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IEstádio liberado

para o C�tarine�se
João Morcotto foi vistoriado pelo Polícia Militar e
Bombeiros e passou no teste antes do estreio..

Página 15

. Taxa do lixo será Coi muro de escola

reaJ·ustada em, 29%
-» recém-inaugurada

Porte do estrutura cedeu no Elzo
Granzotto Férraz, no Bairro Santo
luzia, após o vendaval de quarto-feira

.

passado. SDR vai avaliar os cousas.

'�
Prefeitura de Mossorandubo volto atrás no proposto
de dobrar o valor do serviço no área urbano.
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Rebelião reacende debate sobre
. -

penitenciária industrial,no Vale
Udemnços discutem hoje problema da superlotação no Presídio Regional, que tem mpaddade pam 76 detentos,
mas hoje abriga 330. Moradores do Jaraguó 64 temem novas mani.f�stações e pedem mais. segurança,.

Página 7

Parte de um morro no Bairro Chico de Paulo
. problema tenha sido ocasionado pela escavação"

deslizou na madrugada de ontem e quatroimó-. inadequada do barranco, Previsão de chuva para
).

..

. 'veis foram interditados. DefesaCivil acredita que. esta semana deixa.órgão em alerta: '.

'

,

'Página 7

. Co'mérci� aq eci
com as' iq id ções
Maioria dos promoções é oferecido pelos
lojas de móveis e eletrodomésticos.
Isenção do IPI ajudo o estimular os vendas.

Pági�a 6

PiísqQisONJI�jonôl.de SoúdetsçollJt Uivtilgodo peIQ'IP6E (lnsti·
tuto Brusileiro. deGeogmlio e Estiltístíi:g). Fonte: Agêncio Estado
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DOIS mil e nove terminou, um ano de
muita corrupção, impunidade, desca
so aos direitos mais básicos do cidadão

,brasileiro, de muita chuva, ventos e tem

pestades. O ano terminou com as chuvas
causando deslizamentos e alagamentos
em várias partes do país. Mas foi no raiar

,

no novo IDO que a tragédia aconteceu no

Rio de Janeiro e em São Paulo, com a terra

deslizando sobre casas e pessoas, matando
dezenas delas, transformando o réveillon
em um filme de terror.
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EDITORIAL

CHARGE

E O eovERtIJ tO
ESTADO ÁtM� ,P \l

QUEf�ecM!

PONTO DE VISTA

Tragédia anunciada
E já conhecemos este filme. Ele já pas

sou em Santa Catarina e em outros esta

dos brasileiros. E muito pouco foi feito.
Sim, porque essas tragédias que vem

acontecendo não são culpa do tempo,
pura e simplesmente. A terra

est�/
d s

pencando em cima de casas, paus das,
hotéis que foram construídas em áreas
onde o ser humano não deveria est . São
áreas de risco muito claras. Então porque
foram autorizadas tantas construções?

Como em-Angra dos Reis, Ilha Grande,
Blumenau e outras cidades, há construções
embaixo e em cima de paredões. E se

elas estão lá, funcionando, com água,
luz, acessos, é porque houve autoriza

ção do poder público que deveria fisca
lizar a não ocupação, de áreas de risco,
para que não acontecessem as tragédias

DO LEITOR

o Programo 5S e

a produtividade
Municípios industrializados como muitosem Santa

Catarina demandam o trabalho de pessoas que tenham
atitudes coerentes com a necessidade de produzir no me

nor tempo possível; logo racionalizá-lo eliminando por vez
tudo que é desnecessário, por meio de normas que devem
ser seguidas de forma eficaz, pode fazer toda a diferença.

,

Criado por Kaoru Ishikawa em 1950 no Japão do pós
guerra, o Programa 5S é definido como uma técnica que
promove melhorias na organização e limpeza do am

biente, contribuindo para o adequado desempenho de

quaisquer atividades. Este programa pode ser aplicado
em qualquer tipo de organização: industrial ou de servi

ço, pública ou privada. ,

A denominação 5S é utilizada em razão das iniciais
das palavras: seiri: seiton; seiso; seiketsu e shitsuke, que
respectivamente querem dizer: senso de utilização; sen
so de organização; senso de limpeza; senso de padroni
zação e senso de autodisciplina. O fundamento do seiri
é saber utilizar sem desperdiçar; No caso do seiton tem

que ser definido um lugar para cada coisa necessária,
como também manter cada coisa em seu lugar. Tratan
do-se do seiso sua prática pode ser facilitada quando o

usuário de um local passa a ser responsável em limpá
lo, inspecionando o que provoca a sujeira e buscando
uma solução. No entanto, é o seiketsu que tratará da

padronização necessária para manter o estado de' orga
nização e da limpeza. Finalmente, o shitsuke é cumprir
rigorosamente o que for estabelecido. ,

Conforme já constatado pela 'própria Anvisa, os prin
cipais benefícios do programa 5S tem sido, entre outros:
a redução, e até eliminação do desperdício; a melhor

utilização dos espaços; a redução do tempo e dos des

gastes para acessar aquilo que se deseja, gerando maior
produtividade; amelhoria da saúde e amelhoria da vida
útil das instalações físicas: desenvolvimento do espírito
de equipe e a sinergia entre as pessoas. Em suma, uma

conhecida e habitual prática oriental que se torna cada
vez mais útil ao mundo ocidental.

NEILA DE PAULA PEREIRA , 00U1·0Rd�! lf.M �:��f.�,!IC:IJ�S f'��I,J�i�J'lAI;:;Êuni(;'p.u;
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Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

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

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

* telefone (* não serão publicados).

que estão acontecendo.
'

, É a politicagem e a ganância em ven

derem mais imóveis e receberem mais

impostos que fazem isso e inocentes é'
que pagam pelo crime cometido. Sim,
porque isso é crime e quem autorizou a

ocupação de áreas de risco deveria
-

ser

responsabilizado.
Mas infelizmente a tragédia passa e é

esquecida e pouco se faz para que um novo

massacre seja evitado.
Que este ano dê 2010 seja de conscien

tização para todos nós, que devemos parar
de construir em encostas, pés de morros,

altos de morros. É preciso 'que haja lei nes
se sentido, se ainda não há, e que ela seja
cumprida. Ou o massacre continua.

A natureza não pode ser responsabiliza- ,

da pelos erros dos homens.
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Carolina Tomaselli

Reunião
o evento vai acontecer dias

23 a 25 de março em Brasília, com
o nome de Conferência Nacional
da Defesa Civil, como já dívulga-.

.

do pela coluna. Mas, antes, os

governos estaduais e municipais
precisam também fazer suas

conferências, tirando os dele

gados para o debate nacional.
Em Santa Catarina, o Estado e

não poucas Prefeituras não cha
maram a discussão. Isso inclui as,
cidades doVale do Itapocu.

A Comissão Pró-Conferência
estadual e municipais da Defesa
Civil, formada em sua maioria

por entidades, faz hoje a primei
ra reunião, em Florianópolis. Do
Norte do Estado participam o

assessor político da senador Ide
li Salvati e ex-deputado Díonei
da Silva, o presidente da Ujam
Agostinho Zimmermann, o pre
sidente do Clic Charles Longhí, e
Aldair Amâncio, representando
os bombeiros voluntários.

CÉSAR JUNKES

carnl ióa@ocorréiodopovo.com.br

Presídio 1
A virada de ano também foi

marcada por rebeliões e ten

tativas de fugas no presídio de

Jaraguá do Sul. O que não sur

preende, visto os' problemas
de estrutura e sobrelotação do
local, alvo de inúmeras repor
tagens de O Correio. Mas, para
o governador Luiz Henrique e

'

para o secretário estadual de

Segurança Ronaldo Benedet,
ambos candidatos este ano, a

cidade e todo o Vale do Itapocu
não tem do que reclamar.

Presídio 2 Presídio 3 '

O assunto será discutido O vereador Justino da Luz

hoje à noite, às Is.horas, em . (PT),,,que participa da reunião
reunião da Associação.de Mo- de hoje à noite, defende a cria-

, ..

radores do Iaraguá 84. Assim ção de uma comissão, com"
que assumiu a presidência, em participação do movimento

junho do ano passado, Adilson popular, Ujam e CDH (Centro'
Braun encaminhou�ofícios pe- de Direitos Humanos), além da
dindo intervenção dos verea - SDR, "para tencionar algo de
dores e dos deputados. Na pas- prático". Lembra que além da

sagem pela Assembleia, Dionei questão da falta de segurança
da Silva (PT) e depois Carlos que preocupa a comunidade, é

I

Chiodíni (PMDB) mantiveram' preciso. focar em projetos para
reuniões para alertar sobre a ,ressocialização dos presos após
sítuaçãocaótica.

I

cumprirem suas penas..

Decreto
No último dia de 2009, o pre

feito
.

Mário Fernando Reinke
(PSDB) assinou decreto reájus
tando o IPTU -em Massaranduba.
Fez isso para que os novos valores

possam ser aplicados no ano que
se inicia. O índice é de 4,22%, o
da inflação, por isso não passou
pela aprovação da Câmara. Mas
não era o que o Executivo queda.
Reinke tentou, convencer os ve

readores a atualizar a Planta Ge
nérica de Valores, que impactaria
um aumento maior sobre o IPTU,
mas recuou com a manifestação
contrária dos vereadores.

\

Semelhanças
'

A outra surpresa para o con

tribuinte foi o reajuste da taxa

de coleta de lixo, confirmado
em 29% (leia na página 4). A
falta de informações e de tempo
para apreciar o projeto foram as

reclamações da oposição que,
mesmo assim, votou favorável.
Foi exatamente o que aconte

ceu em Jaraguá do Sul' com o
projeto do' IPTU, aprovado no

mesmo dia em que chegou à
Câmara em sua versão final. O

reajuste superou a inflação' e,
bem por isso, precisou de auto

rização legislativa,
-:
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Prefeitura de Massaranduba'
.. reajusta o IPTU,por decreto

Vereadores aprovaram reajuste por unanimidade, e� sessõo extraordinário convocado no último dia de 2009

-NOVO ·CAPíTULO

Taxa de coleta de
lixo nementa 29%
Governo voltou atrás naproposta de dobrarvalor.

,
,

I .

