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Ma,is cinco chegam
no João Marcatto

Detentos cavam
túnel para fugir
Buraco construído emhche de vaso sanitório foi
encontrado ontem, durante operação pente fino.
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Moleque Travesso marcou para amanhã o

primeiro jogo-treino do ano, em Timbó.
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,Legislativo de uaramirim
vai eleger novo presidente
Cumprindo acordo firmado após as eleições, 'Marco� Mannes (PSDB) 'vai renundar

à presidência em favor do atual vice Jorge Feldman,n (PP) .
....
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Número de doadores caiu cerca de 60% durante' 15 doadores por dia. Emperíodos normais, são cer
a temporada de férias. Nas últimas semanas, He- ca de 30 coletas diárias. Entre os tipos sanguíneos
mocentro de Iaraguá do Sul recebeuumamédia de mais difíceis de encontrar estão Q e B negativo.
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Sistema viário é
ul11a prioridade
Futuro presidente do Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguó do Sul), Durval

.

Marcatto·destaca que o melhoria
do trânsito é uma dos principais
reivindicações do novo diretoria, que
assume em março.
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- PREVISÕES
A leitura do ,

mercado.
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se êeves
Contrato poro construção de'agência
em Guoromirim deve ser assinado até o

. -

próximo semana. Obras estõo orçados em
RS 1 milhão.
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SEXO PRECOCE AUMENTA RISeO DE
•

CÂNCER DO COW DO ÚTERO�

Estudo do Internotionol Agency for Research on Concet porte do
OMS (Organização Mundial de Saúde). Fonte: BBC Bmsil
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OPINIAO.-------�/--

Empresa recebe dewlta wlor que pagou em pós-graduação
a obrigava a manter o contrato em vigor bém foi julgado improcedente.

, pelo período de um ano após a conclu- O ministro Guilherme Caputo Bastos,
são do curso. que relatou a matéria na Sétima Turma,

Mas a profissional pediu'

demissãnonsiderou
que "a conduta do trabalha

antes do prazo e, por �SSé rríot�vo,. a �m- do� que aceita os termos negocia�os, usu
presa descontou, a título 'de indeniza frui as vantagens a ele' proporcionadas,
ção, os valores gastos no curso de pós- no entanto recusa-se injustificadamente
graduação. a cumprir sua obrigação e frustra a justa

A 22a Vara. do Trabalho de Porto expectativa da parte contrária, ofende a

. Alegre (RS) e o TRT (Tribunal Regional boa-fé objetiva".'
do Trabalho) negaram o pedido da tra-

.

Decisão bastante louvável já que

balhadora, sob o fundamento de que o houve um investimento por parte do

investimento na melhoria da formação' empregador e do Estado e em contra

profissional dos empregados justifica- partida um ato desleal do empregado,
ria, sim, garantias ao empregador, além' tornando assim o desconto, bem como

de expressar retorno à sociedade diante o termo de compromisso, totalmente

dos gastos efetuados pelo Estado. .In- legais, .uma vez que não ofendem qual
conformada a técnica recorreu ao TST, quer norma de proteção ao trabalhador.

mediante recurso de revista o qual tam- (Fonte: TST) ..

CHARGE'

EU SEI!
� �CONr'O
�iS;E MO�!I,I ;

PONTO DE VISTA

ALINE W. BRUSTOLlN, 'ADVOGADA DO

DEPARTAMENTO TRABAlJ-USTA DA CA.SSUU

ADVOGAOOS ASSOCIADOS

O TST (Tribunal Superior. do Tra

balho) confirmou a vitória judicial da
Procergs, num caso bastante incomum
de uma trabalhadora que fez curso de

pós-graduação pago pela empresa e pe
diu demissão antes de prazo acertado

quanto à sua permanência na mesma.

.
Contratada pela Companhia de Pro

cessamento de Dados do Rio Grande do
Sul (Procergs] como técnica em com

putação, ela conseguiu fazer curso de

especialização em desenvolvimento de

software, proposto pela empresa em

parceria com a Universidade Federal·
do Rio Grande do Sul. Para isso deveria

aderir a um termo de compromisso que

o comércio jaraguaense
[araguá do Sul transborda atmosfera industrial, indús

tria gera emprego, emprego gera renda e renda gera con

sumo, trata-se de lógica. No entanto a mesma lógica não

se aplica para o segmento que deveria atender este produ
to, ou seja, nosso comércio ainda carece muito preparo.
Questiono-me: consumidor compra, pois não tem opção
ou compraria mais se o tivesse?

Escrevo isso diante de uma experiência vivida na tentati
va de prestigiar o comércio local ao optar em buscar produ
tos no chamado Portal Jaraguá.

Em pleno horário de natal, dia 5 de dezembro, hou
ve uma tentativa: como buscava um produto específico
fiquei frustrada ao encontrar as três lojas fornecedoras
do produto fechadas, em pleno horário do meio-dia..
Será que não prestei atenção ao anúncio do "horário es

pecial"? Mesmo diante da frustração, acabei por adqui
rir outro produto que infelizmente necessitou de repa
ros, o que me obrigou a retornar um outro dia. Sábado,
dia 12, após verificar junto à administração o horário
do Portal "até as 17 horas sem fechar para o almoço",
dirigi-me ao local para buscar o meu produto.

