15 - sex, sob, dom, seg, ler,
quo) (16h - qui) '.

.

• lua Nova (leg) (13h20, 18h50 - sex, sob, dom, seg,
ter, quo) (13h30 - qui)

.Tentondo· escapar
da festa de natal
Nor.a e Luther Krunk, que planejam

fazer um cruzeiro pelo Coribe 'poro fugir
do Natal, só que no véspera do embar
que, suo filho volto do Peru e impossibi
lito o cruzeiro. Em poucos horas, os Krunk
são obrigados o improvisar uma festa
que exigirio-semonos e até meses de pre
paro. O atropelo é enorme, e os vizinhos
se tornam de grande ajuda.

'. Cine Mueller 3
• Alividode Paranormal (leg) (14h -Iodos os dios)
(16h, 18h, 20h, 22h -sex, sob, dom, seg, ler, quo)
(16h20 - qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Avalor(Dub) (12h45, 16hOO, 19h10, 22hI5- sex, sob)
(14h30, 18hOO, 21hl0 - dom, seg, ter, quo)(15h - qui)

• Cine 'Neumorkt 2
• Avotor (leg) (t3h, 16h20. 19h25, 22MO-sex;sob)
(15h, 18h20, 21h30 - dom, seg, ter, quo) (15h15- qui)

• Cine Neumorkt 3
• Lua Novo' (Dub)(16h20 - todos os di�)(13h50, 19h,
21h40- sex, sob, dom, seg, ter, quo) (13h45 - qui)

• eine Neumork14
• Atividade Paranormal (Leg) (16hlO -todos os dias)
(14hlO, 18hl0, 20hl0 - ser, sob, dom, seg, ter, quo)
(22hlO-dom..seg, ter, quo) (14h15-qui)
• Encontro de Cosais (Leg) (22h10 - sei, sob)
• eine Neumork15 '

• 2012 (Dub·) (1.5h05, 16h05 - sex, Slib} (14h45,
11h45 - dom, seg, ter, quo) (13h30 - qui)
• 2012 (Leg) (19h05, 22h05 - sex, sob)(21 h - dom,
seg, ter, quo) (16h30 - qui)

DVD

Paro tentar ser

feliz novamente.
Traumatizada pelo desaparecimento

do filho de três anos, segue vivendo emo

cionalmente isolado - inclusive de suo

família. Mos, quando Julio conhece Lou
ise - uma garoto com um passado obscu
ro - elo pode ter encontrado o felicidade
que há tonto deixou paro trás.

!<ATE

Boswo_rJh
KERI ......
Russell ......

,--'"

NOVELAS

CAMA DE GATO
Rose convence Gustavo a não se entregar. Rober
to observo Adolgisa aceita o proposta de Severo
e decide montar um cassino em sua coso . .Kátio
aviso poro AI�ino que ele está correndo perigo por
causa de Verônica. Verônica coloco o chaveiro de
Roberto no criodo·mudo de Alcino e pede poro
Ernestino pegar os coisas do marido. A empregado
vê o chaveiro e constato que o empresário matou
Natasha. Gustavo fico intrigado 00 ouvir Péricles
conter sobre o chaveiro que Ernestina encontrou
nos pertences de Alcino.

- CARAS E BOCAS •

Dafne tento falar com o avô sobre o quadro de
Picasso, mos ele se sente mal. André diz o Cássio
que tem algo poro lhe coritar, mas desiste com o

chegada de Amarilys. Benjamin diz o Isaac que
Totiona não é o mulher certo poro ele. Adenor
chego com Mercedes 00 concurso e Ivonete não
gosto. Lili apresentá seu show de tango com Se
muel. Judith finge brigar com Edgar poro eÍlgonor
Pelópidos. Ado e Valdemir ganham o concurso. Eq·
gar ameaço Pelópidos com um revólver, mos acabo

- desarmado e preso com Judith no escritório.

VIVER A VIDA
Corlos convido Betino poro almoçar no Gengibre
e elo fica nervoso. Luciano fico radiante 00 olhar
o paisagem pelo janelo do corro. Dr. Kali! falo que
os chances de Luciano vollor o andor são reme

tos, mos existem. Jorge pergunto paro Dr. Kali! se

trotamentos alternativos poderiam ajudar no recuo

peroção de suo noivo. Regina e Renato chegam à.
coso de Tereza e elo pede poro o cartomante não
ser tão sincero quando jogar Torô poro Luciano.
Regina falo com Luciano que elo vai se cosor cem
um homem que a amo e vai ser muito feliL

PODER PARALElO
luna provoca Antônio. Rafael diz o Antônio que
elo exagerou. Antônia e lune dançam uma poro
a outra, sem encostarem uma no outro. Vâ·
nio fico preocupado com que Dulce disse sobre
elo ser o prÓXimo vítima, Bruno explica a Lígia
que marcou o jantar poro eles se resolverem.
Bruno pergunto à jornalista se -elo é capaz de
amar Tony mesmo sabendo que ele se envolveu
com Fernando. Tony 'quese agride Bruno, mos

Fernando pede paro eles parorein. Vânia. revelo
a Mouro que está com medo, já que todos do
família.estão marcados.