MASSARANDUBA

Os moradores da área urba
na do município pagarão este

ano até R$ 154,80 pela coleta
.do lixo, R$ 34,80 a mais que
em 2009. O reajuste de -29%
foi aprovado por unanimidade
em urna sessão extraordinária
da Câmara de Vereadores rea-

r ,

lizada no último dia de 2009.
O valor do aumento foi

decidido antes- da sessão, em
urna reunião dos. vereadores
com o prefeito Mário Fernan
do Reinke (PSDB). O Execu
tivo propôs' um acréscimo
de 50%, enquanto a bancada
de oposição queria de 15% a

20%. No fin-al,' todos chega
ram a um' acordo, definindo
os 29%.

,O objetivo inicial da Pre
feitura era aumentar em 100%
a taxa,' com o argumento que
é preciso cobrir um déficit de
cerca de R$ 180 mil por ano.
com a realização do serviço.
Porém, a proposta gerou re

ações contrárias e protestos
na oposição, que já havia re-

clamado da criação da taxa do '

lixo para a zona rural, que será.
de R$ 120 por ano em 2010.

Para garantir um aumen

to ainda em 2010, o prefeito
pediu para o presidente em
exercício da Câmara, Valdir

Zappelini (DEM), marcar urna
sessão extraordinária para vo

tar o projeto. "O aumento de
29% não cobre todas as despe
sas que ternos com o lixo. Va-
.mos precisar remanejar mais
de R$ 150 mil para resolver
este problema. 'Este ano va

mos ter que debater o assunto

novamente", afirma o prefeito.

O acordo feito antes da ses

são do dia 31 ainda não agra
da a oposição. O vereador,
José Osnir Ronchi (PP) afir
ma ter,

d�/
v' as quando aos

gastos co o lixo anunciados

pela Pref itura. "O prefeito
disse que estão há seis anos

sem reajustar.' E corno fize
ram para bancar esse prejuí
zo? Estou entrando com ·um

pedido de informação para sa

ber detalhes da contabilidade
do serviço nos anos de 2008 e

2009", explica.

GIOVANNI RAMOS

MASSARANDUBA

Assim corno o aumento da
taxa de lixo,' a corifirmação
do aumento dó IPTU também
veio no último dia de 2009.
Através de um decreto, o pre
feito Mário. Fernarido Reinke

(PSDB) reajustou o Imposto
Predial e Territorial Urbano
em 4,22%, com base no IPCA

(Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo).
Reinke conta quea Prefeitu

ra possui um projeto para urna

atualização da plana geral do
município, que tem corno ob
jetivo corrigir distorções nos

valores venais dos terrenos. A

proposta seria enviada para Câ
mara de Vereàdores em Z009,

.

mas os planos do 'Executivo
'mudaram após manifestações

contrárias no Legislativo.
"Os vereadores pediram au

diências públicas e mais tempo
para analisar o projeto. Por isso
'só reajustei o imposto a par
tir da inflação. Durante o ano

vamos' 'discutir novamente o,

assunto, 'pois precisamos fazer.
justiça tributária", defende.

- O aumento não agradou
o vereador Jose Osnir Ronchí
(PP), que promete acionar a

Justiça. Segundo ele, o prefeito
não poderia reajustar o IPTU

por decreto. '� súmula 160, do
STJ (Superior Tribunal de Iustí-

, ça), não permite que o Executi
vo aumente o imposto unilate-

- ralmente sob argumento que os

imóveis estão desvalorizados.
O projeto precisa passar pela
Câmara", afirma .:

Câmara reativa em fevereiro
comissão especial da BR-280
JARAGuÁ DO SUl.

A Comissão Parlamentar

Especial da BR-Z80, criada
, em Z004 para acompanhar os

projetos de duplicação da ro

dovia, poderá ser reativada em

fevereiro .. O vereador Justino
da Luz (PT) garante que vai

pedir a retornada da comissão
assim que.o recesso acabar.

Segundo o petistá, a in-

'tenção é fiscalizar as obras
de duplicação, previstas pelo
Dnit (Departamento Nacional
de Intraestrutura de Trans

portes) para começarem até
maio. A comissão será for
mada por até quatro pessoas,
sendo um presidente, um re
lator e dois membros:

.

"É um projeto federal, mas

os mumcipios cortados pela
rodovia precisam participar. A .

comissão poderá intervir em

prol de obras menores corno

o trevo de acesso a Unerj e a

ligação' entre Nereu Ramos' e o

Ribeirão Cavalo", explica.
Justino lembra que a co

missão foi proposta em 'Z004

pelo vereador Pedro Garcia

(PMDB) fi foi reativada em

Z008, pela então presidente
da Câmara" Maristela Menel
(PTdoB). "Nao mantivemos os

trabalhos em, Z009 porque tí
.nhamos o Plano Plurianual, a

Lei Orgânica e urna comissão

para a reconstrução, que ocu-

. param a maior parte do
_

tem

po", comenta.

CÉSAR JUNKES

Justíeo defende que participaçõo dos vereadores e do comunidade
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Deslizamento no Chico de-Paulo
Imóveis localizados em área de risco foram interditados ontem
JARAGUÁ DO SUL

Na madrugada de ontem,
parte de um morro na Rua J0-

-

aquim Francisco de Paula (Bair
ro Chico de Paulo) 'deslizou,
deixando quatro imóveis em

situação de risco. A equipe da
Defesa Civil de Jaraguá do Sul
interditou a residência do casal
de artesãos Carlos da Silva, 46
anos, e Rose da Silva, 32. Além
da casa deles, o órgão informou
que uma moradia ao lado, o

galpão de uma empresa de bor
racha e um prédio com apar
tamentos para alugar, também
podem de ser atingidos por um
desabamento de terra, por esta
rem embaixo do barranco.

''Ainda não sabemos para
onde ir. Esperamos alguma
ajuda da Prefeitura . r Temos
medo de ficar aqui e a tendên- '

cia é sairmos o quanto antes da

casa", disse Carlos, afirmando
que "por pouco'" a moradia não
foi atingida pela terra.

Segundo o vistoriador da
Defesa Civil, Celso Peters, exis
te risco de mais desmorona
mentos nessa localidade, que é
monitorada desde novembro de

2008. "Por isso pedimos a reti
rada de todo o pessoal-da área

imediatamente", enfatizou.
De acordo com Peters, o des

lizamento de terra teria acon-.

tecido em virtude de uma es

cavação inadequada no morro,

que deveria conter o paredão. O
diretor de reconstrução, Ronis
Bosse, deve notificar o respon
sável. Os proprietários dos ter-

,

renas não foram encontrados.
A quantidade de barro que

caiu ainda não foi calculada

pelo órgão. Ontem, uma em

presa de terraplanagem remo
veu a terra que caiu nos fun
dos dos imóveis. O trabalho
deve prosseguir até hoje. '

,A diretora de Desenvolvi-
.

menta Social, Waltraut Nunes,
informou que o Ginásio Artur
Müller vai acolher temporaria
mente o casal que teve a casa

interditada àté a Defesa Civil
definir se eles poderão retornar.
Os moradores da residência ào

lado, que também foi interdita
da, não foram localizados por
que estão de férias na praia.

DAIANA CONSTANTINO

CÉSAR JUNKES

Na manhã de ontem, empresa de termplanagem iniciou trabalho de remoção de barro nos fundos dos imóveis

,

Areas na Barra do Rio ·Cerro'
e São Pedro são monitoradas
JARAGUÁ DO SUL pela equipe. ,

Desde a tragédia na Barra 'A Defesa Civil também está

do Rio Cerro em novembro 'monitorando a região da Tifa
de 2008, que causou a mor-, Peixe, no Alto São Pedro. Na

'

te de nove pessoas da mesma quarta-feira passada, um desa

família, a Defesa Civil faz bamento de terra levou parte
vistorias regulares no local. de uma estrada, juntamente
Em maio do ano passado,' o com um -bananal, e mais três
Deinfra (Departamento Esta- postes de energia elétrica.
dual-de Infraestrutura] retirou Uma das hipóteses avaliadas
terra e escombros do terreno, pelo órgão é que as rachadu
localizado entre as ruas Walter ras no .solo foram provocadas
Marquardt e Feliciano Bortoli - pelo calor intenso e a falta de
m, chuvas.

Segundo o vistoriador Celso Até o momento, nenhuma

Peters, todos os moradores es- casa foi interditada na locali
tão cientes da situação do lugar. dade. O órgão somente isolou
"Na época, orientamos essa po- o espaço onde há rachaduras e

pulação para reforçar os muros risco de novos deslizamentos.
das suas casas", afirmou. Ele 'Por enquanto, a Defesa Civil
disse também que a Defesa Ci- não fez nenhuma obra para

(/)
vil está atenta a qualquer sinal evitar novas quedas de barrei

� de problemas de quedas de bar- ra. Conforme Peters, primeiro
i reira nessa localidade: De acor- é preciso que a terra se' estabi

,�
.

do com, ele, nada de anormal Iize. para que depois seja feito
Segundo a Defesa Civil, terreno fia Barra não registrou novos deslizamentos foi identificado até o momento um desvio de água. "

eh'uva: sinal de
deslizamento
REGIÃO

Nos próximos dias, o céu
do norte catarinense ficará
encoberto por chuvas, segun- ,

do previsão da Epagri/Ciram.
Hoje, as pancadas de chuva
serão mais intensas a partir
da tarde, por causa do deslo
camento de uma frente' fria

por Santa Catarina. Entre' a

noite de terça e a manhã de

quarta-feira, podem ocorrer

descargas 'elétricas. Com' isso,
a expectativa da Defesa Civil
do município não é das mais
animadoras.

O vistoriador Celso Peters

acredita que, se chover, mais
desmoronamentos de terra

devem acontecer. No Bairro
Chico de Paulo, "tem inuitas
rachaduras e quantidades de
barro no local" ,afirma. O
mesmo alerta vai para os mo

radores da. região do Alto São
Pedro: "se chover, o pessoal
deve, deixar as casas".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE VOLTA
Depois de um breve descanso, jogado ao

léu, desfilando de bermudão e chinelão
nas praias do nosso maravilhoso litoral.
catarinense, degustando as delícias da
nossa gastronomia, sempre acompanha
do de nmlqos e de muita cerveja gela
da, estamos de volta ao batente. Vimos
muitas coisas boas... Mas, infelizmente,
também vimos muita intolerância, trân
sito caótico, tragédias e a perda de ami
gos; Dói o coração! Mesmo assim, temos
quecelebrut Pois, estamos vivos e a vida
é bela e continua. Feliz 201 O a todos. f'

NAT
A queridíssima Makely Klug promete co

memorar o seu niver que acontece bem
nesta terço-feiro rodeada de cmlços e

regado a muito champanhe. Mil vivos!