Para meu espanto a loja que deveria tão somente en

tregar meu produto estava fechada, assim como outras

lojas. Procurei a administração, cuja responsável estava
ausente, era próximo ao meio-dia. Após algum tempo, a
responsável chega ao local e responde na mais completa
razão: tenho direito de almoçar.

Neste momento enterrei minha boa vontade e despi
minha esperança neste comércio fútil e' despreparado.
Com razão, ela tem pleno direito de almoçar e esse di
reito .reflete na suposta obrigação do consumidor em ter

que aguentar papel de palhaço ao ser enganado pelo
falso marketing de fim de ano.'

.

.
O .direito a intervalo de almoço é decorrente de lei, po

rém o cumprimento do conteúdo de propaganda comer

cial também o é. Onde está a falha?
Tal episódio refletiu pessoalmente na conclusão que, pri

meiro, o comércio não é digno dos consumidores jaraguaen
ses, e segundo, não merece que abdiquemos de diversidade,
acesso e qualidade de atendimento por compaixão e por isso

ainda procurarei tais recursos além das fronteiras.

Quero parabenizar todas as exceções ao comentário, pois
certo que há aqueles quemerecem considerações, porém en

quanto houver tantas laranjas estragadas o suco ainda sairá

.

com gosto amargo.

ALEXANDRA OPPERMANN PRADI , ADVOGADA

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).
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FOFOCODROMO
Aquele cnselzlnhn famoso, ainda, não jogou os alianças de noivado fora
como os amigos dela querem, pois os dois são apaixonados e estão tentando
se entender. Pelo que fiquei sabendo, viraram o ano juntos novamente. O
amor falo mais alto.

.

\

CABIDE
Pois é, como acontece todo ano, o

movimento no comércio varejista fico
mais capengo depois do virado. Por
isso, o turma resolveu dor um up no

caixa registradora. As lojas de. eletro
domésticos e os de todos os tipos de
cabides 'já estão no maior 'boto-forci:
com preços bem mais camaradas do

-

que antes do virado. Vai perder?

"Amig�S-SÕ(j mais
importantes do que

ge�te influente.".LUIS FERNANDO
VERíSSIMO

LEITOR FIEL
O leitor fiei de hoje é Roberto Cardoso.
Ele é outro amigo que lê o coluna to- .

dos os dias paro ficar super antenado c

no que acontece de melhor em nosso

sociedade. Valeu!

.

LONDON
Amanhã, no london Pub, tem pagode
dos bons com 'o participação do grupo
Sereno FIO( de Curitiba. Imperdível!

BUXIXO
A s noites coterlnenses perderam mais
um "pegador". O boa praça Daniel .

Menegotti; o .êuretti, um dos últimos
playbo�s, acabo de receber o algemo
de dedo. Ele noivou no último final de
semana com o bonito E'mil Weege. O
casório,' segundo boca pequeno, sei
ainda esse ano. O oinor está no ar.

NAS RODAS
• Quem o esqueceu está em

tempo de desculpar-se. O
boa praça Helton de Abreu,
da Imobiliário Jardim, foi o

aniversariante mals festejado
do cidade, ontem. E vai odorar
saber que foi lembrado.

• lendo e Catarina topes
estão exercitando o que mais

gostam no vida: receber. A
coso do casal, no Praia de' Bar
ra Velho, está sempre' cheio de
amigos para almoços, com di
reito o after hours.

• O boa génte Jeremias Ro
ZZO, o Mio, está no urbe. Ele
é o "Último dos Moiconos" no
L}(Ir do Oco. Deixaram-no só.

..

• A empresário Zemlde Rozzo,
do Imobiliário Jardim, curte

temporada, de férias no seu

elegante apartamento, em
. Balneário Comboriú.

ONDE·COMER
BEM EM JARAGUÁ·.
No restaurante do Mime, um dos
melhoresbuttets de Joraguá..

Curtir os delícias do
choperia Scondidinho.

SOCIAL--'------------

Os diletos Jailson Angeli, Jadna e Suelen passaram a virada de' ano comigo,
na elegante cobertura do hotel Cecontur, com direito a conferir tudo de .

pertinho os fogos da virada de ano da Beira Mar Norte, em floripa

O boa gente
Helton de
Abreu, o grande
aniversariante
de ontem

Troféus e Medalhas
'3275-4044

Almir Dorneles e Jonoton Depim 'nas festas de fim de ano.

',' ., Pra quem ficou fora do 'ar e�; ,

. bem longe do computador aqui,
, vai dlgumos quentihhos: Xuxo

, teria largado Luciano Zotir e
estdria de namorico com Victo�"

, � 1

do dup,lo Victor.& léo." :
.

".1' r.,

," • Em,�reve, ,vai pintar u"ma
t. nova rádio'FM em )oroguá. O

•

,

'dono da�concessõo seria omega ,

industrial Antidio Aleixo íunelll,
proprietáriO do 1 05f.M, de

.. Guaromi,rim.

• Um lugar que vale o peno
freqüentar é a Choperia, Bter
Maus. -Lugar bonito, aCP'lchegonte
:e cheio de 'gente bonito.

"

li
..0 empresõrio Alcides

Payonelló e suo Tere e todo i

famma 'curtem temporada de .