BElA A FEIA
Verônica, atento, vê. Diogo entregando o peço
publiCitária poro que Mariano faço o inscrição
no festival de Cannes. Ela monda um e-mail
poro Diogo, fingindo ser um americano com

quem ele e Verônica tinham uma reunião, e

marco um encontro em um restaurante ...Verô·
nico trcce o envelope de Diogo pelo e,!velope,
que elo e Dinho fizerom uma peço falsa, sem

que ninguém percebo. Horry foz visito surpresa
poro Bárbaro, que termino com elee diz ainda
que está se relacionando com outro homem.

(O resumo dos capítulos é de inteiro response
bilidade dos emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Antonio Fa,gundes
emenda novelas
Antonio Fagundes ainda nem estreou
com seu personagem Leal, em "Tem
pos Modernos", mas já está escalado
para outra novela. É que Gilberto
Braga faz questão de tê-lo em seu

próximo trabalho, ainda sem título.
Dessa- forma� o ator retoma a pcrcerla
de sucesso com o autor - entre outros
trabalhos, ele foi o mnu-curéter
'Felipe Barreto na novela "O dono do _

mundo", de uutcrie de Gilberto.

Hebe continua'com

_ programa no SBY
Depois de especulações, a opresen

, tcdorn Hebe Camargo continuará no

SBl em 201 Q. Ela renovou contrato
e voltará a gravar em fevereiro. A

- duração do contrato, seus terinos e

valores serão mantidos sob sigilo. '

"Estou muito feliz em ter renoveíu
A emissora mais feliz do Brasil faz
parte da minha histótln há 24 anos",
afirma Hebe; que é a maior estrela da
emissora depois de Silvio Santos.

-Ex-marido procura
Ana M�ria Braga
Ana Maria Braga passou perrengue
quando gravava o especial do "Mais
,Você" que vai ao ar dia 31.Isso
porque seu ex, Marcelo Frisoni, tentou
invadir as gravações e teve que ser
contido por um segurança. Ele disse
que nüo iria embora enquanto nâo
conversasse com Ana, que acabou
cedendo. Nos bastidores, comenta-se

que Marcelo quis fazer as pazes com'
Ana, mas ela não quer saber dele.

SUDOKU

�éa
cadelinha

Layka, fazli!ndo
arte com

.

o tênis d,a
mamãe! O clic
, é da leitora

- Alli!ssandrà

,R�
SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um qu'odrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir nümeros em cada linho e cada coluna, Também
não se pode repetir números em cada quedrado de 3x3,

PREVISÃO DO TEMPO Fonte:'Cirom/Epogri

SOLUÇÃO
Pancadas isoladas de chuvlÍcom

trovoadas na madrugada e da tarde
para noite. Durante Íl dia, ar abafado.

.. Jaraguá do Sul é Região "

� Fases da Illa

CHEIA ' MINGUANTE 'NOVA NASCENTE

O 2112 ')) '9/12 .16/12 � 24i12

SEXTA

"-
SÁBADO

"-MíN: 20°C MíN: 21°C

MÁX: 28°C 'MÁX: 29°C

Sol com chuva Sol com chuva

HOjE
'

QUINTA

Mí,N: 20°C �'Mí�: 20°C
MAX: 29°C � MAX: 23°C

Sol com chuva Chuva
'

-,

GI! ÁRIES
-

't1-' (20/30,20/4)'
., A noite, o seu

, � l espírito estará mais
para o silêncio

e a.reflexão do:que para os

agitas, é importante mqnter-se
sereno, e rep�usar. Mostre sua

responsabilidade e organização
para' éonseguir algum benefício

'

material em relação à carreira.

,)(
GÊMEOS

,

, , (21/5 a 20/06)
Não perca as

, oportunidades que
., podem surgir. Agite

um pouco mais sua vida sociat.
pois é conveniente,interagir;
fazer-se ver e aumentar paque
ras e contatos. Use a criat,ivida·
de para ganhar dinheiro, mas

cuidado com a impaciência.

L� LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
.:: '}, Você terá motiva

� u.-. ção par� assumir
responsabilidades,

profissionais. À noite, dificil
mente se contentará com a

superficialidade dos fatos. Há
chãnce de vencer alguns tabus
na área sexual. Hoje, ó'mundo
ihe parecerá mais cheio de vida.

.TOURO
'

(21/4 a 20/5)
Bom:dia �a.ra quem,
precisa viajar ou

,

fazer contato com

pessoas de fora. Astral ideal
para desenrolar questões judi
ciais. No campo afetivo, quebrar
alguns preconceitos pode ser

,

divertido! Este dia promete bons
momentos na companhia do par.

,,'"
CÂNCER

,

�_.J ,(21/6 a 21/7)
;�;.. _ ..;!� Você terá facilidade
:' ; para ampliar seus

,

contatos e se dedi

car a atividades que favoreçam
a divulgação do seu trabalho.
Nos assuntos do coração, amplie
os seus horizontes. p,ense em

'estética e bom gosto, deixará
seu dia mais agradável.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9) ,

Em todas as-suas
relações vai predo

_- 'minar a harmonia
entre a cumplicidade e a indepen- ,

dência. 'Os relacionamentos rompi
dos 'podem serreavivados agora.
Suas ações estarão baseadas em

seus sentimentos e você abrirá

espaço paro a fantasia.