., Viver é enfrenta r

. um problema otrús do
outro. O modo como

você o encara é que
faz a diferença ,BENJAMIN FRANKLIN

.

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Totione Melo.
Elo é outro querido que lê o coluna
todos os dias poro ficar sempre bem

. antenado no que acontece de melhor
em nossa sociedade.

NA ORLA
O promoter Clai·tolÍ passou a virada de
ano com a namorado Molu Moyer e os

amigos nas paradisíacas praias de flo
ripa. O amor esta erri alta!

....

.

ONDE COMER
,

BEM EM JARAGUA
.No Botequim Universitário,
no Ruo da Unerj.

NAS RODAS
• O empresário Onivaldo
Stohelin e suo família estão
curtindo férias no suo ele
gante coso de verunele no

Penho. Retorno às suas ativi
dades de empresário dia 12.

o. Joilson Angeli e suo Jadna
também continuam curtindo
suas merecidas térlns, A vi
rado de ano eles passaram
no elegante hotel Cecontur,
em Floripo.

• O diretor dô O Correio
do Povo, Nelson Pereira,
recebeu, no domlnqo, festa
surpreso preparada pelo
esposo poro festejar seu

aniversário. A, banda 12 &
13 animou o frege. '

o"

SOCIAL--------

Veio pelo meu e-mail que os "coloridos" de plantão voo realizar numa caso
de praia de um casal liberal o BBB de verão. lô falando sério! Será o Bigo
Bicho de Balneário. Neste final de semana, eles vão reunir 14 da irmandade o

poro dias de clausuro. Pode? Poro relaxar só tomando mesmo um copo bem
o
gelado do chope Konigs Bier.

o vereador e advogado José Osnir Ronchi e ao lado de sua
o

família curtindo o verão na praia de Gravató - Navegantes

Mori Bago
é o grande

aniversariante
de hoje

Nivaldo Augusto de
Freitas e á noiva
Ihúlane Adriano
Streb, comandantes
da franquia Pizzaria
Domini, na praça

\
de Alimentação
Angeloni, serão a

o

capa da revista do
site Moa Gonçalves
deste mês

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

TE CONTEI!
• Silmora Bagotolli deixou para
trás o contorto de seu elegante opê, no
Balneário de Comboriú, poro curtir um
renomado SPA. Quer co�eçor à ano
todo lindo. Dizem os mais chegad9s
que o amor eStá à solto.

• Indionara Montéiro é o grande
aniversariante de hoja. Por fovot
liguem! Elo vai odorar saber que foi
lembrado.

/. o Nelson Hord, ooTimbQ do
Imobiliária Jardim, deixa0 o orlo
de Borro Velho e já está no batente.
Jonotan Depim, idem!

• Depois de sofrer jm ocidente
de corro e fraturar os duas pernas, o
amigo e empresário Guido Rinkoweski
está se recuperando muito bem.

• ''A Verdade é o cominho, n Bem
oé o oçÜo, o Belo é o sentimento. Esta é

. (J prático poro ser Feliz. Usem-no, Feliz
Ano Novo 2010". Autor deSconhecido

• Com esso, fui!

LI NUM JORNAL
Que o jogador Cristiano Ronaldo teve o cora

o de pau de dizer que será um jogador de
futebol melhor do que Pelé. Cá entre nós,
depois dizem que só o jogador Jobson do
Botofogo que onda usando drogo. É mole?

"+.•••A.......

�--'"- -

IE l1l1l,pre:e,rrocdliírm/e,m/t.liJ:5

DICA DE TERÇA
Curtir as delícias do bar

O Meu Boteco.
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OBRAS EM JARAGUA,DO ,SUL
o jornal O Correio do Weg e foi completamente

Povo de janeiro de 1952 aberta até onde hoje está
trazia em algumas edi- o supermercado Angeloni.
ções matérias relatando as As' Ruas Presidente
obras que aconteciam na Epitácio Pessoa e Mare
cidade de [araguá do Sul. chal Floriano Peixoto tam
As obras de calçamento bérn passaram pelo pro
das principais ruas da ci- cesso de

I

calçamento. A
dade haviam sido autori- Coronel Procópio Gomes
zadas pelo atual prefeito, de Oliveira foi calçada até
Arthur Müller, começando as proximidades da esco-

.

na primeira semana de ja- . la de Idiomas CCAA, pois
neíro e estendendo-se por esta rua ainda não se en

algum tempo. contrava com a Reinaldo
A Rua Getúlio Vargas Rau. A Marechal Deodoro

abrigava uma agência dos da Fonseca recebeu o cal
Correias, a Estação Ferro-·. çamento até, o colégio São
viária e tinha grande tráfe- Luís, onde era o final da
go, o que fez dela a única _ rua. Anos mais tarde essas

rua alargada da cidade.' A ruas foram desobstruídas
Getúlio, nessa época, ter- � o processo de calçamen
minava no atual Museu da to continuou.

",

Registro de 1926,
_""-.' estabelecimento

que daria lugàr
�.� 00 shopping

,

JARAGUA
ONTEM E HOJE

Em 1926, data da primeira foto, o local onde hoje está o

shopping Breithaupt abrigava uma loja de comércio e algu
mas residências. No dia 05 de novembro de 1999,.0 shopping
foi inaugurado com a propostade trazer a modernidade para
[araguá do Sul. Atualmente, é o principal centro de comércio'
da cidade e recebe mensalmente mais de 380 mil pessoas.

Shopping
Center

Breithoupt,
com 10
anos de

existência

ARQl)IVO HISTÓRICO

-

o calçamento começou em 1952, mos essas ruas só seriam descbstruídas anos mais tarde

5 DE JANEIRO·PELO ·MlJNDO
1907 - Promulgada no Brasil a Lei .

Adolpho Gordo, que autoriza a
criação de sindicatos profissionais

,

Cinema dos Estados Unidos elege
I

Marilia Pêra, de Pixote, a melhor
atriz de 1981.

•••••• " ••••• , ••••••••• " ••••• , :',..,_.,., , , , ó ••••••••• , , , ••• , ••••••••••

:' ••••••••••• \.- •• ' T ••••••• " , •••• ".:, " " , , ..

1919 - Fundação do Partido Nccíoncl
Socialista Alemão, ou Partido
Nazista, cujo militante número 7 é

. '

Adolf Hitler.

1985 - Nascem em um hospital de Paris
os primeiros tríqêmeos de proveta.

•••• , , .r ., ., , .. ,

. 1998 - JoãoAcácio Pereira da Costa, o
. Bandido da Luz Vermelha, famoso
criminoso dos anos 60, é assassinado.1982 - A sociedade dos Críticos de

Estaremos trabalhando' entre Natal e Ano Novo!

• VE 'O o

DE o MPUTADORES àTEBOOKS E ACESSÓRIOS

(GITAIS
•

Fonseca, 1 1,5a1a o
: ilmafabia��I1IHITIêJl�

� �

'Nf ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

<,

--�------VARIEDADES
DIVIRTA-SE

o último bar
o sujeito sai do trabalho estressedo,
e decide passar por todos os bares
no caminho de casa. Ele só chega às
cinco da manhã. A mulher o recebe:
- Isso são horas?
- Eu .. .hic...queria ...
- Fique quieto! Você é um impres-
tável! Gostaria de nõn vê-lo nunca

mais! Para que Se dá ao trabalho de
voltar para casa, afinal? O que vem

fazer aqui a estas horas?
'

- Bem, querida ...hic.. .além de ser
meu ...hic.. .lar, é o único...hlc.. .lugar
.oberto a essas horas.

SUDOKU

Músicos tentam
ser ecológicos
Segundo o jornal'''Q 610110", os
,músicos do Coldplay, que se apresenta
no Brasil em fevereiro, até tentaram
ser ecologicamente corretos em

seus pedidos para o camarim, mas
acabaram sendo contraditórios. Eles

,

pediram lutes de lixo recicláveis,
sabonetes biodegradáveis, mel, flores,
sucos e gengibres. Só esqueceram
da natureza ao exigir ,100 toalhas
brancas de algpdãõ e 24 pretas.

'

Música inédita de
Mich.ael Jackson,
Quem pensa que o rei do pop partiu
sem deixar nenhuma lembrança nos
fãs terá uma surpresa. De acordo
com o site de fofocas "TMZ", caiu na
c' -

, rede uma música inédita do ídolo,
intitulada "Another Day", feita em

parceria com o cantor Lemw Kravitz.
,

Numa entrerlstc que Kravitz concedeu
à revista "Spinner", ele declarou que
a parceria. foi "a experiência mais
incrível" que 'já teve em estúdio.

SOBRE O J060
É um jogo. de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem
repetir números em cada 'linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

I_ ,Essa é a

Pretinha, com
.seu brinquedo
favori'to. O Clic
é da leitora
Marcelo

,

Naiara Xavier.

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

, GI! ÁRIES :
,

'flr· (20/3 o 20/4)
,

t� 9 desejo d� ser útil

� pode exercitar suo
solidariedade. Não

perco o chance de se dedicar
o uma couso social. No _amor.
ser discreto foz o diferenço. .

Empregue seu tempo �m ideais

que seja capaz de realizar. Crie,
lidere e será mais feliz.

'

TOURO
,

(21/4 o 20/5)
Hoje, você terá
maior percepção
dos fotos e dos seus

'sentimentos, podendo fazer os
ajustes necessários no rehição
com o por. Enxergue 'o realidade,
desvie-se do ilusão e procure
identificar quem merece verda
deiramente seu afeto.

Presença de sol pela manhã. No�decorrer do
dia a nebulosidade- aumenta, com risco de
temporal a partir da tarde.'