, férias no orla. de. Sarro Vélho.
,

• Edson Renhke, a Capivara
Monstro, está no área.lle é visto
todos às noites ,no BoHõo do ,Silva. ' .:

.'I.<\"socialite Clico Voi.gt,'",
herdeira do grupo 'Neg, direto
de Florip'o., assino em n:Ufrço

, uma _coluna no Revista Nosso.. '

'

�.!- , ,

. '6

.. O ano nem começou � o ,:"-
-

-hiperoUvo Ano Lú_çia Rozzo�
esposo do ju�z de di�eH9 Márci'O

,i Renê Rocha, já foi 'lista.fozendo.
seu ceoper pelos ruas do cidade.

,._ 1'1,

• 0, empresário Reinaldo Correia.
deixou os ,férias de Iodo. e já está
o mil à-frente de suo Impressu!'.

'" '"
"

• "Noo importo o tamon�hõ d'o ",
montanha, ela não pode topar o '

sol". Autor: Anônimo

. ,
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ACORDO
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-'POLITICA-,----------

Câmara com novo presidente
Eleição daMesaDiretora também confirmará nome do novo vice

l

I

I .

f

I
, !

I
!

I
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GUARAMIRIM

A Câmara de Vereadores
terá mudanças na Mesa Dire
tora a partir da próxima sema
na. Eleito para ummandato de

,

dois anos em janeiro de 2009,
o presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB), vai renun

ciar ao cargo, provavelmente
na segunda-feira. O vice-pre
sidente, Jorge Feldmann (PP),
será o escolhido da base go
vernista-para assumír o cargo.

A nova eleição está pre
vista para a próxima quarta
feira, dia 13, em uma .sessão

,
'

.a ser convocada pela primeira
secretária, Andréa Verbinern
(DEM), já que Feldmann tam

bém irá renunciar para con

correr à presidência.
O bloco governista (PT

PSDB-DEM-PP) ainda não

definiu quem será o candida
to- a vice do grupo. Os cargos
de primeiro e'segundo secre

tários deverão continuar com
Andréa e Jaíme de Ávila (PT).\

O grupo se reúne na segunda-
, feira para decidir os últimos
detalhes da nova composição.

Segundo Mannes, a renún
cia faz parte de um acordo do

, ,

-,

.

Candidato quer
" continuidade

Vereador pela segunda le-
'"

, gislatura, Jorge Feldmann pre
tende manter a mesma linha
de, trabalho do antecessor, se

for eleito presidente da Câma
ra.' ''A ideia é 'continuar corno
está, buscando agilidade nos,

trabalhos, e mantendo um

bom diálogo com o Executivo"
afirma.

'-

Feldmann possui 50, anos
e é agricultor, Candidatou-se,
pela primeira vez à Câmara
em 1996, quando foi terceiro'

suplente do Partido Progres
sista. Voltou à disputa eleito
ra] com vitória em 2004 e foi
reeleito ano passado..

Diferente de Marcos Man
nes (PSDB), com a base eleito
ral na região central da cidade,
Feldmann possui força políti
ca nas regiões rurais, sendo
eleito pela região do Rio Bran

co, 'Onde atuava como líder co
munitário.

CÉSAR JUNKES

bloco, que prevê a mudança
no cargo de presidente a cada
ano. A base já definiu que [ai
me de Avila (PT) será o can

didato a presidente em 2011 e

o Democratas, com dois vere
adores, indicará o sucessor no
último ano da legislatura.

''A proposta inicial era ape
nas uma inversão, e eu seria o

vice-presidente, mas isto não
está decidido", afirma o tuca

no. Ávila e Andréa não foram
encontrados pela reportagem
para comentar o assunto.

Já o bloco de oposição vai

esperar a confirmação da re

núncia de Mannes e Feldmann

para tomar uma posição. ''Ain
da é cedo para afirmar que
vamos lançar um candidato.
Primeiro falaram que o Man
nes sairia dia 31, agora falam
em dia 11: Não sei se vamos

ter mesmo uma eleição neste
mês. Será que eles vão esperar
a mudança de prefeito, já que
o presidente da Gâmara .pode
assumir o Executivo interina-

, mente?", indaga o líder da opo
sição, .Osni Bylaardt (PMDB).

Marcos Mannes irá renunciar, abrindo mão de um ano na presidência em favor do atual 'vice Jorge Feldmann
/

'
'

f' GIOVANNI RAMOS

Co'nferência de,Defesa Civil- do
,

' -

Es.tado será feita em março ..
FLORIANÓPOLIS

,

A Conferência Estadual de
Defesa Civil será organizada
pelo Governo do Estado em

março, um mês antes do even-,
to nacional em Brasília. A in

formação foi repassada ontem

à tarde, durante uma reunião
. da comissão pró-conferência,
que reúne entidades civis de
toda Santa Catarina..

. A co/missão pró-conferên
cia, que tem a participação da

Ujam (União [araguaense das
, Associações de Moradores) e

do tlic (Conselho de 'Líderes
Comunitários de Guarami-

, rim), tinha sido criada mês

"./ ,,/.... , ,;; passado, para ,pressionar o go-
/:t' /,

;.

/ .. ,�f;:<�?>' vemo a convocaro evento.