#
LIBRA.

.

,(23/9 a 22/fÓ)'
O trabalho fluirá
e tudo indica que.

.

'conseguirá atingir
as suas metas. O desejo de ser

útil pode se estender à vida
amorosa. A búsca'da felicidade
depende do caminho escolhido,

, analise .se pode encontra-Ia
onde você está agora.

SAGITÁRIO
,

.

(22/11 021/12)
,

(1J.1 ,Olhe com atenção
{ ao seu redor; pois

alguém da família

pode precisar de ajuda. O astral '

favorece IIS mudanças e quebrar
o rotina pode trazer novos estí
mulos à relação amorosa: Use
sua força pessoal e transforme
suas idéias em realidade.

'

ESCORPIÃO
(23/10 I! 21/11)
Hoje, você va_i
mostrar toda a sua

habilidade .para
expressar suas

idéiQs. A diversão estará presente
no setor amoroso e a noite será
ideal para o namoro e as novas

conquistas. Comunicação fácil e

afetuo!;a são os pontos altos hoje.

-

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

,� Mercúrio te deixa
com mais senso de

,

humor. Sua viva-
cidade mental vai impressionar.
Você estará num ótimo astral, a

área sentimental promete novi
dades. O que te incomoda virá à "

tona, procure a melhor solução
'para os seus desafios.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

23/12 .

Adilson Laurindo
Amando C. Lopes
Angelica Scherer
Antonio Bassani
Araci Hemmer
Breno de Godoy' Leite
Clau.dia Walz'
Cleide Radunz
Clotilde Vegini
Daniele Martini
Douglas Leme de Souza

,

Elói Prestini
Everton Wackirhage

'

fabricio da Rosa
Fabricio Klistke
Feíipe Vicenzi "Pedroti
Guilherme D. da Silva
Jéssica D. Kohba"sch
.Jhol1nY.Wenk
Jomar J. ModrQck
Jonathan-Janssen
José A. de Melo
Leandro de.S. Vt!nâncio
Leonardo G. Vai

.

Lo" riva I B ilert
Marcelo Porto
Maristela Pereira
NilsQ·Zonta
Rafael Mello
Rosangela K. Minei
Salete Szirkowski
Tania A. T. Martins
Tônia Martins
,valdeci,r Allievi
Wal�emcir Draeger

DIVIRTA-SE
.

Corrida de cavalos
Um homem estava sentado quieto
quando a mulher furiosa, vem da
cozinha e senta-lhe a frigideira nas,

testa. Espantado, ele pergunta:
- Oue foi isso?
- Encontrei um papel na sua calça

,
com o nome Marylou e um número.

,

- Ouerido, é da corrida de cavalos:
Marylou é o cavalo em 'que apostei, e

o numero é o prêmio.
A mulher pediu mil desculpas. Mas,
dias,depois, a cena se repete.
Ainda mais espantado, ele pergunta:
- O que foi dessa vez?

,

- Seu cavalo ligou.:.

,

�.,
AQUÁRIO "

:[ (21/1 018/2)
,� Tudo indica que

- y, poderá adquirir
.um novo senso de'

valores. Sua ligação emoci_onal
com coisas e pessoas aumentará

significativamente, sendo uma

boa fase para estreitar seus la
ços af�tivos. Ótilno penado pum

,

adaptar-se a novas situações.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Quando um '

Y-'� pensamento se

multiplica, uma voz
,

se transforma em muitas, isso é
o que pode acontecer hoje: Sua
individualidade pode se destacar.
Deixe o as emoções invadirem sua

alma, um pouco de abstração e
,

não faz mal a ninguém!
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·FELIZ NATAL DO PAPAI NOEL
-,

Embora inspirado na lenda de um sujeito - talvez

um religioso - que distribuía presentes para os po
bres, o fato é que o Papai Noel que conhecemos atu
almente é unia criação dos publicitários e sua roupa é
vermelha porque esta é a cor da maior fábrica de refri-

. gerantes do mundo.
Esta época marcada no hemisfério norte pelas 'com

pras para o inverno conseguiu se consolidar na maior
. parte do mundo como a principal época para as vendas
do comércio. É oponto alto do consumismo, mesmo para
nós do hemisfério sul que compramosroupas leves ao in
vés de pesadas roupas para enfrentar nevascas.

,

Mesrrio para países como a China - que não praticam
o cristianismo - o Natal é muito importante pois sua in
dústria produz muito para as comemorações da-data.

Este Natal de 2009 - final da primeira década de urn

. novo milênio - foi marcadapor diversos acontecimentos

importantes, a saber:
.

. .-
- Depois da passagem da pruxa que deixou todos em.

pânico, o Papai Noelveio bem rnaís magro pois tinha pou
co dinheiro para comprar presentes.

� Logo depois divérsos novos personagens tomaram o

lugar do bom velhinho distribuindo dinheiro a rodo e jo
gando os juros no seu nível mais baixo.

.