�. Fases da lua

MINGUANTE NOVA CRESCENTE " CHEIA

7/1 15/1 30/123/1
'

HOJE QUARTA ".- QUINTA SEXTA

MíN: 21°C MíN: 21°C M.ÍN: 200C MíN: 18°C
MÁX: 28°C , , ,

MÁX: 28°C MAx: 21°C' MÁX: 22°C
-

Chuvoso- Sol com chuva Sol com chuva Nublado

GÊMEOS
(21/5 o 20/06)

,

-

Boa fase poro
finali�ar algumas
situações. Há

tendência o buscar o sentido mais
profundo dos acontecimentos.
Interesses afetivos e profissionais
podem se chocar. Não tenho medo
de assumir relações duradouros e \

fazer os outros felizes.
' '

LEÃO
(22/7 o 22/8)
Dê seu melhor.
tudo indico que seu

trabalho está sen

do avaliado. Nb vida afetivo, não
perco o chance de .separnr o que
foz bem do que foz mal. Deixe o

que é superficial e passageiro
de Iodo e invisto em relações
enriquecedoras. '

,#,
I

_

LIBRA
(23/9 o 22/10)
Eis um dia de
maior recolhimen
to. Pode ter êxito

com negócios imobiliários. A
,

vida amoroso pode correr o risco
de ser sacrificado. Ao ajudar
os outros e ser mais atuante,
mais chances você terá de se

encentrnr e de se realizar:

CÂNCER

nr
VIRGEM

� ""

,�.� (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9)
,;�;-,,,-,,,-;:, Excelente dia paro O astral é dos me-

: ; ter conversos lhores para entre-
esclarecedoras. Não ter a suo clientela,

deixe que a distôncia dificulte principalmente se atuo no' ramo

seu relacionamento com o do lazer e da diversão. Bom dia

pessoa amada. Identifique o -que ,

'

para ajustar o relacionamento
falta em sua vida, deixe o que com quem .ama. Enquanto você
não tem mais sentido para trás não se sentir uuto-suflelente não
e recomece, se preciso. vai sossegar. Não desista.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Experimente cami
nhos diferentes, sua
criatividade pro
mete' surpreender.

Você pode ter muitas alegrias com
tudo que enY!)lva entretenimento.
Nó amor. descontração. Aprenda
o eguilibrar sua energia física,
mentol e espiritual, misture-�s.

,

t-

ANIVERSÁRIOS

SAGITÁRIO,

?tf (22/11 021/12)
� Aproveite o maré

( { de sorte no que
,

diz respeito a tudo
que envolva a comunicação.
Criatividade você tem de sobra
e o setor afetivo está bem

amparado. Chegou o hora de
examinar seus próprios anseios

,

e lutar por eles,' seja firme.

AQUÁRIO
" (21/1 o 18/2)

\iI... O astral favorece' -

� ))
. as tarefas mentais
e tudo que esteja

relacionado a estético e planeja�_
mento financeiro. No vida a dois,
convém fazer uino reõvaliação a

fim ,de separar o certo do errado.

Aja com moderação, encontre o

que lhe faz feliz.

-

CAPRICÓRNIO PEIXES

� (22/12 a 20/1) � (19/2 019/3)
At{,. Hoje, você estará .� O dia favorece

bastante seguro .,_,.fltl" particularmente
do seu potencial e os relações de

, suo percepçõo estará mais viva. amizade e o convívio social,
A vida amorosa estará agitada. podendo obter favores e destru-
O verdadeiro tesouro que procu- . ter de um clima amigável. Bom
ra está em suas relações e em -

'

dia paro aparar as arestos na

seus vínculos de afeto. Doe-se às
,
relação a dois.' O amor é bom

pessoas que realmente ama. justamente por ser imprevisível. .
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOC4l.)tO(�O

Avatar
Nesta semana assisti ao filme 'Avatar", que tra

ta sobre a conquista por parte dos norte-america
nos de uma das luas que orbitamAlpha Centauri,
chamada Pandora, situada a quatro anos luz da
Terra. O objetivo é explorar as reservas do miné

do Unobtanium, que representa uma importante
fonte de lucros para uma corporativa humana.
Como sempre, tanto na ficção como na vida real,
nossos amigos imperialistas encontrammaneiras
incríveis de submeter os povos, seja pela força ou
pela travestização de seus agentes .mercenários.
Para tal, os pesquisadores humanos criaram o

'Programa Avatar, híbridos humano-Na'vi gene
ticamente .modífícados, de modo a compartilhar
material genético com um Avatar para ligá-lo
mentalmente através de conexões neurais que
permitem o controle do corpo do nativo. O esco

lhido para se apropriar da criaturaNa'vi, demodo
a infiltrar-se no povo de Pandora e conhecer seus

,

costumes, é um fuzileiro naval. Como todo espe
táculo hollywoodiano, termina .apaixonando-se
por uma bela nativa. A partir daí se transforma
no herói principal do enredo, em defesa da au

todeterminação dos explorados. Por causa disto,
os norte-americanos perdem a guerra contra os

alienígenas.
.

Que magnífica metáforal Os fantasmas in

conscientes da sociedade norte-americana são

reproduzidos sem piedade em outras galáxias, de
modo a esquecer os crimes reais no planeta Terra.
Não poderia deixar de lembrar a guerra do Vietnã
para fazer comparações. Naquele pequeno país

, asiático, heróico na sua põbreza e grandioso na

sua resistência, que soube enfrentar a tecnologia
infernal das bombas incendiárias no meio da sel
va desmatada pelo agente laranja, terminou mos

trando para o niundo a capacidade de um povo
- na luta pela sua liberdade. 'Durante esses anos de

terror, um milhão de toneladas de explosivos foi
lançado, incluindo napalm e bombas antipesso
ais. Apesar disso, o víetcongue avançava impla
cável sobre as bases americanas. Homenzinhos

de ummetro sessenta de'altura castigavam a toda
hora as tropas desmoralizadas do exército inva

sor. No filme Avatar, os norte-americanos são

enviados de volta para a Terra alinhados em fila
indiana. Na vida real, enquanto as tropas do Viet
nã do Norte avançavam sobre Saigon, as imagens
das turbas colaboracionistas tentando desespera
damente entrar na Embaixada dos Estados Uni

dos, de modo a conseguir lugar nos últimos vôos,
tornou-se um símbolo de humilhação para a su

perpotência, que abandonou seus sequazes sem

importar-se. O povo de Vietnã, para fazer jus ao

filme, também teve um herói americano que, sem

necessidade de se travestir, difundiu sua imagem
para omundo todo. Para quem não sabe, essa pes
soa é uma mulher, a bela e talentosa Jane Fonda.
A foto dela sentada numa bateria antiaérea vie

tcongue, apontando para os bombardeiros B-52, é
antológica. Tal atitude foi o protesto silencioso de

grande parte .da sociedade norte-americana, en

vergonhada até o mais recôndito do coração pela
dimensão de tamanha tragédia humana.

VARIEDADES---------

• Cine Breithoupt 2 ,

• �12 (Leg) (20h40 :... sob, dom, seg, ter, quo, qui)
• Xuxo em o Mistério de Feiurinho (Dub) (14h,
15H40, 1'7h20, 19h _ sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Atividáde Paranormal (Leg' (17hl Ô ., sob, dom,
seg, ter, quo, qui)•

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Avatór (Dub)'(14h -'-sob, dom, seg, íet quo, qui)
(17h10, 20h30 -; sob, dom, seg, ter, quo) .

.
'.

• Cine Cidade 2
• Lula, o FilhQ do Brosil (Dub) (14h, 16h30, ,19h,
21 h30 - sob; dom, seg, ter, qúu, qui)

• Cine Mueller 1 '

• AMn e os Esquilos 2 (DubH13h _ sob, dom, seg, I

ter, QUo, qui)
• Avator (Leg) (14h50, 18h, 21hl0 _ sob, dom, seg,
ter, quo, qui)

• Cine Mueller 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (16h _ sob, dom, seg,
ter, QUo, Qui)

• Sempre 00 Seu Lodo (Leg) (Uh, 18hl O, 20h, 22h
- sob, dom, seg, ter, QUO, qui)

I

�,; "

/

LIVRO DVD

Um clássico
brasileiro

Versão totalmente restaurada de
"O Bandido da luz Vermelha", uma das
maiores obras do cinema nacional. Com.

linguagem visual revolucionária, o filme

pode ser visto como o ponto de transição,
entre () estética do Cinema Novo e a rup
tura do Cinema Marginal.

Manual p a o

melhor chu rasco
A "Bíblia do Churrasco", de Edgar

Melo, é o mais completo guia para quem
quer préparar e saborear a melhor carne
assada na brasa. Churra,squei'ros de pri
meira linho poderão incrementar seus

conhecimentos e sua técnica. Já para
aqueles que vez ou outra se arriscam a

pilotar os espetos, ele certamente vai se
tornar um manual indispensável.

NOVELAS

CAMA DE GATO
,

-

Verônica vai até o coso de Roberto e exige Que ele
não se aproxime de Glória., Alcino reage frustrodo
00 ouvir dos homens que controtou que não irão

depor o seu favor. Severo ameaço Verônica pera
conseguir ser promovido no Aromas. Rose·conver
sa com Dr. Montanari e Verônica ouv� os recomen

dações feitos pelo médico poro Que o cirurgia dê
certo. Tarcísio pergunto por Tião poro Bené, Que
invento uma desculpo. Bené obrigo não o ir 00

bospital visitar Tarcísio. Verônica incentivo Tião o

pedir o Rose poro cuidar de Tarcísio.

CARAS E 'BOCAS
Tationa se coso. Esther e Mendel sugerem Que
Isaac e Tationo administrem o joalheria e mo

rem com eles. Vicente aviso o André e Amarilys
que Judith receberá o ordem de despejo do ga
leria. Judith pede poro Pelópldns destruir Daf
ne. Milena vence o concurso do hípico. Renan

• fico sabendo Que Vaness� irá se casar. Frederico
•

procuro Socorro poro lhe pedir perdão. Amarilys
tento se aproximar de Nicholas, mos ele o re

jeito. Jacques revelo que o vencedor do concor

rência é aquele que lhe trouxe o diamante azul.

VIVER A VIDA
Tereza e Marcos relembram alguns momentos,
mos são interrompidos por Luciano. Luciano está

cercado por suas amigos e Jorge fico deslocado.

.Jorqe reclamo do situação de Luciona poro Miguel,
Que fico incomodado e discute com o irmão. Edite
tento disfarçar suo tristezo enquanto Ronaldo bebe
no festa de réveillon. do pousado. Sondrinha se

lembro de Benê, que penso nela e em José. Heleno
observo o foto Que Bruno lhe mondou e o guardo
em uma gaveto. Heleno entro no futuro Quart� de
Luciano e se emociono 00 ver o enteado.