,,/1 ;;;f' /'
"

,

11
. 1/

< "O governo chegou a afir-

Jj;�/�>/ ,/ .'
' ti rJ) mar que não organizaria, por

Ir{ I 1:'� /.'
I

ir �- falta ,de recursos", afirma

l} r"KY; / �}' /1.;1 'lI / � Agostinho Zimmermann, pre-
- '\ + iii' rJ)'d t d U'

.

t
t .y f .....i t' �J/ 't5 SI en e �,)am, que jun o

Agostinho Zimmermann; da Ujam, defê�nd� ampla discussão sobre o assunto com o Clic pretende mobilizar

/
I

r

o Vale do Itapocu para uma

conferência regional, a ser re

alizada em fevereiro.
"O evento nacional foi

adiado de'março ·pa.ra abril,
então dá tempo para fazermos
uma ampla discussão sobre
o assunto. Vamos conversar

com a Amvali (Associação
dos Municípios do' Vale do

Itapocu) ainda nesta seinana",
afirma Zimmerman, que pre
tende usar o encontro regional
para melhorar a qualidade da
Defesa Civil de Jaraguá do Sul.,

" Jápara o Clic será uma opor-
tunidade para instalar o órgão
em Cuaramirím. "Hoje, ela só

, existe 'no papel, pois não' há
nem um coordenador .muni

cipal. Os problemas de' alaga
mentos que a cidade sofreu nos
últimos anos 'é consequência de

construções irregulares, que fo- ,

ram feitas porque não havia úm
órgão para fiscalizar", explica.

-
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POLICIAlGERAL----------

Túnel encontrado
dentro do presídio

. Buraco ficava embaixo de vaso sanitário
,JARAGUÁ DO SUL

-

-

Durante: uma operação
"pente fino", na ala B, do Pre-
-sídio Regional de Jaraguá do
Sul, policiais encontraram um
túnel que seria usado pelos
detentos para fuga: A operação
começou na manhã de ontem,
por volta das 8h. O buraco ini-.
ciava sob um vaso sanitário e

media aproximadamente um
metro de :diâmetro por seis
metros de comprimento.

De acordo com a Polícia
Militar, ,o túnel estava quase

, finalizado e fuga deveria acon
tecer em poucos dias. A Polí
cia não soube informar quan
do a escavação começou, já
que havia 16 presos na mesma
cela e revezavam o trabalho.
Mas a PM acredita que esca

vação começou em menos de'
uma semana, já que rio dia 31

de .dezembro, quando aconte

ceu, a rebelião, foi feita uma

'revista e não havia nenhum
indício de buraco' e nem terra"
escondida.,

�

Os detentos já poderiam
ter fugido, não fosse por um

empecilho no meio do cami-
, nho. .Tíurante a' escavação,
eles encontraram uma fossa "

e tiveram que contorná-la, se'
não seguiriam em linha reta,
fugindo

-

com antecedência.
Toda a terra retirada do bu
raco foi jogada em' cima das
camas de cimento.

De acordo com o diretor
interino do presídio, AntônioI

Salomão, os policiais não ti-
nham visão da cela, já que ha-

� JARAGUÁ DO SUL
<CJ •

� O 'ginásio de esportes Artur ,

� Müller, no Centro deJaraguá
Para cavar buraco, 16 presos. se revezaram e esconderam terra sobre as cqmas do Sul, serve de abrigo para

nove pessoas desde o último
dia'22. A família vivia no an

tigo prédio da Max Wilhelm,
,

no bairro Baependi, mas foi

despejada mediante decisão
judicial, a pedido do proprie
tário do .imóvel. "Tem quatro
crianças e uma idosa de 85
anos vivendo aqui. Para eles,
é muito ruim. Não é um lugar
apropriado", comenta a mora

dora Ivoni Kiessner.
Eles contam apenas, com

um 'corredor e improvisaram
uma cozinha no espaço. ,

Ivoní afirma que pagava ao

proprietário da empresa Nico

per a quantia de R$ 500 pelo
aluguel do antigo imóvel e diz

viam alguns detentos alojados
no corredor, por causa dos da
nos provocados no espaço du
rante o motim. Salomão afir
mou que, a partir de agora, a
vistoria deve acontecer todos
os dias: "Eles aproveitaram

que estavam trancados desde
a rebelião e poderiam ter fu

gido. Sempre temos que ficar
atentos, não dá pra deixar isso
acontecer mais", confirma.

DÉBORA KELLNER

. Polícia sem pistas do estupr�dor
Mulher de 34 'anos foi atacada ria Estrada Bananal, noCuamiranga
GUARAMIRIM '

A Polícia Civil de Cuarami
rim ainda não tem pistas sobre
o homem que estuprou uma

mulher, de 34 anos, na noi

te de segunda-feira, no Bairro

Cuamíranga. Até o fechamento
desta edição; na tarde, de on

tem, a única informação sobre
o suspeito é que era um homem

"

Doação de sangue tem que�a
de 60% no pe.ríodo de férias
JARAGU� DO SUL Devido ao período de férias, '

Verão, férias e viagens. A a demanda de' sangue também

época do ano é' uma' das mais .riiminui; já que nesta época é
críticas para a unidade de cole- realizado um. número menor de
ta do Hemosc, que em Jaraguá 'cirurgias eletivas, ou seja, aque
do Sul, fica no Hospital São

- las que não são urgentes. "Mas
José. De acordo com o médi- é muito importante mantermos

co responsável pela unidade, ,um estoque paraurgências", des
Manoel Thomaz Silveira, em 'taca o médico. As duas unidades
janeiro, o número de doadores hospitalares de Jaraguá do Sul
de sangue chega a cair em até juntarriente 'com o Hospital de
60%. "Em períodos normais Guaramirirn realizam' em média
'costumamos receber de' 25 a 400 transfusões de sangue por
3 O doadores por dia. Agora, mês. Entre os tipos sanguíneos
estamos com uma média de 10 mais raros de encontrar doadores
ti 15 pessoas por dia"; comenta. estão O e B negativo. '

. ,

Famílias despejadas de'prédio,
co.ntinuam no Artur Mu'ller

'

não ter para onde ir. "Simples
mente nos trouxeram para cá.
Não olharam se tinha criança
ou idoso. A prefeita veio aqui
e prometeu nos ajudar", acres
centa. A família vive da reei

clagemde lixo.
O' antigo prédio da Max

Wílhelm era ocupado pela
Cooperativa de Reciclagem

,

do Vale do Itapocu, pela As':'

sociação de Reciclagem 'de
Jaraguá do Sul, Nicopel, além
dos moradores. Todos deixa
ram o local no último dia 22.

