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Retomado do luz, Câmara, Ação.
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PREVISÕES
O que esperomos poro 2010.
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Jaroguaenses que nõo passorõo?as férias na' praia aproveitani as·piscrnQs dos club,es e parques aquáticos para se

refrescar das altos temperaturas. Pesque-p�g��s também sõo uma boa. alternativa para curtir o tempo livre e n notur�2o.

Famílias poderão
acolher crianças

Câmara aprovo e Massaranduba institui Programo'
Família Acolh_edora de Crianças e AdoJ.escentes
vítimas de violência. Até então.. elos ernm levados

porá um obrigo em 6uaramirim.
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Criação de javali
vira bom negócio

.

Adolar Jark, que crio os animais desde 1996,
.

_ promove jantares cOm clientes exclusivos. Muito
apreciado, carne c�éga o ser vendido o RS 25 o

quilo, em médio.
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�'- ··Dupla .jâraguaense
.

na··São Silvestre
Jétersen Wolnêy e Cláudio dos Santos confirmaram
presença entre 'os 21 mil corredores que disputam
o provo de ruo mais tradicional do país. A largado

.

será às 16h desta quinto-feira ..
.
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Trânsito deve ser
intenso nas BRs
Fiscalização do PRF (Polícia Rodoviário
Federal) inclui usade radares móveis

-'
nas rodovias que levam 00 litoral.

.

Acaba prazo par�
o Bolsa�Família

. Beneficiados têm até. amanhã paro
atualizar o cadastro. Este ano,

programo alcançou 12,4 milhões de
domicílios.

.
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DINOSSAUROS PODEMlERSURGIDO
NA ÁREA QUE HOJE REPRESENTA A

.

AMÉRICA DO SUL

Pesquiso narte-omericono publicado no revisto
Science. Fonte: Vejo

.
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Verão é sinônimo de calor..praia, piscina e

pele bronzeada. Porém, com tantos atrativos,
muita gente esquece de se proteger do' sol é
deixa de lado a preocupação com os raios
ultravioletas. Como consequ- I'

ência, .
os órgãos de saúde re-

'

gistram, a cada ano, �$�atisticas
.

recordes sobre o câncer de pele.
De acordo com o Inca (Ins-

tituto Nacional do Câncer), o
câncer de pele é o tipo de do
ença mais frequente no Bra
sil, correspondendo a cerca

•

de 25% de todos os tumores

registrados no país. No entan
to, esse problema .poderia ser reduzido se

.

tomássemos os ... cUidad@$ necessários du
rante a exposição ao sol, principalmente
quanto ao 'uso do filITo �olar,

No Vale do Itapocu, onde boa parte dàs ha
bitantes tem a pele clara, o índice da doença é
uma preocupação constante da secretaria de
Saúde. Recentemente, a Sociedade Brasileira

de Dermatologia realizou uma
ação na Praça Ângelo Piazera

para, cOllscié'Iftizar a popula
ção sabre a doença, que está
se tornando caSa vez mais co

mum. Mesmo assim, muitos
preferem ignorar o fato de que
a temperatura do planeta está
mais alta e que isso traz conse

quências para todos nós, mas
principalmente

.

para quem
exagera na exposição ao soles

.

.. Neste verão, respeite a

r�os adequados ao sol,
mente vai retribuir:

Muitos preferem
ignorar o Jglo de
que (J temperatura

do planeta está mais
alto e que isso traz
'consequências para

todos nós

CHARGE

COM FILTRO SOLAR

.•

, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, DEPUTADO
FEDERAL (PSDBjSP) E MEMBRO DA COMISSÃ().DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA

À medida que cresce a área urbani
zada e se adensa a população de nos

sos centros urbanos, vão eles revelando
sua vulnerabilidade às chuvas intensas
e prolongadas.

.
É uma realidade trágica, mas que

não chega a ser surpreendente se con

siderarmos que, durante a maior parte
do século XX e, ainda agora, a maioria
de nossas Cidades cresceu sem um pla
nejamento' integrado que definisse as

áreas adequadas à moradia e sem ne

nhuma integração entT€l o escoamento
de águas pluviais e' o sistema viário.
É bom que se ressalte que isso ocorre

mesmo na parte das cidades que cres-

SEM FILTRO SOLAR

PONTO DE VISTA

As cidades e os' chuvas
ceu segundo projetos de divisão do solo

aprovados pelo poder público.
Ocorre que, principalmente na-s

maiores, em paralelo à .cídade legal
existe sempre uma cidade real, com

dezenas de núcleos habitacionais clan
destinos, pendurados em áreas des
matadas e sujeitas a deslizamento ou,

inversamente, implantados em locais
que, na temporada de chuva, são inevi
tavelmente alcançados pelo curso dos
rios, engrossados pelas enxurradas.

Enquanto não se der padrões civili
zados à ocupação urbana, cada tempo
rada de chuvas será uma reprise maca-

bra de ocorrências.
.

Montar uma estrutura de locomoção
urbana, apoiada em' sistemas de trans

porte de massa 'quanto possível prote-

Decisão cega
É lamentável ver o amadorismo de nossos repre

sentantes tanto na Câmara de Vereadores quanto
na Prefeitura. Na última sessão do legislativo
municipal, ou seja, no apagar das luzes, os "no
bres" vereadores votaram pelo aumento do valor do

__ IPTU, projeto de origem do Executivo e enviado em

regime de urgência que sequer explicava claramen
te qual o valor do reajuste propriamente dito.

O aumento foi justificado pela necessidade de
aumentar a receita do município. E necessário
destacar que os "nobres" vereadores que votaram
a favor do reajuste do valor 'do IPTU sequer escla
receram qual é o aumento propriamente dito, ou
seja, aprovaram um reajuste sem saber qual será o

valor atribuído ao imóvel de cada cidadão.Além.
disso, estranha o fato da necessidade de aumentar
a receita do município, enquanto no mesmo ano a

prefeitura promove uma campanha de Refis, para
que o mau pagador tenha. benefícios para realizar
Q pagamento.do imposto; enquanto o cidadão que

I
.

cumpre com o pagamento em dia não tem qualquer -

benefício.
Da mesma forma, na referida campanha houve a

contratação do jogador Falcão, uma pessoa de reno
me internacional para uma campanha meramente
municipal. Ora, 9 jogador esta fazendo o papel dele,
que depois de anos de muito trabalho tem uma

imagem de destaque, internacional, fazendo jus à

cobrança proporcional a sua imagem. No entanto,
haveria a necessidade da contratação de uma figura
de expressão internacional e de tamanho custo para
urna campanha municipal? ,

.

Veja que este tipo de ato não é exclusividade da
atualadministração, visto que as anteriores reali
zaram obras que jamais foram utilizadas, como o

abatedouro municipal, a pista de atletismo, entre
outras. Todo ano ouço pessoas dizendo que não há
solução para acabar com esse tipo de atitude. Pois
bem, há solução. Pegue e anote os nomes, guarde
em sua carteira e no próximo ano, quando se can

didatarem a qualquer cargo, não vote neles. Segue
os nomes dos vereadores que votaram a favor-do
aumento do IPTU: Adernar Possamai, Adernar Win
ter, Amarildo Sarti, Isair Moser, José Ávila, Loríval
Demathê.

. . -.

EDUARDO VIEIRA, ADVOGADO'
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gidos contra enchentes e interrupções
de vias essenciais é tarefa que exigirá
um planejamento de fôlego e execução
escalonada. E precisará ser pensado em

integração com um macro projeto de
drenagem de águas pluviais.

As áreas em que o risco de desliza
mentos e enchentes é pronunciado terão
de ser mapeadas mais- prontamente, até
para que, na medida do possível, delas se

possa realocar as famílias ameaçadas.
.

A constatação de que não existe
uma solução de curto prazo para tais

problemas não deve ser um empecilho
- e sim-um incentivo a que os governos
municipais, articulados com outras
instâncias da Federação, iniciem um

trabalho sério no sentido de modificar
essa realidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----pOLíTICA o CORREIO DO POVO DQUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2009

Carolina Tomaselli
Projetos'

Na presidência da Câmara a partir de IOde janeiro, está
nos planos da vereadora Natália Petry (PSB) a reativação do
Programa Luz, Câmara, Ação, uma iniciativa da então tam
bém vereadora MaristelaMenel (PT do B), quando presidiu a

Casa, em 2008. Instituído por lei, ele promove a interação en

tre o Legislativo e a escola, para que os alunos compreendam
o papel dos vereadores e o processo político. Mas o programa
deve receber ajustes, já que uma das etapas contempla a par
ticipação dos estudantes nas sessões, que em 2008 ocorriam
às 15 horas e, neste ano, voltaram para as 19 horas .

. Sede Gastos
A nova presidente também

disse quedará início ao projeto de
construção da nova sede do Le

gislativo. Antes do recesso, os ve-.

readores aprovaram emenda in
cluindo R$ 2 milhões no próprio
orçarriento para tal finalidade. O
prédio na Getúlio Vargas foi com
prado no ano 2000 sob a presi
dência do então vereadorManso
Piazerá Neto (à época no PSDB),
para aconiodar interesses daAcijs.
- o prédio pertencia ao Cejas.

A compra foi consumada por
R$ 300mil e, ao contrário do dis-,
curso, inadequado para abrigar
a Câmara. Depois o então presi
dente Carione Pavanello (DEM)
investiu quantia superior para
informatização da Casa. Por
fim, no apagar das luzes da le

gislatura passada, Marístela Me
nel (PT do B) deu início às refor
mas, que terminaram este ano

consumindo por volta de R$ 400
mil. E continua ruim.

Sorteio
Câmara de Dirigentes Lojistas sorteia hoje,·às 10 horas,

57 prêmios da ca'mp,anha "Natal dos Sonhos". Os dois mais
sortudos-levarão para casa um carro zero quilômetro - Sien
na e Celta. Os participantes, que ganharam os cupons ao

fazer compras no comércio local, também vão concorrer a

cinco tvs Icd 32n e .50 vales-compras no valor de R$ 300.
Com apoio do.poder público, entidades e empresas, a CDL
comemora os resultados da campanha quê, estima, tenha
incrementado as vendas no período em.8,6%. o sorteio será
no Centro Empresarial.

.

ca'rolina@ocorreiodopovo.com.br
CÉSAR JUNKES

. Regularização
Com aval da Câmara, o go

verno proibiu o Samae e a Ce-'
lese de fornecer água e luz para
locais sem alvará de constru

ção, concedido pela Prefeitura.
Há quem diga que pode haver

questioriamento judicial, até

por se tratar de direito univer
sal. Mas se por um lado a nova .

'lei contribuirá para impedir
ii

.

proliferação de construções
em áreas irregulares; por outro
está longe de ser-a solução para
os loteamentos clandestinos.

Férias
Servidores públicos deMas

saranduba estão em período
de férias coletivas, que iniciou
dia 21 e segue até 20 de janeiro.
Mas alguns setores atendem
em sistema de plantão, como

é o caso da Tributação e Agri
cultura. Já o prefeito Mário
Fernando Reinke (PSDB) con
tinua despachando do gabine
te. Deve parar só em fevereiro,
prestigiando assim o vice Ar
m'ndb ésar T ssi (PMDB), ex
vereador que pela primeira vez
terá a oportunidade de assu-

.

, mir o comando 'do município.