- Um outro Papai Noel � o da marola - finalmente to

mou a decisão pedida por todos e promoveu a desone-
.

ração tributária para veículos e, diante do sucesso, para
eletrodomésticos, material de construção e até móveis.

- Papai Noel se animou e resolveu comprar urn novo

trenó, colocar um novo aquecedor na sua casa, construir
umanova área parasuaofícína e até comprar cadeiras no

vas para os duendes poderem sentar.
- Os "filhos de Papai Noel" que tinham ficado sem pre

. sente no Natal de 2008 - segundo pesquisa da Fecomércio
de SP - tinham a intenção de ir à forra e comprarem:

.

., eletrodomésticos 17,3%,
'

- vestuário, calçado e acessório 12,2%,
- MP3, MP4, MP5 e iPod 11,3%
- Veículo 10,7%,
- Computador e acessório 8,1%.
- Nesta pesquisa a indicação era para urn aumento de

15% nas compras em relação ao ano anterior.
.

Embora ainda tenhamos alguns dias para realizar
as compras' - com a vantagem dos horários estendidos
e boa parte dos assalariados em férias e'com dinheiro
no bolso - já dá para ter certeza de que'o resultado será
muito próximo do previsto e talvez até melhor, Sempre
devemos lembrar que ainda teremos quase urna sema
na pára trocar os presentes nas .lojas e comprar mais

.um pouco.
No meio da correria das compras, o decepcíonanté

resultado do encontro de Copenhague - aliperto da Lapo-

nía - passou quase- desapercebido assim como a disputa'
entre a CSN e Camargo Corrêa para ficarem com a Cim

·por - cimenteira de'Portligal- e conseguirem numa-só
tacada ser a 123: do mundo em cimento.

\De uIJ1a forma geral, a indústria não estava prepa
rada para isto e a maioria vai ter .pouco serviço para le
vantar o inventário. Vi situações muito estranhas como

a do cidadão que entrou em urna loja procurando urna

roupa de Papai Noel e diante da resposta negativa, disse
que era a quinta.loja em que,procurava e a dona da loja
lhe disse que não era o único.

Se nos últimos meses já vimos o nível de emprego
voltar a crescer, o .desempenho do comércio neste fi
nal de ano, o fato de diversas indústrias manterem sua

produção em andamento, o período reduzido de férias

para os que vão parar e a necessidade de repor os. es

toques esgotados; nos leva a crer que o Natal do Papai
Noel de 2009_será o melhor dos últimos anos e anuncia
urn ótimo ano vindouro.

Mais importante, no entanto, é lembrar que estamos

festejando o 2009° ano do nascimento de Jesus Cristo que
veio ao inundo com urna mensagem de paz e amor epor
isto, não podemos deixar de refletir sobre isto.

Desejo a todos os leitores urn feliz e abençoado Natal e

que o menino que nos nasceuem Belém possa inspirá-los
.

e lhes trazer momentos de interíorízação e reconcíliação.

, Ikarsten@netuno.com.br,

CONSUMO

Crédito se recupero
Empréstimos aumentaram 17% em-outubro.

o Banco Central destacou
ontem em seu relatório trimes-

-

tr�l de inflação que o consu

mo das famílias se recuperou
com vigor nos últimos meses.

''A disponibilidade de crédito
.

para as famílias - em grande
parte determinada pela estabi
lidade macroeconômica e por
avanços institucionais con

quistados nos últimos anos -

.

'. vem se constituindo elemento
fundamental para o aumento
do consumo privado", trouxe
o documento.

De acordo com o Bê, após
serem afetadas. negativamen
te pela intensificação da cri
se econômica mundial, às
condições e o volume de fi
nanciamento se recuperaram
com vigor nos últimos meses.

"Esse processo ocorreu à me
dida que os efeitos da crise
internacional sobre a econo

mia doméstica se exauriam

e, em consequência, reduzia
se de 'maneira importante a

incerteza macroeconômica".
Em outra perspectiva; de

acordo com o .documento, o

mercado de .frabalho, cujo
,enfraquecimento tornou �s

agentes econômicos mais
relutantes em contratar em

préstimos, vem se recupe
rando de "maneira importan
te" .nos últimos meses .

- O relatório ressalta que,
em relação ao mês anterior,
em outubro o crédito' com

recursos livres do sistema
financeiro às pessoas físicas
cresceu 17%� (24,2% em de
zembro de 2008). No mesmo

período, o crédito habitacio
nal; cujas operações têm base

principalmente em recursos

direcionados, registrou cres

cimento de 42,5%, compa
rativamente à elevação de
37,5% observada em outubro>

EXPANSÃO

Consumo cresce

16,8% na O e,E
o carrinho de compras dos classes D e E ficou mals cheio no terceiro

.

trimestre deste ano. O consumo de alimentos, bebidas, artigos de higiene
de 2008. e de limpeza dos famílias de menor rendá cresceu 16,8% em volume entre

O BC lembra ainda que, julho e setembro de 2009, cõmporodôoo.mesmo período de 2008. No classe
segundo o IBGE, o rendi-v. C, O aumento foi de 7,7% e no AB, de 5,2%. Entre todos os classes secleis, o
menta médio' real habitual- expansão foi de 9,7%, sequndoum estudo do empresa de pesquiso de con
mente recebido pela popula- sumo domiciliar 19tinPonel, que capto dados em S,2 mil domicílios do País.
ção ocupada, que aumentou Segundo o diretora. comercial do lotiriPonel, Christine Pereira, o crescimento
3;2% em 2007 e 3,4% em do consumo' nos últimos meses foi beneficiado pelo aumento do rendo e do
2008, continuouse elevando emprego, além do quedo de preços uue ocorreu no período.
de maneira robusta em 2009

(3,5% até outubro). Por ou

tro lado, o número médio de

pessoas ocupadas, que cres

cera 2,6% em -2007 'e 3,4%
em Z008, mostra importante
arrefecimento no ano (0,7%
até outubro) ..