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

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

CÉSAR JUNKES

moreno, baixo, cabelos curtos e

escuros e 'usava roupas 'claras,
segundo descrição' feita pela
vítima.

A mulher voltava do traba-·
lho, por volta das 23h. Ela des
ceu do ônibus às margens da
BR-280, nas proximidades do

Parque de Eventos de Guara
mirim, e caminhava na Estrada

Bananal quando foi arrastada

para o meio do mato e estupra
da. Segundo a Polícia Militar, o
local tinha pouca iluminação.

A 'vítima registrou bole
tim de ocorrência na mes- (

ma noite e ontem realizou
exame de corpo de delito no

IML (Instituto Médico Legal)
de Jaraguá do Sul.

'

Família mora no local desde o dia 22,iapós ser despejada de prédio
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CRÔNICA

Elas ,e eles
As amizades femininas podem parecer

muito bonitas em seriados como 'Sexy and
the City', mas na vida real as mulheres são

pouco tolerantes com as amigas, foi o que
revelou uma pesquisa realizada nos Estados
Unidos. E a primeira frase dessa crônica é
uma reprodução de como começa o texto

que divulga o resultado. Lendo a reporta
gem, comecei a questionar o que nos faz
tão -'complicadas e perfeitinhas' ao mesmo

tempo. Tudo que se relaciona ao riosso sexo.

dá mais dor de cabeça e trabalho dobrado.
Somos' mais complexas, competitivas"

detalhistas, observadoras e queremos fazer
mil coisas ao mesmo' tempo. Isso reflete'
também na maneira de como enxergamos,
o outro. Queremos sempre mais. Se o' na
morado diz que estamos bonitas, achamos

. ,

pouco, esperamos OUVIr que somos a mu-

lher mais incrível que já passou pela vida
dele. Se ganhamos um aumento, queremos
o próximo, se compramos um sapato, que
remos uma bolsa para combinar. Se ganha
mos uma saia, queremos uma mini-blusa,
se compramos uma bata, sonhamos com a

vitrine inteira. Por mais que eu lute contra
isso, sei que é da natureza feminina.

Mas voltando ao lema amizade, é fácil
entender porque eles contam sempre com

uma turma maior. Bater um papo e_ tomar
uma cerveja já é sinônimo de laço eterno

para a espécie masculina. Torcer pelo �es
mo time, é afinidade que basta. Jogar um
futebol na quinta-feira, é um playground
completo de emoções. Se depois tiver
churrasco e várias loiras geladas, melhor ir
dormir e desistir de esperar. Não 'adian
ta tentar entender essa fixação masculina,
concorrer com futebol e reunião de amigos
é derrota anunciada.

Já o relacionamento feminino é baseado
em intimidade, troca de confidências e uma

rusga que abale a confiança pode ser devas
tadora para relação. Um exercício para me

lhorar esse nosso ponto fraco é começar a se

colocar umpouco mais no lugar 'da outra',
tentar entender os deslizes, compreender as
'fraquezas, interpretar uma cara feia apenas
como sinal de que nossa amiga está na TPM
e não como declaração de guerra. Não cobrar'
a perfeiçãoque nunca existirá. Não pedir um
conselho já esperando uma resposta.

Eu tenho saudades de todas as amigas
que fiz nesse percurso. A vida me apresen
t01Jomilhares de pessoas e as especiais estão

guardadas em um cantinho vip do meu ço

ração. Lembranças da desbocada, -da deci
di/da, da feminista, da liberal, da ditadora, '

da chorona, da possessiva. Pode ser real
mente mais difícil existir uma amizade ver

dadeira entre' duas mulheres, mas quando
ela existe, não tem distância, nem tempo,
capaz de atrapalhar.

, '-

VARIEDADES---------

Em busca de
um an,tigo amor
Este clóssico romântico tornou-se um

dos maiores sucessos de Sophia Loren.
Um casal apaixonado é seporndo pela
.Sequnde êuerru Após anos sem notícias,
em viaja paro a Rússia em busca do ma

rido - quando enfim o encontro, percebe'
que algo mudou entre eles.

As difiCiJld
, des do

campo de atalha
Quando' os comunistas tomaram o

poder na China, Vu Vuan,é enviado paro a

Guerra dn Coréia. Sua unidade - perdida
,

entre as dificuldades de comunicação com

o comando central, a' falta de experiência,
a estratégia equivocada e as armas russas

cujos manuais ninguém consegue ler - é
dizim.ada, e ele acaba em um dos campos
americanos de prisioneiros.