.Ontem e hoie
o governo precisa cofocar

o dedo na ferida e dar início
à regularização destes locais.
A admínistração passada fez
muito pouco, assim como

as anteriores. E o problema
é antigo. Em i995, dados da
Secretaria de Planejamento
mostravam que 10% da popu
lação viviam em loteamentos
irregulares que, há dez anos,

já ultrapassavam os 140. Hoje,
são cerca de 300, por uma só
razão: falta de fiscalização.

.

FAIAAÍ!

"
Para melhorar
a qualidade do
atendimento, é
preciso rever os

valores

"
PR!:FI!!1'O �I!AfilIO

FERNANDO IlEIN"E (IISDS),
SOBRE o REMUSTE DA TAXA

- DE COLETA DE LIXO
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Prefeitura ôp·roveita' férias
, coletivas para fuzer reforma'
JARAGUÁ DO SUL

A administração municipal
aproveitou as três semanas de fé
rias coletivas dos servidores pú
blicos para fazer uma reforma no

prédio da Prefeitura, na Barra do
Rio Molha. As obras começaram
na sexta-feita, dia 18, logo.após
o finai do expediente, e deverão
estar prontas até o dia lZ.

As obras' incluem a troca
\

do piso no prédio principal,
ajustes na instalação elétrica
e uma pintura interna. Segun- .

do o gerente de Patrimônio,
Gilmar Ludwichak, a príncí
pal mudança é a colocação de

azulejos no lugar do piso de

madeira e de carpete, que era

usado em algumas salas.
.

.

''A Prefeitura nunca fez
uma reforma desse tipo desde

que se instalou nesse prédio.
'

O carpete ainda é do tempo
da outra empresa que ficava

aqui. Era muito ruim"; comen
ta Ludwichak, lembrando que
o Executivo se transferiu para
o' atual endereço durante da

gestão de lrineu Pasold, entre
1997 e ZOOO. O imóvel perten
da à empresa M�risol.' '.

A prefeita Cecíla Konell

(DEM) não soube informar os
custos da reforma.

CÉSAR JUNKES

Vítimas de violência familiar di'Massaranduba eram levados poro o obrigo Marcos Valdir Moroso, ém Guaramirim
. ,

ASSISTÊN�IA. SOCIAL
�

Famílias poderão
acolher crianças
Programa substituirá abrigo provisório

Obras no prédio incluem troco do piso de madeiro e corpete por azulejo
MASSARANDUBA

.

"

.

O atendimento, a crianças
vítimas de violência familiar,
que precisam ser retiradas
de casa, será feito no próprio
'município a partir de Z010. O

Programa Família· Acolhedora
de Crianças e Adolescentes"
aprovado semana passada
pela Câmara, de Vereadores,
deverá começar a' funcionar
em janeiro.

O programa é destinado a

famílias que queiram acolher

crianças que, por algum moti

vo, tiveram que ser afastadas
provisoriamente dos pais. Até
então, elas eram levadas a um

abrigo em Guaramirim, mantí- .

do. com recursos das Prefeitu-

ras, da região.
. de resolver estes problemas,

As famílias interessadas se sem precisar enviar os rneno
cadastrarão Secretaria de Saú- res para outra cidade: "Este
de e Bem-Estar Social e, após. ano' tivemos três crianças
entrevistas com assistentes so- que foram levadas ao abrigo
dais, estarão disponíveis para em Cuaramirim, Enquanto'
receber os menores em caráter isso, há famílias por aqui in
voluntário. A decisão de repas-· teressadas em ajudar a socie
sar a guarda provisória pará OS

.

dade", comenta.
'

cadastrados será do Juizado da Quem acolher um menor

Infância e da Juventude da Co- receberá R$ 600 por mês da
marca de Cuaramirim. Prefeitura para cobtir as. des-

O prefeito Mário Fernan- pesas. A vítima terá ainda tra

do Reinke (PSDB) conta que tamento psicológico e social
o objetivo é a própria cida- do programa, qúe trabalhará o

- Reforma :administratiya vai
manter equipe de secretérles
CORUPÁ

A reforma administrativa
,

do Executivo, aprovada este
mês por unanimidade pela

, Câmara de Vereadores, não
trará nenhuma mudança .no

.' secretariado. De acordo com o

secretário de' Administração,
Sandra Rogério Glatz, ii nova
pasta de Assistência Social e.

Habitação será ocupada inte-
rinamente por Bernadete Cor
rêa, titular do Desenvolvimen

retorno à família de origem. O to Rural e Meio Ambiente.
período da - guarda provisória

' Outro ponto importante da
será determinado pela Justiça. - reforma foi a extinção -de '

Z4
Os

-

interessados em par-' cargos d� confiança e a criação
tícipar do projeto - precisarão
de um parecer psícológíco. e
de Um assistente social favo
ráveis. O ingresso do menor

também deverá ter a aprova- Ao contrário do que foi divulgado na ediçõo de ontem, o aumento em 1-00% na
. ção de todos os membros da' taxa de coleta de lixo na õreuurhene de �assaranduba nõo foi aprovado pela Câmara
casa, com o comprometimen- -de Vereadores e, portanto, nõo vigora já a partir do começo de 2010. A informação
to que não, há interesse em havia sido confirmada pelo prefeito Mário Fernando Reinke (PSDB), quando questio-

.

adoção definitiva da criança. nado sOQre a cóbrança da coleta na área rural. esta sim aprovada por sete votos a dois'
pelos vereadores em seSsão ordinária. O projeto que reajusta a taxa na área urbana
foi protocolado pelo Executivo, mas a votação ficou pára o ano que vem..

de 4:9 nQ;,vas�âgªs efetivas, das
quais ZO são funções braçais e

outras zo de auxiliar de sala.
.

Clatz afirma que a- econo
mia de recursos possibilitou
o reajuste salarial para os fun
cionários do Executivo. "Os.
servidores que recebem mais
de R$ 1 mil terão 6%.de au

mento em janeiro. Os demais
ganharão até 4Z%. Mesmo
assim, o impacto será peque
no; pois a folha de-pagamento
subirá de, 48% para 50% do
orçamento, previsto em R$ 18

milhões para 2010", estima..

Erràta

. GIOVANNI RAMOS
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ESTRADAS

Trônsito para o litoral promete ser difícil
Motoristas deveni ficar atentos, PRF vai utilizar radares nafiscalização
JARAGUÁ DO SUL'

o movimento nas estradas
com destino ao litoral-deve ser

intenso hoje. Quem pretende ir
até as praias catarinenses para
passar a virada do ano deve en

frentar congestionamentos' e

redobrar a atenção no trânsito.
De acordo com o policial Wal
cenir, da PRF (Polícia Rodoviária
Federal), os pontos mais críticos
e q�e podem ocorrer congestio
namentos são na entrada de São
Francisco do Sul, Araquari, Itâjaí
e Balneário Camboriú. Os prin-.
cipais destinos dos moradores
do Vale do Itapocu são as praias
do litoral Norte. Barra Velha, Pi
çarras, Penha e Balneário Cam
boriú são as mais procuradas

A partir das 16h de hoje o fluxo
de veículos deve aumentar con

sideravelmente. Por isso os cami
nhões bi-trem (carretas de dimen
sões maiores) estão proibidos de
circular até às 22h. Amanhã, das 8h

,

até às 18h, eles também não podem
rodar. E no dia 3 de janeiro, quando
a maioria da' população volta para
casa, as carretas devem ficar para-

das das 16h às 22h. �

Osmotoristas ainda devem es-
•

tar atentos às normas de· trânsito
e a fiscalização. De acordo com o
inspetor da PRF, Sérgio da Silva, os
radares móveis estarão presentes
em muitos pontos, além de via
turas vistoriando alguns trechos.
''A fiscalização vai ser mais rigo
rosa, mas nada que possa causar

congestionamentos" afirma. Na
BR�280 à velocidademáxima per
mitida é de 80 km/h e na BR-101,
ela sobe para 100 km/h. Quem ex

ceder o limite, pode estar sujeito à
multa de até R$ 574.

Outras infrações também'
são' COITlUnS e podem ser evita
das, com -uma boa inspeção no

veículo antes de viajar. Extintor
de incêndio, pneus e documen
tação devem estar em' dia. Não
usar cinto de segurança pode
causar um prejuízo de R$ 127. E

dirigir embriagado pode causar

restrição da habilitação, proces
so criminal e ainda multa de até

quase R$ 1 mil.

CÉSAR JUNKES

DÉBORA KELLNER Um dos gargalos no tráfego no região é o BR-280, principalmente até o entrado de São Francisco do Sul
.

,

Automóvel com três ocupantes'
capota e cai no Rio Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL'

O que era para ser um passeio
de .três amigos acabou virando'
um acidente. Elton Kissner, 20

anos; dirigia o veículo Monza do
pai, acompanhado demais dois
colegas. Eles iam tomar banho
de rio na tarde ensolarada de
ontem, quando o garoto perdeu
a direção do carro em uma curva

e eles capotaram, caindo dentro
.do Rio Jaraguá, 'nas proximida-
des do Parque Malwee.

O motorista Elton e o passa
geiro da frente. ficaram presos

nos cintos de segurança. Quem
os salvou foi 'o colega do banco
de trás, que quebrou a janela e

conseguiu tirar os dois. Os ami
gos saíram ilesos,' apenas com

ferimentos leves, como cortes e

arranhões,
Elton preferiu não dar deta

lhes sobre o acidente. Apenas
afirmou que andava na veloci
dade permitida e perdeu a dire

ção do carro aopassar por uma
curva acentuada na Rua Wolf
gang Weege. O jovem não apre
sentava sinais de embriaguez.

Apesar dos donos materlals, jovens tiveram apenas ferimentos leves

MASSARANDUBA

Mulher passa mal e morre ao.cair de trator
Tereza Junkes Boruffi, de 63 anos, morreu no tarde

ontem 00 cair de um trator, em uma propriedade ruroJ no

região do Primeiro Braço, em Mnssumndubn. De acordo
com familiares dela, o mulher foi subir no veículo e caiu
poro trás, de costas, por volto dos 16h15 de ontem. Os
Bombeiros Voluntários que atenderam o ocorrêncle des-

confiam que elo tenho sofrido um infarto.
Antes de 'entrar no veículo" que estava desligado no

momento do quedo, Tereza e o filho hovi9m trabalhado
nos afazeres domésticos, inclusive carregando madeiro.
Nos próximos dias, o IMl (lnstitúto Médico legal) deve
emitir o laudo 'com o cõuso do morte.

'Estaremos trabalhando entre Natal e Ano Novo!

•

•

CElULARES DUAL CHIP

VtDEOGAMES, GPS, CAMERAS DIGITAIS

MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS•

.. 1)e4e�' ti-�� e� lüU

, ?� 1t4tat e «He P�,?'/«.tJ 'JtouD!!

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carne de javali vim um bom negócio
Criadorpromove jantares para clientes exclusivos e apreciadores""",""ffi
CORUPÁ
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DESDE 1996

credenciamento", explicou.
Criador de javali desde Ainda conforme Jark, criar

1996, Adolar Jark já comer- javalitem um investimento ele
cíalizou a carne desse animal vado. Em média; o quilo da car
por quase todo o Brasil. Pode ne do javali puro custa R$ 25.

parecer estranho. Mas, o fato "Uma ninhada de javali porco
curioso é que, segundo ele, a (cruza do javali macho com

carne do javali. pode ser com- porca) dá 13 filhotes enquan-
parada com a dos -.---__ to de javali puro dá

peixes por propor- sete. Com quatro
danar uma diges- meses o javali por-
tão alimentar leve. co pesa 100 quilos

[ark cria, abate, e o javali puro tem

prepara o javali e metade do peso com
promove jantares essa idade", com-

.

para .clientes ex- parou, criticando a

clusivos e apre- concorrenCla . des- .