AGÊNCIA ESTADO"

LOTERIAS

-23 - 25

INDJCADORES

DÓ.LAR TURISMO (EM RS) 1,7000

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8500

�'EUftO '(EM'RS) 2,5370

1,9000 .. T',19%

1,9500 .. 1,65%
.." �I!i!!

2,5388 .. -0,44%
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VEíCULOS I IMÓVEIS I PRODUTOS & SERViÇOS I ANÚNCIOS DE LINHA
Publ.i.auio-� 1919

Um presentão de Natal da Javel pra você.
TODO O ESTOQUE A ·PREÇO DE FÁBRICA � CONDiÇÕES PRA LÁ DE ESPECIAIS.

.r-:::AJA"'tU)t�AS
..METAD _..e.

'\lPR\ME\�PRt����OE.5

,

EMPLACAMENTO E IPVA GRATIS 7"

''1'' Palio Rre ZOO9/2U10, 2 portas, básico, pintura sólida, à vista ou financiado sem troca, entrada de 50% do valor integ�l do veiculo + 60 vezes de R$ 399,00 - taxas de 1,47"/0 a.m, e 19,14% aa.

"Z" Taxa a partirde 0% arn, válida exclusivamente para o FIAT LlNEA OKm, com entrada de 60% do valor Integral do veiculo e restante em 12 pagamentos com taxa zero, na modalidade coe.

"3" Condicão para veiculas zero quilometro, 100% financiados, o cliente pa�a 50% das 12 primeiras parcelas e as 48 parcelas restantes o cUente paga o valor integral taxa de 1,40% a.m. e

18,16% a.á., na modalidade leasing. "4" Parcelas a partir de R$ 199,00 válida para o Mille Fire 2 portas, básico, pintura sóUda, com entrada de IR$ 15.000,00165% do valor integral do veiculo +

72vezes restantes de R$199,OO, com taxa de 1.49%a.m e 18,61.%a.a., na modaUdade leasing. "5" Primeira parcela para depois do carnavalllZ0 diasl, válida para veiculas OKm, 100% financiado,
prazo máximo de 60 meses, com taxa de 1 ,47% arn, e 19,14% a.a, "6" Toda linha FIAT, exceto Ducato, com condição de financiamento em 59 parcelas fixas com taxa de 1,59% a.m. e 20,84%a.a.
+ entrada de 30% do valor integral do veiculo OKm para outubro de 2014, corrigido pelo mesm�l!Jdice acima, incluso contrato de financiamento do mesmo veiculo adquirido. 7' Na compra de

1 veículo OKm na Javel, dentro do periodo da campanha, você ganha emplacamento e IPVA pagos. Plano de leasing ou eDe Rara pessoaJisicaou juridica sujeito à aprovação de crédito. Taxas

sujeitas a alterações sem aviso prévio. A JAVEL FIAT reserva-se ao direito de corrigir passiveis erros gráficos. Ofertas válida.s até dia 31/1Z/Z009 ou enquanto durarem os estoques.

Rua Expedicionário João ZapeUa. 214 - 473274:.0100 : Jaraguá do Sul- www.javel.com.br
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deseja um Fell, Natal

..
,
-

..

..
'

�
-,

,1!IIIi
�"
-

� -�
I f

2008, Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina.

2007, Prata, Flex, 1.0 2 Portas, Vidros e Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

2003, 4 Portas, Vermelho, Direção Hidráulica, Travas
Elétricas, Limpador e. Desembaçador Traseiro.

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

TOIOTA COROLLA XE11.8
AT 2006 COMPLETO

RS 37.900.00

ASTRA HTBAK 2007
COMPLETO COM COURO

. RS 33.500.00

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

2007, Vermelha, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de liga-leve, Faróis de

Neblina, Cd Player MP3, Alarme.

2008, Preto, Ar-condicionado, Direção Elétrica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador
de Bordo, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

2001, Cinza, Ar-quente,
Desembaçador Traseiro.

2007, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétric�s, Limpador e Desernbaçador Traseiro, Cd
Player, Alarme, Bancos em Couro.
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Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

Promoção de Natal
Jet Print

�ata
EXATA CONTABILIDADE lTDA.·

Prestamos Serviços de:

Redução de custos; Encargos Sociais;

Aproveitamento correto de Mark-up (indice para vendas);

impostos da matéria prima; Os produtos mais' lucrativos;

Departamentalização; Os Produtos mais defricitários;

Centros de Custos; . Custo dos Estoques.