NOVELAS

CAMA DE GATO
lião diz a Bené que não vai deixar Gustavo tomar seu
lugar de pai. Luli faz um tributo a Tarcísio no quiz
show e ele pensa nos comentários feitos por Gustavo
sobre Luli. Roberto fala para 'Verônica o que Cleusa
lhe contou e a vilã denuncia o pai. Alcino fala tudo o

que sabe sobre Verônica e pede que Rose proteja Gus
tavo. Kátia conta para Rose a história-do envolvimento
de Natasha com Alcino e que Roberto e Verônica são
amantes. Gustavo ameaça acabar com o relaciona
mento dos dOIS se Rose procurar Alcino novamente.

CARAS E BOCAS
Jacques anuncia que Bianco ficará com a Conti no
futuro. Denis diz a Simone que ela terá que lutar por
ele. Nicholas desabafa com Amarilys e confessa que
sempre amou Milena. Edgar e Judith planejám sair
do país. Uli avisa que vai embora com Samuel. Dafn,e
diz para GlÍbriel que a primeira exposição da galeria.
será a dele. Vanessa e Téo se casam, seguidos de ísis
e Dino. Mercedes pega o buquê e Adenor a pede em

,

casamento. Dafne vai ao depósito ver o filho e é ata
cada por Pelópidas. Bianca encontra o irmão sozinho.

VIVER A VIDA
Luciano desabafa para Helena tudo o que sen

tiu durante o tempo que ficou sem vê-Ia. Vitória

põe as adaptações para que Luciano possa co

mer e todos os convidados a observam. Jorge '

fica incomodado com a situação e Miguel vibra
com q superação de lucinna. Helena conversa

com Felipe sobre Bruno e Marcos os interrom
pe. Bruno abraça Silvia e eles brindam, a chega
da do novo ano. DOLO! Ra,faela e Garcia brindam
o novo ano. Luciano se cansa e Tereza pede °

Miguel para lev�-Ias em casa.
'

PODER PARALELO
Tony está caído mi chão sangrando muito. Bruno
conta a Rudi e Sérgio que Tony está morto. Rudi

,

fica atordoado com ° notícia. Domi fica transtor

nado e cheio de culpa. Téo entra com médico na

ambulância. Felipe conta ° Nícia que Tony levou
um tiro no peito. Elo se descontrola. Felipe revelo
a Caló que Tony levou um tiro no peito. Caló não '

, acredita. FernãndtJ'chega ao hospital. Ela e Lígia
não se encaram. Bruno fala para Loila que Tony
levou um tiro no peito. Bruno avisa a Sérgio que
à noite quer reunir os dois grupos.

aELA A FEIA-
, Rodrigo fica pasmo diante do pedido de Olga.
Ela diz que se sente culpada por Cíntia ter perdi
do o bebê e seu destino é unir a filha e Rodrigo,
que fica cada vez mais perplexo. Dinho e Verônica
comemoram o desvio do dinheiro. Os dois se bei

jam, quando Dinho vê Mariana, que está chocada
. com a cena, Verônica-sai e Dinho corre atrás de

�ariana. Olga critico Belo e deixa Rodrigo irrita
do. Bernardo conta pum Elvira que vai produzir um
filme para a Mais Brasit. Ela pede que o namorado
tenha cuidado com Verônica.

(O' resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras) ..
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Companhias áreas já têm novas diretrizes para evitar ataques terroristas

rr:1 o CORREIO DO POVO
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PREVENÇÃO

o presidente Barack Obama ,

, convocou para a tarde de on

tem uma reunião para decidir
as novas medidas que devem
fortalecer a segur.ança aérea
nos Estados Unidos. O objetivo
é' prevenir novos ataques, de':'

pois da tentativa de um suposto
terrorista de destruir' um avião
norte-americano' que pousou
em Detroit no dia de Natal. As
conclusões seriam apresenta-

, das à noite.
Os participantes foram en

carregados de realizar duas re

visões ordenadas por ele após
o frustrado ataque, uma sobre
a aviação comercial e outra
sobre o sistema de lista de ob
servação de terroristas do país.
A Administração de Seguran-

ça em Transporte já entregou
diretrizes para as companhias
aéreas, que passaram a vigo
rar ria segunda-feira, como a

realização de revistas 'de cor

po inteiro em passageiros com

destino aos EUA provenien
tes de Iêmen, Nigéria, Arábia
Saudita e outros 11 países.
Obama receberia novas infor
mações sobre a . investigação
da elA (agência de inteligência
norte-americana) e uma revi
são das técnicas de detecção
de terroristas de Napolitano,
além dos relatórios das revisões
internas. O principal .suspeito
do suposto ataque, o nigeriano
Umar Farouk .Abdulmutallab,
permanece detido e afirma ter

ligações com a Al-Qaeda.

Irã faz ameaça de execução
o Ministro do Interior iraniano' alertou ontem os manifestantes da oposição, �e

clarando que corremrísce de execução como "inimigos de üeus.ense os protestos
antigoverno continuem. Além disso, segundo o Ministério de Re1ações Exteriores
do Irã, os estrangeiros que foram presos acusados de envolver-se em uma "guer-.
rc psicológica" contra a República Islâmica serão punidos. A oposição acusou

fraude nas eleições para assegurar a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadi�
, nelcd. As autoridades negam as acusações, que seriam "parte de uma conspiração".

OPORTUN IDADE
,

,1

Se você gosta de vender, se comunica

com facilidade e tem jogo de cintura, '

venha fazer parte da equipe do CC.AA.

Envie seu c rrlculo para:
talentoccaa@netuno.com.br

-
.