.

dadores da. carne. leal. "Tem pessoas
Ele já chegou a ter

Jork. destacá que come é que vendem o javali
680 anímais, mas porco pela metade.

saboroso e digestão é levehoje e criação 10- do preço, O custo da
calizada em Corupá tem ape- criação acaba sendo mais bara-

-

nas 25 fêmeas e dois machos. to por isso vendem a carne pela
De acordo com Iark, a co- metade do preço", salientou.

mercialização da carne do
.

javali é permitida com a auto

rizaçâo-do Ibama (Instituto Bra
sileiro dos Recursos Naturais

Renováveis). "Posso vender ja
valis vivos só se for para outros
criadores como eu, que tem o

. DAIANA CONSTANTINO

Vende-se 1'.500 blusinhas de alcinha,
lipo regola,do P 00 GG. Composição:
95% algodão e 5% elastano.15 cores.

Preço RS 6,80 cada. Fone: 9969-9162

CURSO <'

Administração Pessoal
A Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul) realiza-de 18 a 21 de

janeiro de 2010 o curso Administração de Pessoal. Célia Regina Beiro da Silveira,
.consultora em gestão de pessoas, administradora de empresas e doutoranda em

gestão estratégica de negócios, vai ministrar o evento. O investimento é de RS
340 (nucleados), RS 360 (associados) e de RS 510 (demais lnteresscdos). Infor
mações e inscrições pelo telefone (47) 3275- 7017 e e-mail treinamento@acijs.
com.hr O objetivo é atualizar as rotinas e os direitos trabalhistas e previdenciá
rios, além de preparar o parti_cipante para desenvolver de forma correta e atucll-:
zadn as atividades de admissão e dispensa de empregados, elaboração de folhas
de pagamento, rescisões trabalhistas e demais atribuições relacionadas à área.

UNERJ CORUPÁ

Seletivo
.

.

de Verão
Entrega de

material escolar
Até o dia 9 de fevereiro estão Os 1200 estudantes da primeira a oi-

abertas as inscrições para o Seleti- tava série da rede municipal de Corupá vão
vo de Verão N ERJ/PUC. Ao todo, são receber a partir de fevereiro os kits escola-

.

15 cursos de graduação. As inseri- res. Ao todo, 19 itens compõem o conjunto
ções são gratuitas e devem ser.tel- de materiais: mochila, penal, oito cadernos
tas pelo site www.unerj.br e no Soe de 48 folhas,caneta azul, caneta vermelha,
(Serviço de Atendimento ao Estu- lápis, borracha, régua de 30 centímetros,
dente), no Blo'co A do campus uni-

.

tubo de cola, caixa de lápisdecottesoura
versitário, na Rua dos Imigrantes, sem ponta e caderno de desenho. O mate-
número' 500, no Bairro Vila Rcu. rialescolarserálicitadonomêsdejaneiro
em Jaraguá do Sul. Informações e entregue nas �cretarias de escolas no

pelo telefone (47) 3275-8200.
.

primeiro dia de aula.

GERAL.

Criação fico em Compá e é composto p.or 25 fêmeas e dois mochos. Quilo do come do javali puro custo em médio R$ 25
. .

.

CORUPÁ

Convênio.vai garantir a compra de novos ônibus escolares
A Prefeitura de CohJpá e Caixa Econômica Federal assinaram O outro convênio, no valor .de RS 324,3 mil, é destina-

ontem doisconyênios para compra de máquinas, equipamentos do à compra de veículos para transporte escolar no âmbito
e ônibus escolares. O convênio de máquinas e equipamentos é do programa Caminho da Escola do Governo Federal. Serão
através do Provias (Programa de Intervenções Viárias), no valor adquiridos dois ônibus: um de 31 lugares e outro de 44.
de RS 1,2 milhão para aquisição de um compactador vibratório O programa visa renovar e emplinr a frota de Veículos de
autoprQpelido, um semi- reboque dois eixos - tipo prancha, dois . transporte escolar da educação básica da rede pública. A
caminhões chassi e um tanque'com capacidade paro 15 mil litros.

'

entrega acontecerá em janeiro.

Inscrições através do site wwwsc.senac.br
.

até o dia 10/01/2010 Seletivo: 16/01/2010
)

.

,

SESC Processo seletivo Faculdade de Tecnologia SENACI
SANTA CATARINA

.Cursos:
• Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação:

• Superior de TecnolQgia em Processos Gerenciais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FÉRIAS

Água para espa'nlar. o calor lntenso -

Piscinas são alternativa para aproveitar o sol e a folga de fim de ano na cidade
"

,� .

.·66.
JARAGUÁ DO SUl:;

Sol, calor e férias. A com-
.

binação é perfeita para um ce

nário de praia e mar. Mas para
aqueles que não podem se

deslocar. até o litoral e perma
necem em Iaraguá do Sul nos
dias de folgá, também existem

opções de lazer que podem
ajudar .a espantar o calor. Uma
alternativa, são as piscinas dos
clubes e parques aquáticos que
ficam abertas diariamente nesta

época do ano.

[araguá do Sul conta com
pelo menos três tradicionais
clubes que oferecem piscinas
para crianças e adultos. Para
usufruir do espaço é preciso
tomar-se: sócio e pagar uma

mensalidade (veja' quadro). Já
os parques aquáticos são aber
tos ao público em geral e cus

tam de R$ 5 a R$ 8.
o

-

Um dos principais fica no

bairro Ilha da Figueira e chega a
receber nos fins de semana cer

ca de duas mil pessoas. "Temos
segurança, salva-vidas, quadra
de esportes e churrasqueiras. É
um ambiente familiar para pas
sar o dia inteiro", destaca um

dos responsáveis pelo Parque

Aquático do Sindicato do Ves-
tuário, Cleodon-Ferreira.

"

.

O jaraguaense Marcos Ber-' ,

toldi, 37 anos, procurou o par
que para se refrescar com o fi-

" lho ·de oito anos na manhã de
ontem. "Nós vamos viajar ama
nhã (hoje) e enquanto estamos
em Jaraguá tem que fugir do
calor e se divertir", diz.

o. local recebe ainda visi
tantes de outras cidades do
Estado. O 'publicitário Amaríl
do Bassos, 45 anos, de Criei

.

úma, Sul do Estado, que pas-
sa férias em Barra Velha veio
com outras 16 pessoas para o'
parque aproveitar as piscinas.
"É uma opção diferente para
nós que todos os anos viemos

para a praia. Achei o local or
ganizado, arborizado e limpo.
Poucas cidades têm uma op
ção como essa", comentà.

. Já para os amantes da pesca
existem as opções dos pesque
pagues na região e também
a lagoa principal do Parque
Malwee, que. estará liberada
para pescarias até o dia 21 de
fevereiro.

DEBORÀ VOLPI
,

É um ambiente
familiar para

.

passar o dia
inteiro

.

,.

Marcos �ertoldi aproveitou o sol na piscina com o filho, na manhã de ontem

Temperatura
se mantém ·alta

A quarta-feiro terá presen§O de
sol, mas com possibilidade de pan
cadas de chuva durante a tarde em

Santa Catarina. As temperafuras
seguem altas, e Mje, em Jaraguá do'�
Sul; os termômetrosmarcam entre 21

- e 33 graus. Já na quinta�feira, ma 31,
o tempo fica instável com nebulosida
de e risco de chuvas:�, temperaturas
nãó devem ultrapa�qr os 26·graus. E'·' "

'na sexta-feira, primeiro dia do ano,
pode chover na madrugada. O., sól
aparece durante o dia, e às .tempera- .

turas seguem em elevação, variando
entre os 19 e 26 graus. '

• Acaraí
• Horário de funcionamento: diárió,
das 9h às 21 h. Estará fechado nos

> dias 31 de dezembro (a partir dos
18h) e primeirede jmelrc

• Preço paro se associar: RS 50
por mês

• Estr.utura: duas piscinas.

(externo e térmica)'
• Contato: 3275-2066

• Baependi
• Horário de funcionamento: diário
dos 9h às 21 h, mas nas

segundas e sextas-feiras este
aberto somente à tarde.
Estará f�chado no dia primeiro

-.de janeiro
'. Preço do título: RS "600
• Estruturo: três piscinas (infantil,

"

externa e térmica).
• Contato: 3371-0222

CLUBES

• Beira Rio
• Horário de funcionamento: diário
das 9h às 2'1 h: mos nas segundos
e sextos-feiras apenas à tarde

• Preço poro se associar: RS420 e o

partir do sétimo mês, RS 70 por mês
• Estrutura: duas piscinas (semi
olímpico e infantil)

• Contóto: 3275-0413

PARQUES AQUÁTICOS.
• Krause
• Hor.áriode funcionamento: diário,
dos 9h às 19h

.

• Preço: RS 8 por pessoa:CriQnças
até cinco anos não pagam

• Estruturo: três piscinas, três tobo
. águas, serviço de bar e lanchonete
• tóntato: 3370-4774 -

PESQUE- PAGUE HÉLIO STINGHEN
. �Sindicato dó Vestuário. ' • Horário de funcionamento: dlúrln,
• Horário de funcionamento: diário, das 8h às 19h o,

d�s 9� às. 19h. �sta�á fechado no "

• Preço: RS 5 por quilo do peixe pes-dia primeiro de Janeiro cado
• Pr�ç?: RS 5 por_pessoa. Crianças • Estrutura: quetro lagoas com ti-
ate CinCO anos nao pagam' lápias e carpas. Quiosques com

• Estrutura: seis piscinas e três to- churrasqueiras e serviço de bar
-boúqucs • Contato: 3370-0133 .

• Contato: 3370-4277

PARQUE MALWEE
"

• Horário de atendimento:
• Visitações: das 7h30 às 17h
• Camin'hadas: das 7h30 às 19h30
• Pescarias (somente na lagoa prin
cipal): das 7h30 às 19h30

• Museu: das 1 Oh ao meío-dia e dos
13hàs17h

• O Parque estará fechado no dia
primeiro de janeiro

• Acesso: gratuito
• Estrutura: motos ciliares, restinga, ár
vores exóticos, 17lagoas, dois museus,
churrasqueiras e dois restaurantes.

• Contato: 3376-0114

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NAT
Nõo ousem esquecê-lo. Hoje, o cor

retor bonitón do Imobiliário Jardim,
Jonoton Depim, certamente é o oni- ;;';;:"==:::.t:;;:;=�:f
versorionte mais festejado do dia. Por
favor, liguem! Ele vai udornr saber que
foi lembrado. Parabéns e o meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

SUSTO
Muito gente' me perguntou sobre o

ocidente de corro que envolveu o
,

empresário Marco Aurélio Morcotto.
Gente, podem ficar tranqüilos que o

,

ocorrido nõo passou de um susto e Marcelo Noronha, Rosi; Silvi!> Veloso, Michele, Deise e Gustavo
dedo quebrado. no festa de encerramento do Contato Call Center

• Micheli Ribas desflln no cidade
como o mais novo estilista do pedaço.
Parabéns por mais essa oprovoçõo: João, do London Pub, com um casal de amigos, feliz do vida com o sucesso do coso em 2009.,

"Um otimista fica
acordado oté meia
noite para ver a

entrada do ano novo.