PODER PARALELO,
Fernanda falo poro Tony que morre de ciúmes
de Lígia. Boruel levo Loila poro o bunker e elo é
atendido por um médico, Que diz que o nm foi de

rospão. Bruno entende Que o tiro foi forjado. Laila
conto poro Bruno o Que aconteceu, ele não acre

dito. Loila se desespero com o ideio de ser uma

prisioneiro. Sérgio e Baruel assistem 00 vídeo Que
incrimino Tony pelo assassinato de Jorge. Depois
assistem o um vídeo em Que Tony negocio o' troco
de armas por drogas com CollJilo. Bruno diz o Bo
ruel que Quer copo incriminando Tony no Grafos.

BELA A FEIA
,

Clemente conto poro Elviro, Haroldo e Mogdoleno
Que tem uma provo do sabotagem do bar. O dele

gado se diverte 00 ver o vídeo dos crianças. Cle
mente, emocionado, diz Que o vídeo vai salvar suo

reputação. Armando tento vender, o apartamento
paro um casal do interior. Guto conto poro Mariano
e Dinorá Que Diogo elogiou seu trabalho. Verôni
ca escuto e foz críticos à, peço. Haroldo convido
Bernardo poro ser gerente de morketing do solõo.

Rodrigo se afasto de Cíntia, Que pressiono o noivo

poro saber o Que está acontecendo.

(O resumo dos capítulos é de inteiro' responsa
bilidade dos emissoros).
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Universo TPM
Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

ACABOU!
Muita gente está nesta semana dando adeus àquela folguinha de fim
de ano, que chamamos de férias. Outros, ainda curtem os últimos dias
de descanso ou,agito. Logo a rotina se inicia ou estabiliza e ficaremos a

onze meses do próximo descanso prolongado. Não falo isso para desa-
'

nirnar-ninguém, muito pelo contrário. São onze meses para cumprir
mos asmetas estabelecidas e buscarnossos objetivos. Para que quando
dezembro chegar novamente, nós possamos contar as vitórias. Assim
sendo, SEJAM TODOS BEMVINDOSA 2010.

Paranóia, recoce

, ,
Tenho uma sobrinha de 11 anos que vive de
camisetão e bermuda abaixo do joelho. Tudo

. isso para não mostrar as "gordurinhas', segun
do ela. Precisei de alguns minutos de conversa,
uma busca no guarda - roupas dela e um desfile

para conseguir persuadi-la de que aquilo não é

gordura, e sim, curvas. Ela tem coxas grossas,
cinturinha fina e um popó redondinho. O que

�
, ,

me comoveu deverdade, foi ela aparecer no ou-
tro dia com um vestidinho fofo, pernas e braços

,

de fora. Meu poder de persuasão anda mesmo,
em alta... Uma pena que muita dessa preocu
pação de menina venha da mídia, que explora

,

a perfeição!

l' �.

,

BISCOITO DA SORTE
Abra os braços para acolher alguém.

Mulher
troféu?,

,

Há algum tempo li um post no site

Papo de Homem, que tratava sobre
eles procurarem as mulheres perfei
tas, das capas de revista, fora do al
cance real de suas mãos. Não posso
generalizar, pois uma boa parcela
dos homens se deixa cativar por coi
sas maiores, que não 4IDa aparência
perfeita. Mas, o que ainda encon

tramos no dia a dia são caras que
preferem a gostosa de cabeça oca,

.

a bonitinha inteligente. Tudo bem,
beleza atrai, ofusca o que não é tão belo... E aqueles que já tiveram
uma "perfeitona", viram como .é amarga e noiada e não largaram
pelo simples fato de ter um troféu? Enquanto isso, outros não es

tão nem aí para amulher tom culote e estrias, que está ao seu lado
constantemente e que faz todos os amigos darem boas gargalha
das. Quem é o troféu, mesmo?

,'MODA
QUE FICA

Nesse ano que passou
toda mulher antenada
sabia perfeitamente 9

que era nude, na pro
dução: a cor da pele
estava presente na

maioria dos looks. Os

relógios grandes tam

bém fizeram sucesso

como acessório. A cal

ça sari foi a queridinha
, que ditou moda e mol-
dou corpinhos enxu

tos, enquanto os coletes evidenciavam curvas e escondiam

prieuzinhos. Nem tão comum; mas bastante ostentados no
mundo fashion, os suspensórios, o estilo hippie com suas

rasteirinhas e os ombros marcados também estiveram em

alta. Muito disso permanece nesse verão 2010, Q que signifi
ca que você vai P?der aproveitar bem essas aquisições .. :

, '

, í" Fériasmaduras .

Minhaf f�rias contaram com coisas b�m diferentes do.que e� es-
,

tava acostumada todos os anos. Serviram para aproximar ainda
mais minha família, em especial meupai... serviram para que eu

lesse Um montão de livros bons, serviram para eu aprender a rou
barmais um pouquinho. na canastra .. � para eu entender que cham

pagne cara e famosa, não necessariamente é boa. Serviram ainda

paramemostrar como é bom, depois do ano novo e de um período
fora de área com seu celular, receber um sem número de ligações e

mensagens dos amigos ... Enfim, só para resumir, essas férias dife
rentes servirammuito para que eu entendesseo quanto amadureci
quando decidi estar ao lado daqueles que me amam de verdade. E
a quem amo imensuravelmente...

'

"

• Saudade do meu pe
queno neném que só vol
ta lá por fevereiro, mas

que me deixa recadinhos
fofos e que me liga para
contar suas aventuras ...

O que faz o homem
certo na vida de umamu-

" lher? Ele consegue fazê
la entender que, após 37

anos de vida, ela precisa ,

comprar um biquíni e

experimentar a sensação
de um banho de praia
pela primeira vez ....

• Dá para acreditar que
Jean-Claude Van Dam

me fará 50 anos em
, '

2010? Assim como Carla
Camuratti e Maítê Pro

ença (ó invejinha), e An
tonio Banderas... Todos'
bem na foto!

Uma garota de 1� anos,
com uma turma pra lá
de divertida, em vias de
namoricos de todos os

lados, que cria um ál
bum no Orkut, cujo tí
tulo é "Diga sempre não

às drogas", merece um

prêmio. Enquanto outros
nessa idade só querem
ser os "bons" ...

Nessa onda do filme

Avatar o site zueimuito.
com dá uma chance para
você ver como ficaria na

pele do personagem do
filme. Entra lá,' carrega
uma foto sua e confere.',
Eu fiquei bizarra. Credo!

• Amanhã é Dia de
Reis... Isso me lembra

que devo desmontar a

nossa árvore de Natal,
guardar as bolinhas, la
cinhos e penduricalhos.
E fazer uma faxina!

,

"

...Quando a chuva

passar, quando o tempo
abrir...Abra a janela e veja:
eu sou o soL Eu sou céu e o

mar, eu sou seu e fim. E o

meu amor é imensidão ... "

De Ramon Cruz, Quando'
aChuvaPassar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Superdimensâo
Recebi a carta de um leitor' para ir ao encontro das expecta- quando pretende agregar alguém

chamado Douglas, que expres- tivas da organização recrutadora, ao seu quadro de funcionários,
sou, de forma pertinente,

.

as e as informações omitidas seriam 'pensa no custo, também. Por
dúvidas que muitos profissio- aquelas que 'assustariam' a em- isso, as' organizações definem o

nais têm na hora de apresentar presa em questão". perfil necessário para o exercí
seu currículo. Ele destaca uma Douglas finaliza sua' car- cio da função é buscam aqueles
característica do mercado que ta questionando se ess-e seria,

, que conseguem oferecer mais

confunde, sobretudo, os espe- de fato, um fenômeno normal pelo mesmo preço. Essa prática,
cialistas em Recursos Huma- dentro das empresas e das con- todavia, traz um risco para o em-

nos. f\ seguir, parte do conteú- 11..11.. -. ' pregador, pois uma pessoa mais
do �� car!a: \;AJ Q profissional deve iniciar qualificada rapidamente fica

E unamme, entre os
_

consul-
em uma posiço-o compatível "superdimensionada" na função.

tores de RH, a percepçao geral Então, o profissional inicia uma

de que, para conseguir uma co- .

"

" com seu mementa pressão interna para o seu cres-

locação no mercado' ou cresci- 'conhecimentos e experiência cimento no grupo. Se isso não
menta na ,.c�reira é �ecessáiio '

e em sintonia com o empresa- é possí-vel, sai em busca de um

que o profissional esteja sempre '. . .
'novo emprego.

enriquecendo seu currículo, com ,trilhar seu commho poro Outro fator que deve ser le-
novos conhecimentos, novos fei- O progresso pessoal e o do vado em conta é a-frustração de
tos e aperfeiçoamento contínuo. carreiro cv:\ um profissional em um posto
Contudo, venho notando, em ."" que não aproveita todo o seu

conjunto com outros colegas, que potencial. Geralmente, essa

muitas vezes um currículo 're- sultorias especializadas em Re- pessoa desanima-se em pouco
cheado', 'vistoso', com experíên- crutamento e Seleção. Pergunta, tempo, transmitindo desmo
cia em grandes corporações e boa ainda, se o receio em contratar tivação ao resto da equipe. A
formação acadêmica, aparenta profissionais gabaritados esta- empresa, então, começa a sentir

afugentar empresas que reque- ria em seus salários, suposta- os prejuízos dessa frustração e

rem pessoas para' a área de Re- mente muito caro. ninguém sai ganhando.
cursos Humanos. Com isso, pen- As dúvidas apontadas por O ideal, portanto, é o profis-
sei que o ideal seria 'empobrecer' Douglas refletem a realidade de sional encontrar unia organização
os currículos'; não genericamen- muitos profissionais que, se depa- onde ele se aprimore e se desen
te, mas de forma personalizada. .ram com empecilhos no momento volva. Ele deve iniciar em uma po
Ou seja, o certo seria adequar as da contratação. Por isso, é impor- sição compatível com seu momen

informações fornecidas ao recru- .tante compreender o processo de to, conhecimentos e experiência e,

tador, sem ressaltar - demais - as escolha, para que o candidato pos- em sintonia com a empresa, trilhar

qualidades existentes. Os dados sa elaborar suas próprias táticas. seu caminho para o progresso pes-
mencionados seriam escolhidos A maioria das empresas,

, soal e o de sua carreira.

Crédito às empresas será normalizado
A regularização dó crédito às

empresas será completada até o

fim do prime:iro semestre, mos
tra a Serasa Experian. O Indi
cador Serasa Experian de Pers

pectiva do Crédito às Empresas,

divulgado ontem, permaneceu
inalterado em novembro, no ní
vel de 99,3.