-

MAIORIES INFORMAÇOES:

3275-1364

INTERNACIONAl--------,,------

DIVULGAÇÃO

. .

Obama ordenou revisões nos voos e no listo de observaçõo de terroristas após tentativo de destruir aviõo

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
informa:

MATRíCULAS 'ABERTAS!
CURSO TÉCNICO E'M ENFERMAGEM"

- período noturno -

INíCIO DAS AULAS: 01/02/2010
� Sem taxo de matrícula. '

� Primeiro mensalidade em fevereiro/201 O
,

, , ,

� Valor do mensalidade: R$295,OO (poro pagamento até o doto do vencimento).
"

�

�- Material didático fornecido pelo escola e incluso no mensalidade.
� Convênios poro estágiQs remunerados.

, ESCOLA E CURSO REGISTRADO NO MEC E AUTORIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO OE SAN;rA CATARINA Parecer autorizativo 393/2003, Acesse: h.ttp://portol.mec,gov,br/sistec clique em consulto público dos u
'

senac Processo seletivo Faculdade de Tecnologia SENAC!
"

• WlJliíllu/m@//!///mllU/IIUIII!/U/il.Wll/U'ill!l/llUliI/lII/IIIIIIII!!HI/I1!!II/lII//lIíU///II1I//n//IU//I//II/lffl!/!JI/iI/I/U1:/UlIllnI/JII/iH/,�í!1/lm/lhl!hWI/lU/i!I//Iíll/lil/i�)/Iu/m///lm�jIMW/II//UliliU/IliIIU//11/11JI!/U//í//I//Id/I/I/U,,/iUílfld/ilwmU/IIUI'llIl1J1////IiUI//I//I///i1///////I//ílíllU/III///nnm///�fili//í:lWIJ1I/I/liI/Cílíllln/U;líl{,nlllllílJJ!//I/f/l/1l1iliJ/ll/l111b1/'7/UII/UIiUIII/lfl/l/llíJWURII//II/ill//I1

,
'

Inscrições através do slte www.sc.senac.br
atéo dia'10/01/2010 Seletivo: 16/01/2010

t,
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Em Massaranduba, é a ban
cada do pp que tem se posicio
nado em lados opostos. Ú líder
do partido na Câmara, José Os
nir Ronchi, 'defendeu a emenda
do demo.crata Mauro Bramor
ski 'diminuindo o taxa de co

leta de lixo na área rural para
R$ 60,00, dos R$ 120 propostos
pelo Executivo. Como saiu de

licença médica, não participou
da votação. A bancada, porém,
votou com o governo, ou pela
aprovação do projeto ori�inal.

IPVA 1
A Secretaria estadual da Fa

zenda divulgou. ontem que o

IPVA gerou uma. arrecadação
de 'R$ 810,1 milhões em 2009,
um incremento de 17,49% em

relação a 2008. Para este ano, a

previsão é arrecadar R$ 870 mi
lhões. A frota no Estado é de 3,1

__

milhões veículos, dos quais 1,9
milhão são tributados. Carros
com ano de fabricação anterior

.

a 1985, táxis e motos de até 200
cilindradas (sem multas) são

isentos do imposto.

I�Ps�raS�Tc��� e

Liberdade) entrou ontem, na As-.
sembleia Legislativa, com'pedido .

de. impeachment do vice-gover
nador Leonel Pavan (PSDB). Para
o presidente estadual dà legenda,
ex-deputado Afrânio Boppré, os

.

fatos apontados pela Polícia Fe
deral eMinistério Público "são su
ficientes e justificam o pedido de

impeachment". O documento, de
14 páginas pede o afastamento do
vice-governador de suas funções
até que o processo seja analisado ;

pelos deputados estaduais.

,

---POLITICA o CORREIO DO POVO IIQUARTA·FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2010 .

Carolina Tomaselli

Agora que foi aprovada,
Ronchi questiona de que for
ma a Prefeitura fará o cadas
tramento e a cobrança da
taxa, que não era praticada
até então. O serviço começou
a ser feito nos bairros do inte
rior hámeio ano, sem cobran

ça. O vereador também criti
ca o fato de que a coleta não
ocorrerá em todas as

o
ruas,

obrigando, assim, moradores
de vias secundárias a levarem
o lixo até as principais.

PIERO RAGAZZI

CÉSAR JUNKES

IPVA2
Santa Catarina tem' o me

nor imposto do país,' de 2%

para veículos de passeio e uti
Iitários é, por consequência, o

. menor índice de inadimplên
cia (3,9). O IPVA é calculado
com base no valor de merca-

.

do do veículo que, em 2009,
registrou uma variação média
de menos 6,65%. A metade do

que o Estado arrecada é repas
sado, no ato do recolhimento.

. para o município em que o ve

ículo' estiver emplacado.

Na-lista
o Psol foi o primeiro partido

a requerer o impeachment do go",
vernador do Distrito Federal, José

. Roberto Arruda (DEM). Em 2008,
o pedido também foi protoco-'
lado contra a governadora Veda
Crusius (PSDB), denunciada pelo
partido pela compra de suaman
são com dinheiro de campanha
eleitoral. Prevista para ocorrer on
tem, a posse de LeonelPavan como

governador foi postergadapor con-
o

ta do processo. Os advogados de
vem antecipar o prazo e entregar
amanhã a defesa à Justiça.