Um pessimista flcn
acordado para ter a '

certeza de que o ano

velho se foi. "BILL VAUGHN

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje e o minha nmí
go Claudio Torinelli. Ela também lê o

coluna todos os dias poro ficar super
, antenado no que acontece de melhor
em nosso secledade,

NAS RODAS
, • liane Scherer, esposo do empresá
rio Almi-r Dornefes, é o grande aniver
sariante de hoje. Mil vivos!

• Agitando sempre nos lugares do
modo, super no dele, Fernando En

gelmonn está nnmorundo uma bela
moreno.

TE CONTEI!
• Mauricio e Sueli Boden _

preparam uma luxuoso viog�m
no Carnaval 2010.

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivos vai poro
O camarada Rolf Foltin. Amigo,
valeu pelo forço durante o ano.

Um feliz Ano Novo. Espero você
em 2010, com suas valiosos
pertlclpeções. Aquele abraço.

• Norberto Kuhnen, o Beto
Fiscal, e fomíliô já mudaram
de praia. Võo curtir o restante
dos férias no praia de Itójubo.

• Alcides Rocha, o Rocha
dá Roauto, vai recarregar
os baterias no orlo de Borro

,

Velho.

• "Onde nõo há caridade nõo
pode haver justiço."
(Santo Agostinho)

,

• Com essa, fui!
.

MORRE
BRITTANY MURPHY
Cá entre nós! Bem rapidinho, sem

'

pestanejar, qual o melhor cnmen
fário que você faria sobre o notícia
acima? Pois é ... Agora vamos tnzer
um minutinho de silêncio, por favor.
Putz, foi o tempo necessário poro ir
00 Google descobrir quem diabos é
srittony Murphy. Falo sério!

ÓNDE COMER
BÉM EM JARAGUÁ
No restaurante Mime, um dos buftets
mais completos do regiõo.

DICA' DE QUARTA
Curtir bons momentos no

Choperio Saloon

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RETROSPECTNADO'
ANO CENTENÁRIO DE

JARAGUÁ DO SUL'
.

A última edição do O
.Correio do Povo de 1976
trazia' a retrospectiv� de
um ano que marcava o

centenário da cidade e foi
classificado pelo jornal
como "uma maratona para
[araguá do-Sul",

.

As obras de calçamento
da Rua Coronel Procópio
Gomes continuavam ace

leradas, e pela primeira
vez na h istória da cidade'
86 candidatos a um curso

superior eram aprovados.
Um convênio entre a Pre
feitura e a Celesc. coloca
va em prática, o projeto de
iluminação das principais
vias arteriais da cidade.
No mesmo ano, a �C-

301 é concluída e o asfal
to alcança'até 'a: BR-101.

[araguá recebe a ilustre

visita do E�baixador da
Romênia, Nicolai Ghenoa,
apenas alguns meses antes

de ventos de 100Km cau

sarem grandes estragos
nas moradias jaragúaen
ses. Apesar de uma man

cha causada por um pro
oesso de fraude eleitoral,
a cidade .desenvolvia-se e

festejava os primeiros cem

anos do 'desenvolvimento
-da 3a maior potência do
estado.

\ '

!

1976 foi classificado "

pelo O Correio do'Po.vo
como "uma maratona" ;

para a cidade

VOCÊ SABIA?
A Rua [oão Doubrawa, que fica no bairro Czerníewícz

de Jaraguá do Sul, foi assim denominada pela Lei Mu

nicipal n° 21 de 1957. João Doubrawa, nascido em
õ de

fevereiro de 1864, era o mais velho dos dois irmãos natu
rais da Checoslováquia que apartaram em São Francisco

,e foram alojados, com outros imigrantes; no Barracão da,
Colônia dos Príncipes de [oínvílle. Um dos primeiros a se

deslocar, da Europae vir pata esta região, casou-se com

Luise Fuchs em 1882, com quem teve oito filhos e dividiu
a casa em Itapocuzinho I por toda a vida.

Em dezembro de 1893 foi testemunha ocular da pas
sagem das tropas federalistas que ocuparam parte das'
propriedades de [ohann Gottlieb Stein, comerciante com

. quem passaria à trabalhar em 1894.

/'

o CORREIO DO POVOD
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SOCIEDADE DE'CHAUFFERS DE' JARAGUÁ,
• A Sociedade de Chauffers

de Jaraguá do Sul foi fundada
no dia 2 de agosto de 1926,
em benefício do Hospital de

.

Jaraguá (hoje Hospital São'
.

José). Os membros eram mo
'toristas, donos de carros "Ford

Bigode", que' em 1935 doa-
ram todos os seus bens para .

a Comunidade Católica, pos
sibilitando a construção da
instituição de saúde. Tendei

cumprido seus objetivos, a

sociedade logo foi desfeita .

"

• 1916 -: Rasputin, religioso russo que teve
grande influência durante o império de
Nicolau II, é assassinado por um grupo
de aristocratas.

-

existência de outras gàláxias.
• 1937 - Um decreto do presidente
GetúlioVargas trcnsíormo os partidos
políticos em sociedades cülturcds e
beneficentes. / .... • 1922 - O €ongressos dos Soviets,

,

reunido emMoscou, cprovc 'a criação
da União das Repúblicas.Socialistas

. Soviéticas

• 1953 - Os primeiros áparelhos de
televisão a cores são vendidos nos
Estados Unidos, ao preço de US$ 1 mil

por unidade.
c
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Impossível esquecer do constrangi
mento depois da primeira noite com o

amor da sua vida, A confusão invade a

cabeça de qualquer mulher. O que fazer
primeiro? Levantar rápido, escovar os

dentes, pentear os cabelos, lavar o ros

to. Mas será que ele não vai acordar? Os
batimentosaumentam, as dúvidas tam- ,

bém, sem falar na insegurança que tudo
que é novo gera,

Melhor ficar parada de olhos fecha
dos e respirar lentamente para não fazer
barulho, Pensando bem, será que um

rápido enxágue bucal e um amarrador
de cabelo não resolveriam o problema?
Tento levantar rápido, mas quando o pé
direito alcança a porta do banheiro, ele
fala com um timbre que me faz derreter.
'Bom dia gatinha, deita aqui, deixa eu

'

te-dar um beijo'. Não tem mulher. que
resista; nem juba de leão que atrapalhe.
Mesmo com a cara amassada, você se

sente uma verdadeira princesa.
Nos braços daquele que vai mudar

a sua vida, você simplesmente esquece
de todas as lições feministas, do, papel
da mulher na sociedade, da guerra en-

'

tre sexos, das gerações que queimaram
sutiãs. Vai tudo por água abaixo. Você'

quer mesmo é ser uma Amélia
Fazer o melhor café da manhã da sua

vida, um almoço digno de realeza, um
bolinho com café que nem a sua avó fa
ria com tanta dedicação e, para fechar,
um jantar à.luz de velas.

O tempo passa, vocês se casam.

Acordar ao lado se torna rotina, chegam
os filhos e o tempo para o romantismo
vai ficando raro. O cansaço, as contas, Ó

trabalho, a cara feia, a resposta mal-en
tendida; a palavra não dita. Coisas que
todos os casais enfrentam. Mas no meio
da tarde bate uma saudade -e a certeza

de que o amor não murchou, pelo con

trário, está mais sólido, cheio de histó
rias tristes e engraçadas.

Nada como construir uma vida ao

lado de alguém que' se admira, ser ca
paz de rir das brigas, de se lambuzar
com a coberturade chocolate, ver uma

, comédia romântica bem açucarada e

lembrar dos velhos tempos. O passar
dos anos transforma o amor,' traz inti -

-

midade, segurança e confiança. Tudo
isso pode parecer brega, não tem 'pro
blema nenhum. 'Ninguém consegue ser

� moderna e bem resolvida vinte e qua
tro horas por dia. Relaxe, mande uma

mensagem, um ramalhete de rosas, um
bilhete meloso, peça desculpas e se de
clare sem medo.

PATRICIA MORAES, JORI'!AL1STA

Batimento
acelerado

VARIEDADES----�----

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

• Cine Breithaupt·2
• 2012 (Leg) (20MO - sob, dom, 5eg, ter, quo)
• Xuxa e o Mistério de Feiurinha (Dub) (I4hOO - sob, dom;
seg, ter. quo, qUi)(15h40, 17h20, 19h-sob, dom, seg, tet quo)

• Cine Breithoupt 3 '

• • Jogos Mortais VI (leg) (19h, 21 h - sob, dom, seg, ter, quo)
• Atividade Paranormal (Leg) (15h20, 17hl0 - sob,
dom, seg, ter, qun) (15h2Q - qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Avatar (Dub) (14h -todos os dias) (17hl O, 20h30 -

sex, sob, dom, seg, ter, quo)
•

• Ci ne Cidade 2
• 2012 (Leg) (18h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)
• Planeta 51 (Dub)(10h30 - sex)(14hl5 -todos os dias)
(16h -sex, sob, dom,seg, ter, quo)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esq uilos 2 (Dub) (13h30 - sob, dom)
• Avotar (Leg) (15h20, 18h30, 21 MO - sob, dom, seg,
ter, quo)

• Cine Mueller 2
,

• 2012 (Leg) (13h45, 18h45 - sob, dom, seg, ter, quo)
(16h - qui) •

• Atividade Poronormal (Leg) (16h45, 21h50 - sob,
dom, seg, ter, quo)

LIVRO'

SARAH JANE STRATFORD

Vampiros contra o

extermínio nazista
o Terceiro Reich declaro guerra à Eu- .:

ropo querendo livror o continente de to
dos os linhagens que considero impuros.
Os vampiros serão mais um de seus alvos.
A milenar Brigit, longe de seu ornado Eo
mon, enfrentoró o desafio mais difícil de
suo vida: uma fuga ousado do continente
guardando umó' precioso -cargo que é o

único esperonço dos vampiros.

• Cine Mueller 3
• Sempre 00 SejJ Lo�o (Leg) (14h, 16h, 18h, 20h, 22h
- sob, dom, seg, ter, quo)

BLUMENAU
• Cine Neumorktl
• Avator (Dub) (15h20 - sex, sob, dom, seg;ler, quo)
(18h30, 21h40 -sob, dom, seg, ter, quo)
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (13h30h - sex, sob.dom)

• Cine Neumarkf 2
• Avotar (Leg) (15hl0- sex, sob, dom, seg, ter, quo)
(18h20, 21h30 - sob, dom, seg, ter, quo)
• A Princesa e o Sapo (Dub) (13h15 -todos os dias)

• Cine'Neumorkt 3
• 2012 (Dub) (16h20 - sex) (21 h20 - sob, dom, seg,
ter, quo)
• Lua Novo (Dub) (13h40 - todos os dias)
(16h20, 19h -'sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Neumorkt 4
• Encontro de Cosais (Leg) (14h20, 16h40.",todos os

dias) (19hl O, 21 h50 - sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Neurnarkt 5
• Atividade Poranorm�1 (Leg) (16hl0 - sex)
(20h10, 22h 1 O � sob, ,nom, se!!, ter, quo)
• Xuxa e o Mist�rio de Feiurinha (Dub) (14hl O - todos
os dias) (16hl O, 18hl O - sob, dom; seg, ter, quo)

• Cine Neumarkt 6 ,

• Sempre 00 Seu Lodo (Leg)(l.4h, 16h -todos os dias)
(18h, 20h, 22h - sob, dom, seg, ter, quo)

DVD

Batalha ·decisiva
de John Connor
Contro_lodos pelo Skynet, os extermi

nadores se volmrnm contro seus criado
res, desencadeando o aniquilação nu

cleur de um inundo incauto. Agoro, John
Connor enfrento o futuro poro o qual foi
prepnredn o vida inteiro - mos o chegodó
de um desconhecido pode mudar tudo.