Custo da Hora Produtiva;

Rua José Emmendorfer. 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

LIGUE E
. ANUN'CIE
2106-1919DORS

,
.

Atendimento
Empresarial Especializado
473370-0164' 8859-6468

tlago@dorscom br ou vendas@dorscom br

PROMÓÇÃO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS

TÉCNICO EM ALIMENTOS

Área de atuação: Pode desempenhar suas funções em indústrias alimentícias bem como em hotéis.
restaurantes, panificadoras, confeitarias, supermercados, hospitais, bares e similares.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área de atuação; Suas atividades são desempenhadas em instituições de saúde públicas e privadas
(hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, serviços de atendimento pré-hospitalar) bem como

em domicílios, sindicatos, empresas, associações, escolas, creches e outros.

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO - TST

Área de atuação e perfil profissional de conclusão: O Técnico em Segurança do Trabalho é o

profissional da área de saúde que atua em empresas públicas e privadas ou em órgãos oficiais como

integrante dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,
participando da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho, além da
elaboração de estudos estatísticos, instrumentos de .avallação, programas de sequrança, análise de

acidentes e outros�dispositivos de ordem técnica junto aos trabalhadores. Está apto a analisar as

condições de trabalho, planejar e elaborar normas e instruções de trabalho, implementar ações
corretivas buscando eliminar ou minimizar os riscos nos locais de trabalho e implantando preceitos e

valores no esforço de integrar a segurança, a qualidade, o meio ambiente, a produção e o controle
de custos na empresa, em conformidade com a legislação e normas de segurança. Elabora e

implementa projetas de educação do trabalhador, incluindo especialmente os programas de

prevenção e riscos à saúde, através da realização de ações educativas buscando promover atitudes
conscientes nos trabalhadores durante a realização de suas atividades diárias. Apresenta capacidade

de observação técnica e discernimento, senso crítico, visão sistêmica e atitude pró-ativa.
Informações 3275-8400 ou jaraguadosul@sc.senac.br

Faculdade de Tecnologia SENAC I Fone: (47) 3275-8400
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ca:rA't02PUFE� 201Q

UNHAVECTRANEXT eomON
,

Rs49.990=
. ,à vista �SOoo

'Não passe apuro nesse verão, a partir de 3x R$ 43,00 você agenda uma revisão!
,

Concessionária Emmendôrfer. Mai$ de 50 anos, precisa dizer mais?

UnhaC"ltil1.02p.FIexpawer. ano/fallricaçào 2009.ano/modelo 2010, comtaxa prornqpanal de 0,!!9'" arn, e12,55% aa. TeC e IOF não inclusos. CET

'12,!J7"b a.a com_P� àvista de RS 23-79Q,oo.Montana1.4 Conquest Emnoflex, R9A, ano/fabricação 2009, anO/modela 2010, com.preço promoàonal ii_ de H$ 26:!l9O,oo.Meriva ',4Já1, POli, ano/fabricação 2009, ano/modelo 2010, com preço promocional à vista de RS
1I29S01Dl1!taxa�de{J,!!9"'".m.e'l2,55%",a.comentradadeSO%esaldoftnanciadoen24P�mensais.TCCeIOFnão '473274.4444
mclus<ls . .unhaveclJij2.Q, fi""""""", ano/fabricação2OQ9, ano/modelo 2010, comtaxapromocionaldeO% arn. eO% a.a. com entrada de SO% Ali. Mal. lJeodorodl3�, SS7
., saldo ffrumciado ""'."�mensais. TCC e IOF não inclusos. Condições vàHdas para veiculas Chenolet Zero Km, disponíveis no

" Umtro -ll1W!JUiH!oSo! _ se
esttlque da ConcessiOnliria Con1:raIaçiio� ii pn;u;a ap""""iào de aélfrtn. As condições poderão ser alteradas pelo Banco GMACsem

pléIIio iMso. cOl:lSUlt!! iOSconàÇles'nas Concessionárias Lkvrolet participanteS. Imagens meramente ilustrativas, Osveículos theeolet
estão em confomlldadecom o PROOlNI/E (Programa de ConIJOIe de PoIuir;ão do porVeiculos Automotores). Promoção válida até

'llI/l2/2009.oue:oquantoduraro1\!StOqlle. SAI::o!Ioo]0242O(1.
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RUA BERTHA WEEGE
AO LADO DO POSTO .ÀDE DA
BARR6, E,. .fRENTE A ENTRADA PARA
O PARQUJ:: IIALlVEE FONE: 3376:"�206

WS Im.óveis- agora com.

consultoria HabitacilmaUi�_____;
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

Caixa Econêmica Federal,.....