A conservação do índice pró
ximo do patamar 100 indica que
a normalização do movimento

de concessões reais de crédito às

companhias continuará durante
todo o prime:iro semestre. Hoje,
o volume mensal de concessões
reais está em torno de 4% abaixo
do normal.

senac Processo seletivo Faculdade de Tecnologia SENAC!
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Cursos:
• Supenor de Tecnologia em ,Gestão da Iecnoloqia da lntorrnação

• Superior de Tecnologia em Processos Gerenciai� ..

,

Inscrições através do site www.sc.senac.br
até o dia 10/01/2010 setenvo: 16/01/2010,

Faculdade SENAC - ÓTIMO NO SEU CURRíCULO
Fone 3275·8400

Superávit é o
pior registrado
desde 2002
Exportações em US$ 152 bi

ficaram abaixo do previsto

BALANÇ� COMERCIAL

O impacto da crise finan
ceira internacional provocou o

maior tombo - das exportações
brasile:iras em um único ano,
desde 1950, quando teve início
a pesquisa .do :MDIC (Ministério

, do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior) sobre a evo

lução do comércio exterior- bra
sile:iro. As exportações do país
caíram 22,2% em 2009.

O pior ano, até então, tinha
sido 1952, quarrdo as vendas ex

ternas caíram 19,8% em relação
ao ano anterior. 8 desempenho
das exportações em 2.009, que
ating:iram US$ 152,252 bilhões,
também ficou abaixo dos,US$

o CORREIO DO POVO'mTERÇA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 201 Õ

160 bilhões projetados inicial
-mente pelo :MDIC.

Assim, o saldo comercial de
• 2009, que foi positivo em US$
24,615 bilhões, é o pior superá
vit registrado pela balança ca'
mercial. brasileira desde 2002,
quando o, saldo foi positivo em

US$ 13,195 bilhões. O que sus

tentou a atividade econômica
em 2009 foi o mercado inter

no, responsável pela retomada
do crescimento econômico. Para
2010, o Banco Central prevê ex

portações de US$ 170 bilhões e

importações de 0S$155 bilhões, .

resultando em um superávit me-
nor, de US$ 15 bilhões.

/

LOTERIA

CONCURSO N° 998

0'1 - 05 - 18 - 21 - ,22
30 - 3(- 35 - 39 � 43.
41 - 51 - 54"': 56 - 51
80 ,-- 88 -- 89 -_ 92 - 99

CONCURSO N° 1141

-,

CONCURSO N° 2186

24·- 25 - 48 - 52 _, 19

lNDICADORES

CONCURSO N° 04412
'l'1lt 1'0.662 200.00'0,0'0
zt:: 30."513 13.00'0,00.

. ::;0 35.061 12.0'0'0,06
4° '19.985 11.'0'00,00
$1(], 19.'059 Hl630,OO

CONCURSO N° 825

Primeiro sow'H�io
13 - 17 -, 'l9 - 20 .... 34 • 36

Segundo sortei'O
05 '-,06·- 'i '1 -- 35 - 43 - 45 '

SELlC 8,75% 22.J U LHO.2009

TR 0,021 % 4.JAN EI RO.20 10
/"

CUB 983,37 DEZEM BRO.2009

BOVESPi\ 1t 2,12% 4.JAN EI RO.20 10
-

POUPANÇA 0,5000 4.JANEIRO.2010

D6LAR COMERCIAL -(EM RS) 1,7190 1,7210 �ffi, -1 ,26%

D6LAR TURISMO (EM RS) 1,6500 1,7900 .0%

D6LAR PARALELO (EM RS) 1,8500 1.,9500 ,qtI1-0%

EURO (EM RS) 2,4801
.
2,4809 ... -0,63%
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ORÇAMENTO
NACIONAI:----------

Turismo é foco de emendas em 201 O
Recursos para shows e festas populares foram multiplicados por oito
o Turismo virou o centro das

emendas individuais, no que diz

respeito ao Orçamento Geral da
União. Isso porque o ministério
tem uma verba destinada a fi-

em até dois meses depois de au

torizado o pagamento da emen

da do parlamentar.
EIÍl 2010, ano eleitoral, o Mi

nistérío da Saúde caiu para o 4°

lugar' no. ranking das emendas,
enquanto os recursos para sho-

ws e festas populares multipli
caram por oito. Em 2006, 35%
das emendas individuais dos

congressistas destinavam-se a

beneficiar a área da saúde em

suas bases eleitorais.

Originalmente, a proposta

do Ministério do Turismo pre
via apenas R$32,5 milhões -:::- o

restante dos R$ 679,5 milhões

previstos para 2010 foi engor
dado por emendas dos parla
mentares. Para a Saúde, serão
destinados R$ 962 milhões. De-

vida aos números do Turismo, a
Controladoria-Ceral da União re-

-

solveu intensificar a fiscalização,
e já adotou medidas para evitar
fraudes - entre elas, a proibição
do uso de verbas federais para a

. divulgação dos eventos.

.
'

nanciar eventos de promoção de
turismo que sai sem licitação e

Tabe-Jionattrdo Munidpic'> e Comarca de Jarag\Jã do SuL

Margot Adelia Grúbba Lehmann,
Tab�UI! � Oflelal. Oe,igni'da

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589,
Telefone: (4']) 3273-2390 H,de Func.09:00h às 18:00h

REPúBl1CAFEDERATIVADO BRASIL-ES'D\DO DESANTACATARJNA
Tabelionato do Município eComarca deJaraguá do SuI-MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficiala Designada - AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273-�90

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

': EDITALDE INTIMAÇÃO ,

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

Número doTítulo: 018981 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 240,00
Liquidação após a intimação: R$lO,OO,Condução: R$ 20,23,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$10,00

Protocolo: 132206 Sacado: INDUSTRIA MADEIRACHlODINI IlDA CNPJ: 83.619.734/000
'Cedente: €OMPENSADOS E LAMlNADOS SANDRI LTDA CNPJ: 04.595.429/000
Número doTítulo: 018621 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 10/12/200� Valor: 340,00
Liquidação após a intimação. R$ 10,00,Condução: R$ 20,23,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$l0,00

Protocolo: 132331 Sacado: INSTITIJTOVEM SER DERESPONS SOCIAL CNPJ: 11.242.167/000
Cedente: ETIMAETIQUIITAS IlDAEPP CNPJ: 83.073.296/000
Número doTítulo: 28893 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação'
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 707,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:R$18,82,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 131476 Sacado: JANlCEROSAERANCO CPF: 059.�.509-47
Cedente:WALDEMAR SCHROEDER CPF: 770.205.538-34
Número doTítulo: 001/2008 Espécie:NotaPromissória
Apresentante:WALDEMAR SCHROEDER DataVeIlcimento: 10/11/2008 Valor: 443,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:R$14,60, Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132451 Sacado: JOAOROBERfO SOBRINHO CPF: 036.025.148-03
Cedente: CENTRODEFORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IlD
Número doTítulo: 26108 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 150,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:R$ 15,30,Diligência:R$ 20,00,Edital:R$ 10,00
--------------------------------------------------_------_---_.-----------_-------------------------------------

Protocolo: 132106 Sacado: JVAUTOMACAO ELETROElEfRONlCALTDA CNPJ: 10:289.807/000
Cedente:DANl CONDUTORES ELETRICOS IlDA CNPJ: 63.023:006/000
Número doTítulo: 008941-2 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 13/12/2009 Valor: 223,28 ,

Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20;00,Edital:R$10,00

Protocolo: 132495 Sacado: KCELMOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: DECORECOMDECORACOES INTLTDA CNPJ: 82.896.028/000
Número doTítulo: 7449 J!sl,lécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO rrn.USA, DataVencimento: 04/12/2009 Valor: 3.765,20
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$13,19,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 132211 Sacado: KWG IND ECOMDEMAQUINAS IlDA
'

CNPJ: 06.131.956/000
Cedente:DIMELTHOLZDESENVOLVIMENTO INDNAAUTOMACAODEGNPJ: 02.094.822/000
Número doTítulo: 2037 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

'

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 110,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução.Rs 32,20,Diligência: R$ 20,00,Edital: R$lO,OO

Protocolo: 132035 Sacado: LEISTUNGRQUIPAMENTOS TJDA CNPJ: 0:1.187.384/000
Cedente: DECIO INDUSTRIAMEIALURGICALTDAEPP CNPJ: 79.009.965/000 -

Número doTítulo: 890-02/ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCOREAL DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 5.037,50
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:R$25,16,Diligência: R$ 20,00,Edital: R$lO,OO

Protocolo: 132449 Sacado:WRlANATESKE CPF: 032.523.369-10
Cedente: CENTRODEFORMACAO DECONDUTORES LESSMANN IlD
Número doTítulo: 25519 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 173,00

'-

Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:R$14,60,Diligência: R$ 20,00, Edital:.R$10,00

Protocolo: 132342 Sacado:WURENCOSOARES CPF: 036.612.329-75
Cedente: FORMIGAR! INFORMATICACOMERCIODE PRODUTOS ELECNPJ: 07.368.856/000
Número doTítulo: OS 5864004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 135,00
Liquidação 'após a intimação:R$10,00,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$ 10,00

Protocolo: 132500 Sacado:MAILON BUENODEOllVEIRA CPF: 056.068.409-60
Cedente:ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL IlDA CNPJ: 01.209.784/000
Número doTítulo: 619868 (8/36Espécie: letra deCâmbio
Apresentante:ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL LTDA DataVencimento: 17/12/2009 Va-
lor: 157,14
Liquidação após a intimação: R$lO,OO,Condução: R$ 77,96,Diligência: R$ 3O,70,Edital:R$10,00

Protocolo: 132159 Sacado:MAQMAISCOMESERVIlDA CNPJ: 10.833.700/000
Cedente:TRANSl1GUETRANSP E SERV IlDA CNPJ: 03.629.957/000
Número doTítulo: 131969 Espécie: Duplicata dePrestação de Serviçospor Indicação
Apresentante:BRADESCO· DataVencimento: 11/12/2009 Valor: 30,42
Liquidação após a intimação: R$ 10,00,Condução:R$17,41,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132452 Sacado: MARCEWALVES DEEllZEU CPF: 821.285.880-49
Cedente: CENTRODE FORMACAODECONDUTORES LESSMANN IlD
Número doTítulo: 24769 Espécie:Duplicatad endaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANC BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 95,12
Liquidação após a intimação:R$10,00,Con ução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$ 10,00