NOVELAS

CAMA ,DE GATO
Gustavo conta poro Verônica que vai fazer uma
festa e Rose fico incomodado. Dr. Fooseco aviso
Mari e Débora Que Alcino terú que ficar inter- ,

nedone CTI. Gustavo pede poro Verônica sair do
mansão. Mori se emociono 00 ouvir Débora cha
mar Alcino de pai. Bené, Tião e Fiasco chegam
à caso de Sólon, mos não conseguem convencer

Gilvânip a contar a verdade para Toís. Gustavo
percebe o incômodo de Rose com o presença de
,Verônica e decide levó-Io poro conhecer o suíte.
Gustavo ligo paro 'o ex-sócio.

CARAS E BOCAS
Dénis aceita fazer o teste de DNA. Jandir se

queixo com Fabiano por não ter sido convidado
pum o jantar de -noivado de Vanesso. Benjamin
aproveito que Totiana estó sozinho no flat poro
visitá-Ia. Simone teme que Denis queira se

aproximar de seu filho. Renan pede Vanessa
em casamento quando Téo surge e acaba com

o noivado. Magaly e Felipe conseguem resgatar
o bebê. Pelópidas promete impedir o prisão de
Judlth.lvonete confessa que umn'Fublcne. De
nis confirmo que é o pai de Plcdssinhe.

- VIVER A VIDA
Benê foge de moto.e o corro de pólícia o per-

'

segue� Doro ligo para Helena e a modelo aviso

que vai esperó-Ia no Rio de Janeiro. Benê roubo
uma camisa que estó em um varal e agride um

pedreiro que o flagro. Bruno e Felipe fazem pIa
nos poro o festa de réveillon. Grazie faz exer

cícios de odoptoçõo com lucicno para ,que elo

consigo comer sozinha. Marcos se emociono 00

ver o filho. Ele convida os filhos e Tereza para
irem à festa que estó organizando no suo coso.

Luciano aceita, mas sua ex-mulher se recuso..

POD.ER PARAlElO
Neide ligo para Maor.a e pede poro elo ir até
o agência. Assim que chego à agência, Mouro
vê policiais examinando o corpo do irmõ. Dul
ce acusa Bruno de ter matado Vânia. Nida ligo
poro Rafael e pede paro ele trazer um médico
para Dulce. Bruno fico perplexo ao saber que
Vânia foi mais uma vítima do Guri. Rafael entro

,
no coso de Mouro com um psiquiatro, que sedo
Dulce. Bruno obriga Fernanda a ir 00 velório da
Vânia com ele. Nício conto o Tony que Vânia foi
mais uma vítima do assassino misterioso.

BElA A FEIA
Vera defende Belo, mas Vanda nõo consegue
acreditar. Luddy mudo de ideio e diz ter um novo

plano, Ela pretende convencer o mõe a oferecer
um jantar paro Max. Juliana aporeceró duran
te o evento chorando e dize,ndá que foi traído.
Todos ficorõo comovidos 00 verem as fotos.
Belp, dtlitn, tento entender como o boteco foi

. fechado, Clemente conto poro a filho 'sobre o

desconfiança de Bórbara de que Adriano possa
ser o culpado. Nelson e Luzia se encontram no

almoxarifado. Dinho se declaro paro Mariano,
que retribui o elogiando.

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

Mal entendido
o marido viajo o negócios por duos.semo
nos, e r�solve ligar para casa:
- AlôL - E o Maria?
- É. - Quero falar com a patroa!
- Ela está no quarto com o namorado.
- Com o namorado? - Sim!
- Vem cá, Maria, quer ganhar 1 Ó mil?
- Quero!
- Então, vá até o escritório, pegue o revól-
ver na primeira gaveta e mate os dois,
- Ok. Pouco depois:

'

- Pronto, e agora? - Agora joga os dois na
piscina. - Piscina? Aqui não tem piscina!
- Não?! Aí não é o 560-1921?

SUDOKU

3

Bruno Gagliasso
já pode se caser

. Bruno Gagliosso e Giovonno Ewbonk
já podem providenciar os alianças.
Eles falam em casamento já há algum
tempo, mos não podiam oficializar o
união' porque o rnpnz ainda não esta
va legalmente separado do ex-mulher,
Camilo Rodrigues - eles haviam
perdido o certidão de cilsom�nto.
Porém, o documento foi encontrodó
no cartório e desde ontem Bruno está
livre para começar vida novo.

Bárbara Paz .passa
vergonha na igreja
Em uma misso no igreja do Quadrado,
em Trancoso, o atriz Bárbara Paz foi .

repreendido por couso de uma taça de
vinho. Segundo o jornal "Estodão", o
atriz cumprín um rito católico 00 que
rer molhar o hóstia no bebido, mos
teve que ouvir do podre um "Aqui,
não". A atriz interpreto Renato, em
"Viver o Vida", que sofre de drunko
rexio (anorexia clcoéllcel, Elo não se

manifestou sobre o episódio.

_j

I
Essa fofura
é a Dara. a
cachorrinha
da leitora

. Quage Silva. de
Guaramirim.

'

6 9

1 8

5 1 3 .29 7

2

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada [lnha e cado coluna. Inmhém
nõo se pode repetír números emcodo quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

.

Fonte: Ciram/Epogri

SOLUÇÃO

'II ÁRIES .�

'��. (20/3 a 20/4)
.

C -, O céu conspira a

.\. � seu favor. E o mo-

mento de se dedicar
a uma profissijo com a qual se
identifique. No amor, a,camara
dagem vai predominar. Deixe um

,
vaso com gerânios na porta de
entrada da sua casa para atrair

energias positivas..
.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Poderá obter·
ganhos extras' com
uma lItividade feita

em casa, mas cuide com falsos

amigos. A noite promete emo

ções, principalmente no campo
afetivo, Para manter seu anjo
sempre por perto, tenha sempre
por perto um arranjo de lírios.

Presença de sol com pancadas de ehuro
durante o tarde. Temperatura alto. � Fases da lua .

Rajadas fortes de vento ii noite. CHEIA MINGUANTE NOVA NASCENTE

O 2112 » 9;12 16/12 � 24/12

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE QUINTA SEXTA . SÁBADO
. MíN: 21°C ·d MíN: 21°C MíN: 21°C MíN: 21°C 6MÁX: 33°C MÁX: 26°C MÁX: 27°C MÁX: 27°C
Sol com chuva Chuvoso Nublado Encoberto

� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
�.:- '} É bom escolher
� U---; melhor as suas

amizades. Sentirá
necessidade de estabelecer novos

objetivos. As parcerias estâo favo
recidas, mas aja cem discrição na

paixão. Para ser protegiilo, deixe
um arranjo com flores extravagan
tes em sua sala.

SAGITÁRIO
, (22/11 a 21/12)

lJ1
•

As parcerias serão
. ({ . protegidas desde

que você possa
manter a sua autonomia. Viagem
favorecida. No campo amoroso,
agora é tudo ou nada. Para evi
denciar ainda mais o seu espírito

.

livre, cultive na varanda ou no

quintal, um vaso de violetas.

#)(
GÊMEOS .

(21/5 a 20/06)
. Cuidado com a

ansiedade e a

intolerância. Você
tenderá mais a quebrar regras
do que a cumpri-Ias. À noite,

, vai querer ficar junto de quem
ama. Para proteger a sua casa,

espalhe o cheirinho de craVIl ou
- alecrim por todos os cômodos.

LIBRA
(23/9 a 22/10)
Manter a disciplina
pOde ser m"is com
plicado, mas nâo

faltará sensibilidade e imaginaçâo
para fazer o que gosta. Saberá
dar mais enfoque aos assuntos

, do coraçâo. Atraia o seu guardião
espalhando almofadas em tons

pastel nos sofás da sala.

.r- '"
CÂNCER

�;._.;� �2��h�:�:i�r
to ; uma viagem, pois

aborrecimentos

inesperados podem vir à tona. O
'astral revela uma forte intuição
neste dia. À noite, expresse o

que sente. Espalhe pedrasde
quartzo verde pela casa e atraia

energias positivas.

Ilf·
VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
O dia pode ser mais

o. , produtivo se tm-

bolhar em equipe,
.

não perca a chance de aceitar
ajuda de terceiros. É tempo dê
obter reconhecimento. No anior.
bom astral. Para acentuar suas
qualidades, coloque uma imagem
de Buda em um local bem alto.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
H,á dias em que o

segredo é a alma
do negócio. Sua

'

popularidade pode
aumentar em profissões que exi
jam sigilo, discriçâo OÚ investiga
ção. Na vida a dois, Õ lealdade há
de prevalecer. Para sua proteção, ,

mantenha seu quarto arejado.

� CAPRICÓRNIO
r .\-" (22/12 a 2011)

� Você estar�Aco�
uma ,conSClenCla
mais crítica acerca

das coisas em sua vida e perce
berá a diferença entre o real e .

os seus ideais. Não fique sozinho
esta noite. Sé quer aumentar seu

pod'er de concentração, tenha
uma ônix sempre por perto.

o CORREIO DO POVO RI
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ANIVERSÁRIOS

28/12
Agatha P. lmreth
Alexandre F. Esperanço
Alise Koch
Ana Cloro do Silvo
Angelo M. Kanzler
Edson Luiz Rosa
Egon Krueger
Elizábete W. Gaedke
Gabriel Becker
Gerson Strelow
Gregori Natali
IIvo dos Passos
lsmnr Komerderg
Jaime C. dos Santos
Jairton L. Minei
Jeann M. Reinhold
Jéferson S. Rufas
Joõo M. Rodrigues
Jose R. Schmitz
Kátia T. Strelow
Maisa F. Dalcantara
Moro E. Chagas Duarte
Márcio R . .Fachini
Mario F. Chiodini

· Mariano Franzoi
Natalia Dema�chi
Nilvaldo Muller
Odila p. Fodi
Osmar Grimm
Osmar Pinter
Pricila Kruger

· Sabrina O. Kupas Kaminski
Sandreia Reinke
Serg'io Bohr
Sileia S. Cardoso
Solange Petry
Valmir Kopsch
Vander Kopsch
Verediana Borsatti

29/12
Amarildo Aldize
Anderson Zastrow
André do S. Corre.a
Andre Konell

· Antonio G. Klein
Arelene da Silvo

·

Cleonice Alves Duarte
Davi do Costa
Deonilde 1. Tissi
Edeltraud Grutzmacher
Elisangela Oliveira
Elizete Dalri
Fabio A. Rocha
Flp'via C. K. de Oliveira
Fridolino Edvino Zuse
Gislaine Jardim
Gregory A. Natalí
Ironice K. Schultz
Isolete M. Wittkowski
Joelson Richter .