Financiamentos

CA'.XA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
'iWS

u

www�imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 3373-3404 I 3373-0066

-,

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteãmentos Próprios

Residencial Monet
No centre em Guaramirim - Condomínio

Fechado, área de testas, área fitness,
playgroúnd, Aptos Com: 03 dormitórios

com suíte, 02 dormitórios com suíte, 02
dormitórios sem suíte
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Linha de Fundo

Julimar Pivatto
Um ano de gestão

A nova diretoria da LJaF (liga Iaraguaense de Futebol)
fechou o primeiro ano à frente da entidade comemorando,
principalmente, os resultados extra-campo, Está mais bem
estruturada, saldou todas as dívidas antigas e ainda fechou
com cerca de R$ 600 em caixa. Segundo o presidente, Ierri
Luft, a intenção em 2009 foi justamente resolver a questão
estrutural e financeira da entidade. Além, é claro,de dar con

tinuidade às competições . Ontem a imprensa foi recebida no

novo espaço, localizado na Arena Iaraguá, onde Luft apre
sentou os números do ano e traçou os objetivos para 2010.

. .

Planos para 2010
As mudanças agora serão dentro das quatro li-'

nhas. Foi confirmada a Primeira Divisão iniciando
mais cedo, tendo turno e returno. A competição co

meça dia 24 de abril �, além dos times que participa-
.

ram em 2009, Ponte Preta (campeã da Segundona,
na foto) e Tupy de Schroeder (como convidado)
também disputarão. Luft também deve criar uma

Terceira Divisão para reativar elubes que hoje estão
inativos. A intenção é fazer um regulamento' que
não seja muito oneroso para os clubes (em sistema de
mata-mata, por exemplo). Além das competições tra

dicionais, a UaF vai organizar no ano que vem a Copa
Norte e a Copa do Contestado (campeão jaraguaense
contra o campeão de São Bento do Sul).

AINDA NAS ESPECULAÇÕES

ESPORTE---�--�---

ju li ma r@ocorreiodopovo.com.br

ESTATIsTICAS

A MCLAREN É A ESCUDERIA COM MAIOR
PERCENTUAL DE vrrÓRIAS EM UMA só

TEMPORADA DA FóRMULA 1. EM 1988, OS

tNGLESESVENCERAM 15 DAS 16PROVAS

DISPUTADAS, OU SEJA, 94% DOTOTAL

DOIS TOQUES
REFORÇO. Depois de ser anunciado
e "desanuncíado" da Malwee, o

veterano pivô Índio confirmou
contrato com a Cortiana/UCS para
2010.

***
.

FIGUEIRENSE- O Alvinegro acertou

com o técnico Renê Weber.'Ele tem

passagens pela Seleção Sub-20 e

. pelo futebol árabe.
***

COBIÇADOo O diário espanhol As

publicou ontem que o Atlético
de Madri está interessado no

jaraguaense Filipe. A intenção é

negociar com ele em junho de 2010.
***

PREFERÊNCIA-Cobiçado por vários

clubes, o meia Marquinhos, do
Avai, disse que a preferência é o

Santos, pela proximidade com o

técnico Dorival Júnior.

Investido em Schumocher continuo
Mercedes fecha patrocínio e garante caixa para contar com piloto alemão

DIVULGAÇÃO
DA REDAÇÃO prou a Brawn Gp, campeã da

A Mercedes fechou um pa- última temporada, pretende
trocínio de impacto e ganhou estrear seu carro nos testes de
caixa para tentar. fechar con- fevereiro, em Valência, na Es
trato com o alemão Michael panha. Além da Mercedes, a

Schumacher, sete vezes cam- Petronas vai patrocinar o GP

peão mundial. A companhia da Malásia, terceira prova do
estatal de petróleo e gás da Mundial, no dia 4 -de abril, no

Malásia, Petronas, estampará circuito de Sepang.
sua marca nos carros e tarn- O diretor geral da equipe,
bém no nome oficial da escu- Ross Brawn, disse ter ficado
deria na próxima temporada satisfeito com o acordo com a t

da Fórmula 1.' empresa. Segundo o dirigente,
O acordo, cujos valores não.. o patrocínio dará "uma base

foram revelados, pode favore- fantástica" para que a escude
cer o retorno de Michael Schu- . ria "dispute a Fórmula 1" como

macher. A Mercedes ofereceu uma equipe-do mais alto nível.r
R$ 18 milhões de reais para que Luca di Montezemolo, pre
o piloto assuma a segunda vaga sidente da escuderia italiana,

-

no time, ao lado .do compatrío- já liberou o alemão para voltar
ta Nico Rosberg. Nos úlfímos

.

a correr pela Mercedes. Nesta
três anos, o alemão, de 41 anos, segunda-feira, o dirigente dís
ocupou. o cargo de consultor se que falou com Schumacher
da Ferrari, e recebeu R$_ 13 mi- e o piloto contou haver "uma
lhões por temporada. chance muito grande de fechar 'IôI,.,_

A equipe alemã, que com-. contrato para voltar às pistas". Michael Schumacher já foi liberado pela Ferrari e pode ganhar até R$ 18 milhões por ano para voltar a correr
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BALANÇO DO CRAQUE '

FALCÃO: 'FOI UM ANO ATíPICO'
. Melhordo mundo diz que vai ajudar a Malwee a recuperaras títulos perdidos

,
'

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL
_

Ele não gosta de perder e

ficar fora de uma grande de-
'

cisão. Mas em 2009 o destino
não foi muito amigo do cra

que Falcão nesses dois as

pectos. Diferente dos outros

anos, o time da Malwee/Cí
med amargou algumas derro
tas importantes e ele teve de
ficar de fora de partidas de
cisivas e, em algumas outras,
jogou no sacrifício.