Protocolo: 132256 Sacado;MAURODARO A CPF: 508.306.359-04
Cedente: POSTO PETROMILLTDA ONPJ: 06.977.267/000
Número doTítulo: 8763/2 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCOnxnSA DataVencimento:05/12/2009 Valor: 165,00
Liqui,dação após a intimação: R$10,OO,Condução: R$15,30,Diligênêia: R$ 20,00,Edital:R$10,00
Protocolo: 132111 Sacado:MC INDUSTRIALELETRDO BRASIL lTDA CNPf:81.606.089/000
Cedente:TERMOMECANlCA SAO PAill.O S A CNPJ: 59.106.666/000 '

Niímero doTítulo: ()()()()04142001Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 28/H/2009 Valor: 2.839,30
Liquidação após a íntímação: R$ 10;00,Condução: R$ 48,39,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132172 Sacado: MENEGOITIMAQ$ EEQUIPfOS LTDA CNPJ: 05.423.994/000
Cedente: BANCO SAFRAS/A CNPJ: 58.160.789/000
NümerodoTítulo: 927106817 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 04/12/2009 Valor: 8.325,24
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:�$16,00,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132483 Sacado:MERCOSULESTRUTURASMEfAl1CAS IlDAME CNPJ: 86.957.313/000
Cedente:ATIANrAFERRO EACOIlDA
Número doTítulo: 0790/A Espécie: Duplicata deVendáMercantil por Indicação

Apresentante: BANCO SANTANDER SA DataVencimento: 081ll/2009 Valor: 15.889,50
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$18,82,Diligência: R$ 20,qo,Edital:R$10,00

Protocolo: 132540 Sacado:MSMODAS LTDAME CNPJ: 10.782.850/000
Cedente: CONFECCOESROVIAN LTDA CNPJ: 81.337.909/000
Número doTítulo: 005709.4/6 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 717,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,00,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132231 Sacado: NllMAR INDMEIALURGICAIlDA . CNPJ: 78.662.772/000
,

Cedente: FUNilARIAARTESANAL IlDAEPP
Número doTítulo: 5523 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANplS BRASILEIROS SA DataVencimento: 13/11/2009
Valor: 60,00 '

Líquidaçãoapõs a íntímaçâo.Rs 10,00,Condução: R$ 13,89,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 132218 Sacado:NlLMARINDUSTRIAMETALURGICALIDA CNPJ: 78.662.772/000
Cedente: BAUMANN INDUSTRIAECOMERCIO DEACOS LTDA CNPJ: 03.749.237/000
Número doTítulo: 15789-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 2.052,96
Liquidação após a intimação: R$lO,OO, COndução: R$13,89,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 132017 Sacado:ORIENfE FWRES LTDA CNPJ: 04.124.284/000
Cedente:D&D COMERCIALIlDA CNPJ:05.674.864/000

.

Número doTítulo: 100/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 03/12/2009 Valor: 3.060,00
Liquidação após a intimação:R$10,00, Condução: R$ 46,28,Diligência: R$ 20,00,Edital: R$10,00

Protocolo: 132441 Sacado: PHENOMENON LTDA CNPJ: 02.536.627/000
Cedente: CIRUMEDDIST. PROD. FARM. LTDA CNPJ: 00.956:186/000
Número doTítulo: Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICA FEDERAL Datavencíménto: H/12/2009 Valor: 198,47
Liquidação após a intimação: R$10,00,Condução:R$18,82,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132350 Sacado:PICOlA COMERCIO ÚEABRASIVOS LTDAME CNPJ: 08.906.708/000
Cedente: OSBORN INTERNACIONAL IlDA CNPJ: 51.775.203/000
Número doTítulo: 2A 026601 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 12/12/2009 Valor: 577,90
Liquida�o após a intimação:R$10,00,Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ ?O,OO,Edital: R$ 10,00

Protocolo: 132352 Sacado:RENlRODRIGERI CPF: 219.372.309-53
Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número doTítulo: 107647.02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apreséntante: Bi\NCODO BRASIL SA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protoéolo: 131459 Sacado: ROSANlCACIADEAlMEIDA CPF: 036.780.896-07
Cedente: ISRAELMENEZESME CNPJ: 08.441.343/000
Número doTítulo: 203-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação _

Apresentante: BANCO rrn.Ú SA DataVencimento: 15/11/2009 Valor: 85,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condu�o:.R$ 21,64,Dílígêncía: R$ 20,00,Edital:R$10,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 132271 Sacado: RPD COMPOSTO DEARfS BORR LTDA CNPJ: 06.293.083/000
Cedente: REPlACEFACT FOMMERC IlDA CNPJ: 04.981.746/000
Número doTítulo: 3122 J!spécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO rrn.USA ' DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 600,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital:R$lO,OO

Protocolo: 132281 Sacado: RPDCOMPOSTOSEAR}'DEBORR tr CNPJ: 06.293.083/000
Cedente: INDUKERNDO BRQUIMICA LTDA.. CNPJ: 72.923.H3/000
Número doTítulo: 001286Q3 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO,rrn.U SA. DataVencimento: 20/11/2009 Valor: 1.510,00
Liquidação após a intimação; R$ 10,00,Condução:R$16,00,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$lO,OO

Protocolo: 132222 Sacado: RPDCOMPOSTOSEARfDEBORRACHAIlDA CNPJ: 06.293.083/000
Cedente:KRJMETAIS - INDUSTRIAE COMERCIO LTDAEPP CNPJ: 03.917.818/000
Número doTítulo: 000000lOBA Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 359,67
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$ 16,00,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$10,00

Protocolo: 131812 acado: SIFRACONSTRUTORA E INCORPORADORA IlDA CNPJ: 05.927_226/000
Cedente:TElRAS KRU1ZSCHCOM.VARMATCONST IlDA CNPJ: 09.666.596/000
Número doTítulo: 20 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 04/12/2009 Valor: 10.671,00
Liquidação após a intimação: R$lO,OO,Condução: R$13,19, Diligênci�: R$ 20,00,Edital:R$10,00
Protocolo:132150 Sacado: SIFRA.CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDACNPJ: 05.927.226/000
Cedente: HONORIO COM E INDE REPRES LTDA CNPJ: in.309.072/000
Número doTítulo: 2483 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação

'

Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL, DataVencimento:09/12/2009 Valor: 1.333,50
Liquidação após a intimação: R$lO,OO,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 20,00,Edital:R$10,00

Protocolo: 132362 Sacado:TRANSPORfÉSvrrOI,UAIlDAME CNPJ:07.199.374/000
Cedente: RETIFICADEMOTORES GUARAMIRIM IlDAME CNPJ: 07.582.628/000
Número doTítulo: 52007 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

,
DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 650,00

Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$14,60,Diligência:R$20,00, Edital:R$10,00
------------------------------------------------------------------------------_:.._------------------------------

Protocolo: 132160 Sacado:TROPICALCOM.E REPRESENIACOES IlDA CNPJ: 0f!.246.555/000
Cedente:TRANSl1GUEl'RANSP ESERVLTDA. CNPJ: 03.629.9!\7/000
Número doTítulo: 132003 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviçospor Indicação
Apresentante: BRADESCO ,

-

DataVencimento: 11/12/2009 Valor: 31,24
.

Liquidação após a intimação: R$10,00, COndução:R$17,41,Diligência:R$ 20,00,Edital:R$10,00

���i�:-i32161-�-s��d�mõpicAi-tõ�,1:EREPRESENTÃcõFSiIDÃ-----ooj;õ5.246�555/000
Cedente: TRANSl1GUETRANSPE SERVLTDA CNPJ: 03.629.957/000
Número doTítulo: 131890 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: H/ 12/2009 Valor: 78,12
Liquidação após a intimação: R$10,00,Condução:R$17,41,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132227 Sacado: USINADOSWMAR lTDA CNPJ: 02.036.494/000
Cedente:W.T.COMERCIODE FERRAMENTAS lTDA CNPJ: 08.418.834/000
Número doTítulo: 3093002 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 398,95
Liquidação após a intimação: R$ 10,00,Condução: R$ 46,28,Diligência: R$ 20,00,Edital: R$ 10,00

MargotAdeliaGrubbaLehmann,Tabeliã eOficialaDesignada

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DE SANTA CATARINA

Protocolo: 131881 Sacado: AGROP JARAGUAESQUERDO LTDA CNPJ: 00.81 1.278/000
Cedente: INDUSTRIALAGRI COM LTDA CNPJ: 04.532.394/000
Número doTítulo: 0000773681 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento:09/H/2009 Valor: 148,98
Liquidação após a intimação: R$ 10,00,Condução: R$ 20,23,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$10,00

������:-i32439--S��d�;ANTÕNiÕMÃCHADO-MEUilliR------------CPF;-476�iõ-i�3i9�20---
Cedente: DJD !MOVEIS LIDA CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 429,20
Liquidação após a intimação: R$ 10,00,Condução: R$ 2f,64,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132065 Sacado: BELKLER EMPREENDIMENTOS LIDA CNPJ: 08.472.469/000
Cedente: OP BETONCONCRETO EENGENHARIA LTDA. CNPJ: 83.526.871/000
Número doTítulo: 1/3 Espécie:Nota Promissória
Apresentante: OPBETON CONCRETO E ENGENHARIA LTDA. DataVencimento: 02/11/2009 Va-
lor:2.750,00 ,

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

Protocolo: 132502 Sacado:CIAUDINEITIAGOALEGRI CPF:070.441.659-07
Cedente:ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL IlDA C_NPJ: 01.209:784/000Número doTítulo: 557871 (24/3Espécie: Letra deCâmbio
Apresentante:ABS EMPREENDlMENTOMERCANTIL LTDA DataVencimento: 17/12/2009 Va-
10r:249,06
Liquidação após a intimação: R$ 10,00,Condução: R$ 37,12,Diligência: R$ 30,70, Edital:R$10,00

Protocolo: 132077 Sacado:COMERCIO IND E REP H. RISTON LTDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: BAUNGARTEN INDUSTRIAECOMERCIOLTDA CNPJ: 03.911.368/000
Número doTítulo: 17592/9/A' Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indjcaçãe
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11/12/2009 Valor: 483,75
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 132521 Sacado:CRPCOMERCIODEPAPELETRANSPORTELIDA CNPJ:80.443.856/000
Cedente: BOBMAQUINASHIDROMECANlCAGARCÍA LTDA CNPJ: 82.97.6.325/000
Número doTítulo: 1314-03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 1.404,00
Liquidação após a intimação: R$1 0,00,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$10,00