Josiane Muller
Nelson Spezia
Pamela M. do Silvo

· Regiane Kroeger
Samuell B. Raduenz

,
Sandro Milbratz
Wolly Rútsatz

D6
AQUÁRIO

PI'.
(21/1 a 18/2)

'Na ânsia de curtir o

que a vida tem de
melhor, você pode

fazer gastlls desnecessários. Sua
vida profissional vai deslanchar
na área do lazer ou estética.
Deixe uma imagem de pássaros
em casa para que transmita a

sensaçâo de liberdade. -

PEIXES

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

•• Fatos inesperados
...,..., podem acontecer

e tudo indica que
trarâo benefícios para você. À
noite, a Lua ativa a morada da
sorte, do prazer e da diversão.
Para sempre ter p'!z deespínte,
deixe uma ametista junto aos

seus santos de devoção.
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,

FELIZ E PROSPERO 201 O ?
nas e equipamentos, O setor têxtil vive um
momento muito positivo e, especialmen
te em nossa região onde temos indústrias,
que já apostaram em redes de lojas pró
prias que são uma forte tendência. O au

menta do poder aquisitivo da população
está provocando significativamudançano

,

perfil dos consumidores. -Outro segmento
importante em nossa região é a indústria
de alimentos que igualmente tem ótimas
perspectivas. Na vizinha Schroeder, a in
dustrialização da banana levou ao estabe
lecimento de indústrias deste novõ tempo,

"

-, voltadas 'para o público que se preocupa
com a saúde e que utiliza como matéria

prima,bananas orgânicas. Em matérias

primas para a indústria de alimentos con
tamos com uma empresa que certamente
nos próximos anos baterá as multinacio
nais de seu setor e se tornará a gigante do
segmento. A cada dia surgemais uma em-

,

presa atuando no segmento de software e

automação. São empresas intensivas em

INDÚSTRIA tecnologia, montadas em tomo de um ou

O maior ciclo de investimentos des- alguns cérebros. Considerando que prova
de o PIaria Real não deixará de provocar velmente não existe no Brasil nenhuma cí
efeitos benéficos. O revés provocado pelas' dade do porte de Jaraguá do Sul corrimais
exportações poderá .ser compensado pelo engenheiros, deverémos ter muitas,boas
mercado interno.As indústrias favorecidas notícias nesta área. A vizinha Guaramirim
não serão apenas as que fornecemmáqui- � também vive um momento, importante

As notícias deste final de ano po
derão antecipar uma parte do que soe

espera para o próximo ano e entre elas
destacamos:

COMÉRCIO
Prevista a inauguração em março

do Joinville Garten Shopping que certa
mente terá importante impacto 'sobre o

comércio de nossa cidade. Estaestrútura
de 74 mil metros quadrados 'certamente _

será mais uma atração para a população
de nossa cidade que já costuma visitar
Joinville regularmente., Considerando
que se trata de parte da parcela da po
pulação com maior poder .aqüisitivo e

que considera o atendimento na vizinha
cidade melhor do que por aqui, cabe ao

setor responder amais este desafio. Para'
isto não terá de buscar inspiração muito
longe pois, já temos estabelecimentos

's.into?izados com esta nova fase.

com o aumento na quantidade de empre
sas que lá se estabelecem, Provavelmen
te/será o município de nossa região com

maior crescimento nospróximos anos.

AGRICULTURA
Pode parecer estranho mas, o, se

tor agrícola em nossa região passa por
uma fase positiva. O destaque é a agri
cultura que incorpora muita tecnolo

gia e se dedica principalmente ao cul
tivo de alimentos orgânicos que não se

limita às bananas.

SERVIÇOS
Cada vez aumenta mais a de

manda por serviços associados aos

produtos e este é um segmento que'
oferece muitas oportunidades. A

mão-de-obra de forma geral está
muito mal qualificada para atender,
este segmento e/vemos empresas'
tendo de patrocinar cursos até qe,
panificação para suprir carências. A
iniciativa damunicipalidade em ofe
recer cursos para qualificar pessoas'
desempregadas ou sub-empregadas é
uma alternativa mas, a constituição de

empresas especializadas com garantia
de qualidade serámuito bem-vinda.

SETOR IMOBILIÁRIO
,

-

Espera-se para 2010 que o setor imo
biliário no Brasil cresça 8)?% e em nos

sa cidade o crescimento provavelmente
será maior. Apesar dá profusão de cons

truções em andamento em todos os

cantos da cidade, ainda existem muitas

oportunidades. Há alguns anos vivemos
uma verdadeira "bolha', em especial em
relação aos preços dos terrenos.

,

INFRAESTRUT1JRA .

Os problemas vão deste a falta de co-
.nexões de banda larga até ruas entupi
das de veículos, Amorosidade no início
da duplicação da BR-280 e do desvio da
ferrovia do centro é outra questão sem

solução. Se os hospitais podem ser apon
tados como motivo de orgulho, vivemos
sob a ameaça de falta de água tratada e

com a rede de esgotos aquém do dese
jável. Só os investimentos necessários
nesta área já tomariam nossa região um
canteiro de obras.

'

Desejamos a todos os nossos lei
tores ótimas festas de final de ano e

um excelente 2010;' aproveitando para
lembrar que todo, problema é uma'

oportunidade.
'

Ikarsten@netuno.com.br
'

INDICADORES
:

.

.

'

Inflação�do aluguel é recorde em 2009
IGP-M cai 1,72% este ano e registra a primeira deflação nos últimos 20 anos

I

o Índice Geral de Preços- 0,50% este mês, ante elevação de'
Mercado (IGP-M) - indicador - 0,08% em novembro.
adotado no reajuste da maior Por sua vez, o IPC-M (Índice
parte dos contratos de aluguel�de de Preços ao Consumidor" Mer
imóveis - encerrou este ano em

_ cada) apresentou elevação de
, deflação pela primeira vez em, 0,20% em dezembro, ante au

sua história, 'iniciada em 1989. menta a:e 0,1.4% em novembro.
O indicador caiu 1,72% em 2009 Já o INÇC-M (Índice Nacional

após apresentar aumento de de Custos da Construção - Mer-

9,81% em 2008. Até hoje, a me
-nor taxa anual do IGP-M era refe
rente ao ano de 2005, quando su
biu 1,21%. O desempenho anual
do IGP-M foi anunciado ontem

pela Fundação Getúlio Vargas.
.

No último mês do ano, o in
dicador apresentou queda de

, 0,26%, após subir 0,10% em no

vembro. A FGV anunciou ainda
os resultados dos três indícado
res que compõem o IGP-M de de
zembro. O IPA-M (Índice de Pre-

.

ços por Atacado - Mercado) caiu

cado) registrou alta de 0:2'0%
em dezembro, ante avançá de
0,18% em novembro. Registra
ram deflação em dezembro os

preços dos produtos industriais
(0,19%). O período de coleta de

preços para. cálculo do IGP-M
de dezembro foi de 21 de no

vembro a 20 de dezembro.

Em%
0.6

,
,

, .1,2 L--__---,-_-'--� ��_�___

'.lAN FEV MAR A8R MAl JU'" JUL AGO SET OUT NOV DEZ

LOTERIAS

CONCURSO N° 491

INDICADORES

Ano passado, reajuste foi de 9,81·%
'

0101 0109

1112,1,31620
23 u 25

TR

CUS

,

0,029%
-

29.DEZEMBRO.2009

DEZEMBRO.2Q09
2L.DEZEMBRO.2009.. 0,58%

DÓLAR COME'RCIA"L (EM RS) 1,7410 1,7430 .. 0,06%

1,8400 .. 0,59%
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VEíCULOS 1- IMÓVEIS I PRODUTOS & SERViÇOS I ANÚNCIOS Dr LINHA
PuhUcc<.do-� 1919·

�[J ��7

TAXAS 001,aRTIRDE 70
.

um presentão de Natal dáJavel pra você.
1000 O ESTOQUE A PREÇO DE FÁBRICA E CONDiÇÕES PRA LÁ DE ESPECIAIS.

Baependi� ..".,......",•.",,,,,,,,.,,
Rua Expedicionário João ZapeUá. 214 - 473274-0100 - Jaraguá do Sul-www.javel.com.br

,

EMPLACAMENTO E IPVAGRATIS "7"
.

"[" Palio Fire2009/2010, 2 portas, básico, pintura sólida, à vista ou financiado sem troca, entrada de 50% do valor integral do veiculo + 60 vezes de R$ 399,00 - taxas de 1,47% a.m. e 19,14% a.a.

··2" Taxa à partir de 0% a.m. válida exclusivamente para o FtAT LlNEA OKm, com entrada de 60% do valor integral do veículo e restante em 12 pagamentos com taxa zero, na modatidade COCo

"3" Condicão paraveíCutos zero quilometro, 100"10 financiados, o cliente paga 50% das 12 primeiras parcetas e as 48 parcelas restantes o cliente paga o vator integral. taxa de 1,40% a.m. e

18,16%a.á., na modalidade teasing. "4" Parcelas a partir de R$199,OOválida para o Mille Fire 2 portas, básico, pintura sóliqa, com entrada de (R$15.000,00) 65% dovator integral do veiculo+
72 vezes restantes de R$ 199,00, com taxa de 1.49% a.m e 18,61% a.a., namodatidade leasing. "5" Primeira parcela para depois do carnaval 1120 diasl. válida para veiculas OKm, 1 00% financiado,

prazo máximo de 60meses, com taxa de 1 ,47%a.m. e 19,14% a.a."�" 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 veículo OKm para outubro de 2014, corrigido pelo mesmo_í!1dice acima, incluso.contrato de financiamento do mesmo veículo adquirido. "7" Na compra de
1 veícuto OKm na Javel, dentro do período da campanha, você ganha emplacamento e IPVA pagos. Plano de leasing ou CDC para pessoa física ou jurídiça sujeito à aprovação de crédito. Taxas

sujeitas a alterações sem aviso prévio. A JAVEL FIAT reserva-se ao direito de corrigir possíVeis erros gráficos. Ofertas válidas até dia 31/12/2009 ou enquanto durarem os estoques.
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Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação
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33'7-0-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

2007, Prata. Flex. 1.02 Portas. Vidros e Travas Elétricas.
Alarme. limpador e Desembaçador'lraseiro, Ar-quente.

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

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Píayer. Alarme, Bancos em Couro.

2007. 'Vermelha, �Iex, Ar-condicionado, Direção'
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétlicos, limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve. Faróis de
Neblina, Cd Pli!yer MP3, Alarme. -
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I,
-I

5plit GREE Corner
9.000Btus _

quente e frio.

Promoção de' Natal
Jet·Pri'nt

.�a�
EXATA CONTABILlDApE LTDA.

prestamos Serviços de:
Redução de custos;

Aproveitamento correto de

impostos da matéria prinia;
,

Departamentalização;

Centros de Custos;

Custo da Horo Produtiva;

Encargos Sociais;
\

Mar1<-up (indice para vendes),

Os produtos mais lucrativos;

Os Produtos mais defricitários;

Custo dos Estoques.

Rua José �mmendor.fer. 932-
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372.1281

'

www.exatacontabilidade.srv.br

DORS·
Atendimento

Empresarial Especializado
473370-0164' 8859·6468

naqoedors com �r ou vendas@dors com br

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS.

1000/0 FINANCIADAS

Área de atuação: Pode desempênhar suas funções em indústrias alimentícias bem como em hotéis,
restaurantes, panificaáoras, confeitarias, su�ermercados, 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 corno
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 cómo
integrante dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e MedicioÇ! do Trabalho,

participando da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho, além da

elaboração de estudos' estatísticos, instrumentos' de avaliação, programas de segurança, análi,se de
acidentes e outros-dsposltívos de ordem técnica junto aos trabalhadores. Está apto a analisar as

condições de trabalho, planejar e elaborarnormas e instruções de trabalho, implementar ações
corretivas buscando eliminar ouminimizar os riscos nos locais de trabalho e implantando preceitos e

valores no esforço de integrar a seçurança, a qualidade, ameio ambiente, a produção e o controle

"
de custos na empresa, em conformidade com a legislaçáo e normas de segurança. Elabora e

if1)plementa projetos 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 diáriàs. Apresenta capacídade

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

uldade de Tecnologia SENÁC I Fone: (47) .3275-84
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� . ..J10tEr A ME�JA1.4JO� 10

dParrírde4-2 990'·�R$ •.
' �

TAXA DE 0,99% a�m. à vista 'g,43,oo

1mIISÃD
�
REVISÃO
1o.000km·

g,43,oo..