"Estamos todos conscien
tes, nada serve como descul-

\ pa, mas acho que o montante
das coisas fez com que esse

ano não fosse' tão bom como

os outros", disse, se referin
do a ausência do Ari, logo
depois a lesão do Andrey, o

fato dele e Lenísio jogarem
sempre sem s� recuperar di
reito. "Tem uma hora que o

resultado não iria vir. As ou

tras equipes todas inteiras e

sempre se preparando para
nos vencer. Foi um ano que
as coisas aconteceram tudo
de uma vez só", revelou.

Sobre suas contusões o ca

misa 12 disse que foi um ano

atípico. "Eu sou um jogador
que nunca me machuquei
muito e esse ano infelizmente
essas coisas aconteceram. Só-

que foi em um momento em

que ofuturo do time dependia
sempre do próximo jogo". Se

gundo Falcão, muitos dos con

frotos da fase decisiva ele e

Lenísio jogaram no sacrifício.
"Se fosse ni(primeira fase

da Liga em 20 dias estaria jo
gando.' Me machuquei na úl
tima rodada e tínhamos que
passar pelo Minas, se não
acabava para a Malwee, então
valia o sacrifício. Sou 11m cara

que veste a camisa e que quer
defender o time", reiterou, ci
tando como exemplo o jogo
das quartas-de-final contra o

Umuarama, que ele acabou
fazendo o gol na prorroga
ção, "Contra o Umuarama foi
a mesma coisa, tanto que' fiz,

o gol da classificação sabendo
que estava machucado e po
deria piorar. Aquele chute e

aquele gol na prorrogação deu
o direito da equipe passai para
a próxima fase". -

GEÍIIIELLE RODRIGUES /

Segundo o camisa 12, el� e

Lenísio jogaram boa parte do
ano sem ter tempo suficiente

para se recuperarem das

respectivas lesões

Jogador diz que em 2010 vai priorizar o futsal e que tem uma equipe trabalhando nos outros negócios dele

Agorâ� fo�o .do Ju,entus; Folcõo
quer em 2.01 .o concent�r todas, os for
ças na quadra. "�u teíl�o, que fpzer ps
coisas que nôo atropalijem O meu lado
profission!ll. Eu sei quê o meu réndi�
menta em 2.0.09 nôo foi o esperado",
c9nfessoy,O co,pUão disse qVe est.á
ciente do-.que atrapalha ou não o seu

rendime�to. ,S9br� o seu .. ,empreendi
mento, o ·f12 SpORs, e o agenciamentli
de jogadores, existe u.ma equipe de
pessoas que cuida disso paro-

'. ele.
"Meu foco paro 2.01.0 é a Malwee e

os títulos. Sou JI1ll caro que me co

bro muit!) é ano que vem quero trazer
tudo o que ficou perdido esse ano en

tã9 o meu foco sôo títulos pata
-

mim�
. parq a Mg.lwee e para a cidade".

Rum ZUlU o crogue da� qu�dros tem
.

muitos planos e um dele·é evitara número
de •. Iesóes. �undo ele, uma dos, saídas pa�
o ti�e nUo.sofrertanto co�. � .problema é
ter Ôcm plantel grande, maior que o de 211.o9.

"Nô� que g�em saiy tem culpa, Ia nem quem
está. chegando vai· resalvernossos ·problemas.
M��mgrupo maior ajud9tiá. que1eremoso
mesmo volume de competi�".Outra saída,

rme ele, é priorizar alguns compeQnat(js.
dianta querer jogar tudo de uma vez.

Jog�dores como eu� Lenísio, .,Chico,. atuarom

pelo menos35 minutos em cada paitido",dis
se. $egundojnformou o capitão da Malwee, a

prioridade será a ügo FutSal."Às vezes não ga
nhar todas tem um lodo positivo. Paro o torcida
e.afé nós mésmos darmos mais valor quando
gOl1hamo�, poro que as próximas conquistas
sejam mais voloriza�as".

'

/

Ouando,realizau. o. paraMo com o Juvêlltus
n9 iníçio de.2.oD9, .�alcõo di!i5e quç 1inho �ma
expectativa,' mas a realidod.e apresentado Joi·
outro. Ou seja, os problemasQnterio�es do time
·0 incomodorom mvito e pOf;isso resolveu teflni

nar.a parceria. "Eupensavague paro agenciar
de precisava do Juventus. Pu4ç ver que.. Mo PJ�·
ciso estar lá dentro para isso acontecer. Mos

ojupei o clube dentro do qu�pude,.pinda pos
sa indicar meus contatos, mos não faz mais
parte,dos meus planos estar lá".

'Retado para os' toteedores
Falcão fez questão de d-eixar um te"

cado otimista poro o. torci.do da Malwee:
"continuem confiando no equipe, foi
uma no atípico, mas assim como você�
sofrem a gente sofre igual e pode. ter

.
. ,

certeza que aqui não tem ninguém .que
vista o çamis{l 4.0 Malwee e nôo esteja
nem aípara o que aconteceu". E comple
tou garantindo que "ano que vem será
um ano de muitas vitórias".
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