Protocolo: 131475 Sacado: DEYSEZ DOS SANTOS CPF: 073.899.419-79
Cedente:WALDEMAR SCHROEDER CPF: 770.205.538-34
Número doTítulo: 001/2009 Espécie:NotaPromissória ,

Apresentante:WALDEMAR SCHROEDER ��aVencimento: 10/06/2009 Valor: 2.125,85
Liquidação após a intimação:R$10,00,COndução:R$13,19,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$lO,OO

Protocolo: 132062 Sacado: ECHOS EMBAlAGENS LTDA-ME CNPJ: 08.886.153/000
Cedente: Cl1CHERlAE CARIMBOS JARAGUA LTDA-ME CNPJ: 05.784.522/000
Número doTítulo: 1825 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 24,60
Liquidação após a intimação:R$10,00, Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132090 Sacado:EDER SILVIO FARINHASEPROMOCOESIlDA CNPJ: 04.187.989/000
Cedente: EDITORAVERDEVALE LTDAME CNPJ: 04.462.526/000
Número doTítulo: 006 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 390,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00,Condução:R$17,41,Diligência: R$ 20,00,Edital:R$10,00

Protocolo: 132091 Sacado: EDER SILVIO FARINHAS PROMOCOES LTDA CNPJ: 04.187.989/000
Cedente: EDITQRAVERDEVALE LTDAME CNPJ: 04.462.526/000
Número doTítulo: 002 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 3,90
Liquidação após a intimação.R$10,00,Condução:R$17,41,Diligência: R$ 20,00, Edital:R$10,00

Protocolo: 132408 -Sacado: GENECI OllVEIRA SILVA CPF: 721.329.579-91
Cedente: DJD !MOVEIS IlDA 'CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: l1JfE89MS/28'Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 419,05
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$15,30,Diligência: R� 20,00, Edital: R$ 10,00
---------------------------------_.1_------------------ _

Protocolo: 132323 Sacado:GERSON SERVICOS ELETRONlCOS LTDAME CNPJ: 05.979.993/000
Cedente: FRIGEIARCOMERCIOEDISTRIBlliCAOSA CNPJ: 92.660.406/000
Número doTítulo: 3572602 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 265,03
Liquidação após a intimação: R$lO,OO,Condução: RU8,82,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

-Pmtocok» 132417 Sacado: GIDIAOBUBIlTZ CPF: 067.966.149-25
Cedente: IDEALPISOS EACABAMENTOS LTDA CNPJ: 05.985.143/000
Número doTítulo: 15006 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 669,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução: R$ 58,24,Diligência: R$ 30,70,Edital:R$10,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 132579 Sacado: GPS GES'mOEMPRESARIAL LTIJA • CNPJ: 04.834.670/000
Cedente; NACIONALBOlSAS E PRESENTES IlDA CNPJ: 73.242.406/000
Número doTítulo: 142-1 Espécie:Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 79,00
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo:'l32447 Sacado:HEVERIONT.DEBRlTO FERNANDES CPF: 065.874.349-08
Cedente: CENTRODEFORMACAO DECONDUTORES LESSMANNLTD
Número doTítulo: 21042 Espécie: Duplicata deVepdaMercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 06/12/2009
Valor: 173,00
Liquidação após a íntímação:R$10,00,Condução:R$ 13,19,Diligência: R$ 20,00,Edital: R$ 10,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 131987 Sacado:HEXAGONALENGENHARIA& CONSTRUCOES CNPJ: 03.387.300/000
Cedente:VIDRACARIAOliNDACOMERCIO E IMPORTACAO IlDA CNPJ: 83.127.423/000
Número doTítulo:'l2334-00 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 03/12/2009 Valor: 815,00
Liquidação após a intimação: R$lO,OO,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$lO,OO

Protocolo: 131988 Sacado:HEXAGONALENGENHARIAE CONSTR IlDA CNPJ: 03.387.300/000
Cedente: ROHDENARTEFATOS DEMADEIRAIlDA CNPJ: 75.853.168/000
Número doTítulo: 24O/41C Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 6.367,53
Liquidação após a intimação:R$10,00,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 132205 Sacado: INDUSTRIA MADEIRAClflODINILTDA CNPJ: 83.619.734/000
Cedente: COMPENSADOS E lAMINADOSSANDRI IlDA CNPJ: 04.595.429/000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ES'fATíSTICAS
DIVULGAÇÃO

"TODOMUNDO
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SABE QUE O PELÉ
CALADO É UM

POETA. TINHA ERA

QUE COLOCAR
UM SAPATO NA

BOCA", ROMÁRIO,
RESPONDENDO ÀS
CRíTICAS DO REI DO

FUTEBOL

ju I lma r@ocorreiodopovo.com.br

.

Seleção Brasileira
Outra jaraguaense que começa 2010 com

grandes motivos para comemorar é a rnesate
nista Priscila Salvador. Ela passou na seletiva
da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

� vai integrar o selecionado nacional. No to-
. tal, foram 16 atletas e apenas três passaram.

. Atualmente, Priscila defende Concórdia, mas,
por Jaraguá do Sul, compete no futsal, onde
também se destaca por sua habilidade.

DOIS TOQUES

RECUSADO • O veterano goleiro
Sérgio, ex-Palmeiras, foi
oferecido ao Criciúma, mas a

diretoria recusou.

(OPINHA· Jaraguaense Jean Derettí
tem tudo para ser um dos destaques
do Figueirense na Copa São Paulo
de Futebol Júnior.

REfORÇOS. Falando em Figueirense,
o Alvinegro anunciou dois reforços
ontem: o atacante Júnior Negrão (ex
ABC) e omeiaJuninho (ex-Guarani).

EMPRÉSTIMO. Destaque na

campanha do Avaí, o atacante
William deve ser emprestado ao

Grêmio.

MAIS QUATRO· Na reapresentação, o
Jec apresentou quatro novidades:
os laterais Chiquinho e Daniel, e
os meias Dada e Lira.

NO JOÃO MARCATTO

Vistoria aprova estádio do Tricolor
Diretoria estuda retomo de três jogadores que participaram da Divisão Especial
JARAGUÁ DO SUL

Ontem' foi dia' de vistoria
no João Marcatto, Represen
tantes da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros e da FCF

(Federação Catarinense de
Futebol) verificaram as con

dições do estádio para as dis

putas do Campeonato Gata
rinense da Divisão. Principal.
A 'grande maioria dos setores
verificados "passou no teste".
o" único porém ficou na ar

quibancada coberta, onde o
.

primeiro degrau é considera
do pequeno demais, ou seja, a
distância até o· alambrado não
permite uma evacuação em

grande escala.
_

Segundo o diretor de pa
trimônio do Clube, -Cléber
Hernacki, existe um projeto
para ampliação deste espaço,
mas, como, não é considera
do prioritário, não deve ser

reformado em breve. "Eles
(policiais e bombeiros) disse
ram que não tem grande pro
blema com isso, então nossa

prioridade agora é montar o

time". Hernacki disse tam
bém que, .para deixar o es

tádio em totais condições, é

preciso uni investimento de,
no mínimo, R$ 15 mil.

Já sobre jogadores, ontem

chegaram Serginho, do Miras-
.

sol, e Luis Miguel, que estava
no Botafogo-SP. O diretor de
futebol, Edson Morelli, dis
se que o clube negocia com

três jogadores que estav_am
na campanha do acesso, em

2008 - os meias Edson Calvão
e Danilo Theophilo, e o golei
ro Geziel. Segundo ele, falta
apenas alguns 'detalhes para
que retornem. Outro que pode

-

pintar é o atacante Frank, da
base do Figueirense.

CÉSAR JUNKES

Polícia Militar do Estado conferiu ontem os condições do estadlo e o liberou poro os jogos do Catarinense

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JéíersonWolney e'Cláudio dos Santos competiram sofrendo com contusões
JARAGUÁ DO SUL· 56min14. Ja Jéferson Wolney

Çompletar a São Silves-" (Urbano/CfO/Health Fitness)
tre era o objetivo da grande sofreu com uma dor lom
maioria dos, 21 mil inscritos

.

bar e ficoU: apenas em 968°,
que participaram da prova, com' o tempo de lh05min54.
dia 31 de' dezembro em São Cláudio correu sentindo com

Paulo. Mas para dois jara- uma pubalgia (inflamação no

guaenses, aSSIm como para' púbis) e, assim como [éferson,
outros atletas, não basta ape- vai parar de competir neste

nas cruzar a linha final. É início de ano para se dedicar

,preciso melhorar tempo e co- 'ao tratamento.
locação. Mas nem sempre isso ,Cláudio, inclusive, disse
é possível quando se tem pela se sentir um pouco frustrado.
frente 15 quilômetros debaixo A intenção dele era terminar
de uni sol de 32° C e de milha': a corrida na casa dos 54 mi
res de pessoas mais interessa- nutos. Ele explica o que mais
das em aparecer na televisão atrapalhou. "Estávamos no

do que em competir de ver- último pelotão, onde tinham
dade. Para complicar, ambos

.

cerca de 20 mil pessoas. An
correram lesionados.

'

tes da gente largou a elite, a

Cláudio I dos
,

Santos elite H (atletas com índice) e

(Elian/FME) melhorou em um grupo C" onde a pessoa
36 posições o resultado de' pagava cerca de R$ 800 para
2008, mas o tempo piorou em largar." O tempo que se per
oito segundos. Terminou em de ao' tentar ultrapassar to-
230° lugar com o tempo de dos estes atletas é difícil de

recuperar depois, principal
mente porque o trecho final
é de subida", afirmou ele, di
zendo que não sabe ainda se

competirá neste ano.
,

,Para largar entre os pri
melros do último grupo, eles

chegaram cinco horas antes,
do início da prova. "E não
dá para sair nem para ir ao

banheiro, porque você perde
"

,

o lugar. É uma espécie de re

guiamento entre os atletas",
explicou Jéferson. Mesmo
com todos esses problemas,
ambos dizem que participar
de um evento como esse já é

,

uma vitória.

Cláudio e Jétersen
comemoraram o

fato de terminar'
a prova de rua

mais tradicional do
atletismo brasileiro
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