MONTANA,l.4�2010 .ít
Rs26.990�

avista f?S43,oo

UNHAVEcrRANEXT EDITION

Rs49.990
avista

�
CHEIIRIlla"
utUIDJ!IfJIIlO"'-l(D

. REVISAO
_ to.nookrn

g,SOoo

--

__...

, ---

�

--

Não passe apuro nesse verão, a'llartir de 3x R$ 43;00 você agenda uma revisão!
ess.cr; ê. a.... .:-""' ,... õrfer....a::; e SO anos prensa .zs rna "')

UnhaCeIt! 1.0:2p. Aexpower.anoJf;,bricação 2009, ano/modelo 2010, com too> promocional de o.99%a.m. e 12.55% a.a. TCC e IOF não inclusos. CET

12,97% 'ta tom preço promocional à vista de RS 23.790.00.Morrtana 14 (onquest Eronoflex. R9A. ano/fabricação 2009. ano/modelo zoio, com

preço promocional à vista de RS 26.990,OO.Meriva '.4 JOi, POH. ano/fabricação 2009. ano/modelo 2010. com preço promocional ii vista de R$

42.'990 com taxa pltrnI:rional deo,99"" a.1T1. e 12,S>'II> a.a. com entrada de 5D% e saldo finandado em 24 prestações mensais. TCCe JOF não 473274.4444
inclusos. Unha Veclr.> 2.0. Rexpower. ano/fabricação 2009, ano/modelo 2010. rcmfaxa promocionalde 0%a.m. e 0%a.a. com entrada de SO% Av. Nfal.Deodoro daFonseca. 557
e saldo financiado em 12 pJeStações mensais. TCC e IOF não indusos. Condições válidas para veículos Chevrolet Zero Km. disponíveis no Centro _ jaroguádoSul _ se
estoque da Concessionâria. (on�sujeita à prévia aprovação de crédito. As condições poderão.ser alteradas pelo Banco GMAC sem

prévio aviso. Consulteas condições ,!a5 (oncessionárias theJrolet,part\.1cipantes. Imager.lS meramente .,ilustrativas. Os veculos Chevrolet
estlio em conl'n""ldade com" PROCONVE (pmgrama de Controle de POluição ";QAr por Veículos Au1Dmotores). Promoção válida até

;8/1>/200:900 enq�anmduraro estoque, SAC:0800]02 4200.
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RUA BERTHA WEEGE N° 525SALA 1
AO LADO DO POSTO CIDADE DA

��� BARRA, EM FRENTE A ENTRADA' PARA
O PARQUE MALWEE FONE: 3376·2206

imóveis
WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional"1-_....;
, Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Càixa Econêmica Federal.v

Financiamentos

CA,,,,�A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 337�-3404. I· 3373-0066

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios. -

iWS
o

Residéncial Mónet
No Centro em Guaramirim - Condomínio

Fechado, área de festas, área fitness,
playground. Aptos Com: 03 dormitórios
com suíte, 02 dormitórios com suíte, 02

dormitórios sem suíte

.;
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BOLSA FAMíLIA

NACIONAl--�--------,----------
/

Termina prazo para
atualizar o.cadastro
Beneficiários podem perder benefício

Termina amanhã o prazo,
para a atualização de cadas
tro do programa Bolsa Famí
lia. Segundo -o Ministério do
Desenvolvimento Social, 585

mil famílias 'apresentaram da,
dós contraditórios sobre ren

dimento ou participação' no
mercado de trabalho formal
no cruzamento da Rais CRela
çãoAnual doe Informações So

ciais) de 2007, do Ministério
do Trabalho, com o Cadastro
Único para Programas Sociais
do governo federal. Se não fo
rem atualizados, os' cadastros
serão cancelados a partir de
janeiro.

Em outubro, o Mínístérie
do Desenvolvimento Social

bloqueou quase um milhão
de benefíçios do Bolsa'Família

·

por falta de atualização cadas
tral. Como' o vínculo empre
gatício da população de baixa
renda é bastante variável, os

resultados devem ser checa
dos pelos gestores municipais
para evitar o cancelamento in
devido dos benefícios.

Este ano, o Bolsa Família
alcançou 12,4 milhões de do
micílios, dos quais 1,3 milhão
foram incluídos só em 2009.
O governp federal promete
que no próximo ano o número
de lares beneficiados será de
12,9 milhões. Segundo o Mi
nistério do Desenvolvimento

·

Social e Combate à Fome, en
tre janeiro e dezembro R$ 12,4
bilhões foram pagos em bene
fícios, que vão deR$ 22 a R$

· ZOO. O valor recorde é atribuí
do à ampliação do-número de

Lula é destaque
. da-última década

o presidente foi escolhido pele jor
nal britânico "F�na�cial Ilmes" como

uma .das &0 personalidades que molda
mm a últíma década. Segundo o diário,
ele é "o líder mais popular da história
do Brasil", Na área política, foram des
tocados também os presidentes Barack
Obama e Mahmoud Ahamadinejad. ,

Em <21)10, 12,9 milhõ!!s de lares deverão ser beneficiados pelo programo

beneficiários e ao reajuste de
10% nos valores do benefício,
ocorridoem setembro.

O programa atende .a fa
mílias com renda familiar per

copito de R$ 140, além de qui-
.

lombolas, indígenas e morado
res de rua. Os locais de reca
dastramento são indicadas pela
prefeitura de cada município,

PROPAGANDA

R$. 1 � mi gastos
em campanha

Secretório' assume

direção da O�u
A campanha lançada pelo governo

federal, no valor de RS 18 milhões, deve
ser veiculadÍl até 14 de janeiro e tem
como objetivo exaltar o desempenho da
econol11ia no ano de crise internacional.
Segundo o a assessoria da presidênciá, o
país enfrentou bem a crise e ainda me
lhereu a distribuiçpo de renda.

'

o presidente Lula exonerou ontem
Márcio Favilla do cargo de secretárto
executivo da Secretaria de Relações lns
titucionais. Favilla vai assumir o cargo
de diretor na Organização Mundial do
Turismo, lias Nações Unidas. Em seíem
bro, ele havia perdido a disputa pela
Secretaria de Relações InStituciónais.

Duodécimo pode ser utilizado
para as despesas de janeiro

De acordo com o ministro
do Planejamento, Orçamen
to e Gestão, Paulo Bernardo, o

impasse político. envolvendo o
.

orçamento de 2010 não deve

prejudicar a' execução dos va

lores aprovados pata o próximo
ano. O governo trabalha com a

possibilidade de utilizar o duo-
. décimo (parcela equivalente a

um doze avos do orçamento do
ano anterior) para cobriras des

pesas de janeiro.
O orçamento de 2010 deverá

ser sancionado pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva até 2

de janeiro, mas parlamentares
da oposição querem impedir o

envio da matéria para a sanção
presidencial. Sem a assinatura

de Lula, os valores previstos
não podem ser executados.
'1\ oposição vive ameaçando."

.

Acho que os parlamentares vão
resolver entre eles e vão nos

mandar o orçamento", disse o

ministro.
O impasse aconteceu quan

.

do o líder do DEM na Câma

ra, deputado Ronaldo Caiado
(GO), protocolou um 'Ofício pe
dindo a destituição do relator

geral do orçamento, .Geraldo

Magela (PT-DF). Ele alega que
Magela não seguiu o acordo
firmado durante a sessão que
aprovou a peça orçamentária.
O relator nega as acusações, e'
diz quê o orçamento foi "conta
minado" por disputas políticas.

WEG S.A. GRUPO WEG COMPANH!AABERTA
CNPJ sob n° 84.429.695/0001-11 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá doSul- Estado de Santa Catarina NIRE 423 000 1220 3

ATA DE ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA' [lATA, HORA, LOCAL: 28/12/2009, as 14:00 horas, na
sede da Companhia, à Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, Vila Lalau. CEP 89256-900, em Jaraquá do Sul,
Santa Catarina. PRESENTES: (a) acionistas representandomais de 78% do capital social da Companhia; (b)
os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs, lIário Bruch e Ivan Farias de Castro: e (c) representantes
das empresas especializadas Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance & Recovery Ltda e Ernst & vounq'
Auditores Independentes S/S. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Dimas Tarcisio Vanin; PUBLI

CAÇÕES: 'Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina", e nojornal "Valor
Eeonôm_ico" de São Paulo/SP, nos dias 10, 11 e 14 de dezembro de 2009, e no jornal no jornal "Correio do
Povo" de Jaraguá do Sul/SC, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2009. ORDEM DO DIA: Foi-lido pelo
Secretário·o Eaital de Convocàçâo. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas: 1)
Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário; 2) Aprovar a proposta de incorporação pela Com

panhia da totalidade das ações ordinárias e preferenciais emitidas pela TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRI
COS SA (''TRAFO''), à exceção daquelas detidas lndíretamentepela própria Companhia ("Incorporação de

Ações"), transformando a TRAFO em subsidiária integral da Companhia, conforme artigos 224, 225 e 252 da
Lei 6.404/76 ("LSA"), nos exatos termos e condições Constantes no Protocolo e Justificação de lncorporação
de Ações ("Protocolo e Justificação"), firmado pelos administradores da Companhia, datado de 09.12.2009. A
proposta de Incorporação de Ações recebeu manifestação favorável pelo Conselho Fiscal da Companhia,
conforme ata da reunião de 09.12.2009, anexo I, o qual fica arquivado na sede da Companhia. 3) Ratificar a
nomeação e contratação para a eísboração dos laudos de avaliação necessários à lncorporação de Ações,
das empresas especiallzadas: (a) Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance & Recovery L�da., sociedade
com sede na Capital do Estado' de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, Água
Branca, inscrita 00 CNPJ/MF sob o nO 05.487.514/0001·37, para elaboração de Laudo de Avaliação com base
nos critérios contábeis, de cotação, valor econômico e valor de mercado, para os fins do art. 264 da LSA; e (b)
Emest & Young Auditores independentes S/S., sociedade simples, com sede er.n sao Paulo, Estado de São

�auI9, na Avenida PresidenteJuscelino Kubitschek, 1830, Torre 1, 6° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
. 61.366.936/0001-25, para elaboração de Laudo de Avaliação. da TRAFO com base no critério contábil; 4)
Aprovar os laudos de avaliação elaborados pelas empresas especializadas acima referidas, anexo li e III·, os
quais ficam arquivados na sede da Companhia. 5) Aprovar, para os fins da Incorporação de Ações, a relação
de substituição, com base no critério d� valor econômico, de uma ação ordinária de emissão .da Companhia
para cada 4,05 (quatro inteiros e cinco centésimos) ações preferenciais ou ordinárias de emissão da TRAFO.
As frações de ações, resultantes da reiação de substitúição, serão complementadas pela entrega de ações já
emitidas pela Companhia, de propriedade_do seu acionista controlador WEGParticipações e Serviços SA 6)
Aprovar, para os fins dalni;orjJoração deAções, o valor atribuído às ações de emissão da TRAFO, de R$ <1,31
(quatro reais e trinta e um centavos), apurado com base no critério de valor econômico, aplicando-se o valor
médio entre os valores mínimos e máximos, conforme Laudo de Avaliação elaborado por Pricewaterbouse
Coopers Corporate Finance & Recovery ltda. 7)Aprovar, nos termos do-Protocolo e justificação aprovado no
item 2, a incorporação pera Companhia de 13.277.·113 (treze milhões, duzentas e setenta e sete mil, cento e

treze) ações ordinárias e preferenciais de emissão da TRAFO, de titularidade dos acionistas não contro

ladores, pelo valor aprovado no item 6 de R$4,31 (quatro reais e trinta e um centavos) cada, aprovando,
dessa forma, o aumento do capitelsocial da' Companhia em R$ 12.293.625,00 (doze milhões, duzentos e

noventa e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e a destinação de R$ 44.930.732;03 (quarenta e quatro
milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e três centavos) à conta de reserva-de SUB

'scriçãõ com ágio. Em substituição às ações de emissã� da TRAFO incorporadas, conforme relação substitu
ição aprovada no item 5, serão emitidas pela Companhia 3.278.300 (três milhões, duzentase setenta e oito
mil e trezentas) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, as quais serão 'subscritas pelos administra
dores da TRAFO, em nome dos seus acionistas não controladores, na proporção de suas respectivas
particpações.O capital social da WEG> passará de R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de

'reais), repres.entado por 617.626.729 (seíscentase dezessete milhões, seiscentas e vinte e seis mil, setecen
tas e vinte e nove) ações ordinárias escrituraisnominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto, para
R$1.812.293,625,00 (um bilhão, oitocentos e doze milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte
e cinco reais), representado por 620_905.029 (seiscentas e vinte milhões', novecentas e cinco mil e vinte e

nove) ações ordinárias escriturais nominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto. 8) Registrar que
a aprovação da Incorporação de Ações enseja a possibilidade de exercício do direito de recesso pelos acion
lstas dissidentes, que eram titulares de acões da Companhia na data de publicação do Edital de Convocação
da,presente Assembléia (10.12.2009).0 direito de retirada poderá ser exercido' pelo prazo de 30 dias, contado
a partir da data de publicação da ata lavrada em decorrência desta Assernoléia.Considerando que a relação
de substituição apurada pelo 'critério de patrimônio líquido a preços de mercado, para os fins do art. 264 da
LSA, mostrou-se mais vantajosa para os acionistas não controladores da TRAFG que a relação de substifu
ição aprovada no item 5, os acionistas dissidentes poderão optar entre o (i) o valor de reembolso rios termos
do artigo 45 da LSA, ou seja, o valor de patrimônio líquido das ações, conforme balanço levantado em

< 31.12.2008, de R$3,53 (três reais e cinquenta e três centavos) por ação para a WEG, e (ii) valor do patrimônio
líquido das ações'a preços de mercado, de R$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos) por ação. Data para

.

a Troca dos Códigos .de Negociação. As ações de emissão da TRAFO continuarão a ser regularmente nego
ciadas até o encerramento do pregão do dia útil seguinte aodia de término do prazo parao exercício do di
reito de recesso, mediante prévio aviso aos acionistas.' 9) Aprovada, em decorrência do aumento de capital
acima referido, a alteração no caput artigo 5°'do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com
a seguinte redação: "Artigo 5°· O Capital Social subscrito e integralizado é de R$1.812.293.625,00 (um bilhão,
oitocentos e doze milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais), representado por .

620.905.029 (seiscentas e vinte milhões, novecentas e cinco mil e vinte e nove) ações ordinárias escriturais
nominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto." 10)Por fim, autorizar os administradores da Com
panhia a praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização da Incorporação deAções ora
aprovada. Publicar a presente ata através de Cerfidâo sob .(,llorma de extrato, com omissão das assinaturas
dos Acionistas. Nada mais havendo a ser tratado., o Senhor Rresictente ofereceu a palavra a quem quisesse
fazer uso. Como ninguém se manifestou, .foi lavrada a presente ata, que é por todos assinada. Certificamos
que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais n° 07, às folhas 34 à 37,
registrado na JUCESC sob nO 07/110458·5 em 17/04/2007. Jaraguá do Sul, SC, 28 de dezembro de 2009.
Décio da Silva, Presidente - Dimas Tarcisio Vanin, Secretário.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�------ESPORTE
Linha de Fundo

Julimar Pivatto
Voltando?

Com problemas na lateral-esquerda, o Real
Madri corre atrás de reforços para a temporada
2010/2011. Dois ex-jogadores do Figueirense estão
sendo sondados, O primeiro éAndré.Santos, atu
almente naTurquia. O outro é o jaraguaenseFilipe
Luis, que está no La Corufia e já passou pelo clu
be merengue em 2005, quando atuou no time B.
A informação é do jornal espanhol Marca Mas o

jogadordiz que ainda é cedo para falar disso, já que
a negociação deve acontecer em junho. O objetivo
dele agora é fisgar uma vaga n�Copa do Mundo,

NA RUA

julimar@ocorreiodopovo.com:br

Ingresso do Juve
Já estão disponíveis na secretaria do

Juventus as cartelas de ingressos para os

torcedores. Quem quiser já pode comprar
a entrada para os nove jogos que o Mole

queTravesso fará no Estádio João Marcat
to. Os preços são: R$ 135 para a descober
ta, R$ 180 para a coberta e R$ 450 para as

cadeiras. O presidente IldoVargas acredita
,

que a ideia pode trazerumbom caixapara
o início do campeonato. Sobre patrocínio,
até agora nada definido, mas três empre
sas podem ser anunciadas em breve.

o CORREIO,DO POVO mQUARTÂ.FEIRÁ. 30 DÉ DEÍEMBRO DE 2009
.

MEMÓRIA
DIVULGAÇÃO

�'TENHO MAIOR

ORGULHO

DE JOGAR

NA TERRA

ONDE CRISTO

NASCEU",
CLAUDIOMIRO, EX-INTERNACIONAl. ANTES
DO JOGOCONTRA O PAYSANDU, EM BELÉM

DO PARÁ, NO BRASILEIRÁO DE 1972.

DOIS TOQUES
DE SAíDA. O pivô Lukaian deixou
a Krona;Joinville. Ele vai para o.
futsal russo, onde defenderá o

-

TTG-Yava Yugorsk.
***

GRINGOS·O Figueirense anunciou
a contratação de dois argentinos.
O zagueiro Cattaneo veio do

Tigre e o meia Gastón Ada é dos

Argentinos [uniors ..
***

SANTOS·Depois de negociar
Marquinhos com o Santos, o
Avaí pode receber um meia da
Vila Belmiro. Robson, 22 anos,
pode ser anunciado em breve.

***

CORITIBA • Torcedores do Coxa
criaram um site protestando
contra a punição do STJD.
Que pensassem nisso antes da
baderna que fizeram lá.

Jaraguaenses na São Silvestre
Dois atletas confirmaram presença na principal corrida do ano no país .

- _ • _
DIVULGA O

JARAGUÁ DO SUL 15 quilômetros na: casa dos 54

Qualquer atleta amador que
pratica corridas diariamente
tem o sonho de disputar, pelo
menos uma vez na vida, a Cor
rida de São Silvestre. Presente
no calendário brasileiro e even
to característico nas festas de
fim de ano, a competição reúne
milhares de pessoas' nas ruas de
São Paulo, no dia 31 de dezem
bro. E dois jaraguaenses con
firmaram presença mais uma

vez - JéfersonWolney (Urbano/
Ctü/Health Fitness) e Cláudio
dos Santos (Elian/FME).

Ambos já têm uma boa ex

periência na' competição. Mas
quem chega com chance de
bons resultados é Cláudio. O
atleta fez um bom ano, con

quistando importantes resul
tados tanto em corridas de rua

como em pistas de atletismo. A

intenção dele nesteano é brigar
para ficar entre os 200 primei
ros colocados e completar os

minutos. No ano passado, ele
terminou em 2679 com o tempo
de 56min06.

Já [éferson chegou apenas
dois segundos atrás de Cláudio,
mas terminou em 274ó. O atle
ta, neste ano, vai apenas para

. competir. "Tive uma lesão lom
bar que me impediu de compe
tir e treinar durante sete meses.

Ainda sinto dores, mas a São

.Silvestre é uma corrida muito

especial e eu não podia ficar de'
fora", afírmou Iéferson. O corre-

.

dor vem se tratando e ano que
vem deve intensificar os traba
lhos de recuperação.

Neste ano, a São Silvestre
terá cerca de 21 mil competi-

.

dores. A prova deste ano terá os
.

seguintes horários de 'largada: 15
horas - cadeirantes (masculino e

feminino); 15h05 - outras cate-
. gorias de atletas com deficiência;
16h30 - elite feminina; e 16h47 -

elite masculina. Cláudio dos San�os e Jéferson Wolney disputam amanhã mais uma edição da principal corrida. de rua do Brasil·
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pr m t t n
�

o de a tos
Pacto entre Govem"o Federal e as cidades-sede será assinado no dia 13

.
.

;. .' i

o ministro do Planejamen- de no papel. .

to, Paulo Bernardo, informou Bernardo lembrou ainda
.

ontem que o governo federal que o presidente da CBF,
assinará no dia 13 de janeiro Ricardo Teixeira, declarou
um termo de compromisso que as obras da Copa se-

. com cada cidade que irá se- riam" feitas com recursos

diar os jogos <ia Copa do Mun- privados. "Os estádios. são'
do de 2014. A ideia da União tarefa da iniciativa privada
é adotar. uma postura mais ou dos entes federativos a

prudente em relação "aos in- . quem' eles. pertençam. En
vestimentas para a Copa para' tretanto, melhoria do trans-

"

evitar problemas como os que porte público, da mõhilida
ocorreram durante a prepara- de das pessoas, é tarefa de

ção dos Jogos Pari-Americanos governo", destacou.
.

.

em 2007. -O ministro disse que o go-
Ele contou que, naquela "vemo já abriu linhas de finan

época, foram divididas tare- ciamento baratas para ampliar
fas com a prefeitura e .o Es- a rede hoteleira das cidades
tado do Rio que não foram brasileiras e para financiar as

cumpridas. Por conta-disso, obras rios estádios.
a União teve de assumir in- Bernardo disse também
vestimentas para não correr que o. programa de investi
a risco de as obras não serem mente dos aeroportos será de
entregues a. tempo. Agora, o responsabilidade do gover
governo federal quer colocar no federal. "Temos que fazer
as atribuições de cada cida- 'investimentos ou teremos

AGÊNCIA BRASIL

um colapso nos aeroportos",
disse. Segundo ele, em 2009, , ..

mesmo com a crise financei
ra, o número de passageiros
de transporte aéreo subiu 10%
em relação ao ano passado.

Sobre. a Olimpíada de
2016, no. Rio de janeiro, o.

ministro disse que ainda terá
uma reunião formal com o

governador 'do Estado para'
decidir a atribuição 'de cada
esfera de governo. Ele desta
cou, no entanto, que parte da
estrutura -que será- realizada
para a Copa será aproveitada
na Olimpíada:

Ministro Paulo
Bernardo diz que a

ideia da Uniõo é ter
um.a postura mais
prudente quanto

aos investimentos
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