/

ca rolina@ocorreiodopoyo.com.br

Renúncia
Em cumprimento ao acor

do que permitiu a ele assumir
a presidência da Câmara de
Guaramírim em IOde janei
ro de 2009, o vereador Marcos
Mannes (PSDB) vai renunciar
à vaga em favor do vice-pre
sidente Jorge Feldmann (PP),
que também renuncia. É o pro
cedimento necessário já que o

mandato· dos cargos na Mesa
. Diretora é de dois anos. Na mi

cror-região, só em Jaraguá do
Sul a eleição é anual.

Ontem e hoje
Mas se nesta legislatura Man

nes e Feldmann são' aliados, na
anterior, os dois já com assento na

Casa estavam em lados opostos.
Passadas as eleições de 2004, ain
da em dezembro daquele ano o

tucano anunciava a formação de
bloco de oposição com o PMDB

.

e PT, sendo eleito presidente em

2005 com votos destes partidos, e
permanecendo à frente do Legis
lativo também em 2006. Aliado do
DEM, o PP era situação.

I

;O.'

-

... -,."
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Aproveitamos o início deste ano

.para apresentar as nossas previsões
que foram baseadas apenas e tão so

.mente na leitura do.mercado.

Bom divertimento!

• O crescimento do PIB brasileiro final
mentevai chegar à casados 5% em 2010.

• Depois de tantas décadas perdidas, te
remos uma década "achada". O ali- .

nhamento dos "astros" pré-sal, PAC,
eleições, Copa dóMundo, Olimpíadas
e Infraestrutura prenunciam anos exu

berantes.

. ".,

PREVISOES PARA 201 O
_ para aguentar tanta viagem.

• A FIFA vai ameaçar o Brasil com a

perda da sede da Copa do- Mundo de '

.

2014 em função do jogo de empurra
entre os clubes que querem o está':'
dia e o governo que não vai querer
pagar a conta. Como sempre, quem
vai pagar a conta - e a propina - se

-remos todos nós.

• Será batido novamente o recorde de ven
da de automóveis, impulsionado pelos
28,5% dos consumidores cujo sonho é

comprar um carro em 2010.

• O sonho de 16% dos brasileiros
que é o da casa própria poderá se

tornar realidade para uma par
te deles. O setor será um dos que
mais vai oferecer oportunidades -

e riscos - para os investidores no

mercado de capitais.

• Teremos em 2010 o anúncio da consti

tuição de pelo menos três empresas "gi
gantesmundiais" com sede no Brasil.

• Nos primeiros nove meses de 2010
vão faltar datas para tantas inaugu
rações em todos os 'estados do Bra
sil. Até obra pendente de aprovação • O câmbio continuará sendo o grande
ambiental corre o risco de ser inau -

_ problema do Banco Central, que terá de
gurada. Quem sabe até a BR - 280 recorrer a todo o seu arsenal demedidas

consiga entrar na lista. "
para conter a valorização do real.

• O "aerolula" vai ter de passar por revisão • A bolsa de valores será mais ernocío-

nante que andar emmontanha rus
sa pois o humor dos investimentos

estrangeiros estará permanente-'
mente dividido entre as boas e más
notícias nas diversas economias do
mundo. Ainda assim, promete ga
nhos bem maiores que a caderneta
de poupança.

• Os atuais 397 Shopping Centers exis
tentes em nosso país receberão a

companhia de diversos outros, no- ,

vinhos em folha e, com inovações
quanto aos conceitos.

• A energia elétrica voltará a ser uma pre
ocupação pois, com o crescimento da
economia e a falta deobras em fase fi
nal, precisarão ser encontradas alterna -

.

tivas para evitar a falta já anunciada que
a crise e as chuvas adiaram.

• Vai continuar quente a discussão em

tomo do IPIU em nossa cidade. Como
.

, para tudo que é contra o eleitor, vai ser'
tlifícil encontrarpadrinho.

• Outra ótima polêmica será a mudan
ça do gabarito de 12 andares para
pelo menos quinze. Não falta muni-

ção para os contrários e os a favor.

• Iaraguá do Sul entrará finalmente
no radar das -grandes redes comer
ciais e não vão faltar investimentos
iniciando já em 2010.Vai sobrar po
lêmica principalmente em função
do trânsito.

• Haverá muita dificuldade para ver assi
nada pelo a ordem de serviço para o iní
cio das obras de duplicação da BR-280
âínda errrzülü,

• O desvio ferroviário será lembrado por
todos os candidatos daqui e 90S que por
,aqui passarem pedindo votos.

,

-,

• Em 2010 inicia-se um período-em que
ficarão. mais claros os rumos que a eco

nomia de nossa cidade - e região - deve
rá seguir.As sementes já estão plantadas
mas aindanão tem porte suficiente para
serem notadas.

• O emprego voltará a crescer em nossa ci -
.

dade em percentuais razoáveis.' ,

.

• Continuará a falta de profissionais quali
ficados para diversas funções.

I k a r s t e n @ n e t uno . c o m ..b r
.

MERCADO
, '

,

Venda de \feículos registra crescimento
Comércio foi de 3.141.226 unidades em 2009,segundo dados da Fenabrave
', Automotores), as vendas de ve
ículos novos no mercado brasi
leiro baterarnrecorde em 2009. A .

soma das vendas foi de 3.14i .226
unidades no ano passado, o. que
significa uma alta de 11,35% na

comparação com 2008.

Considerando-se
'

unidades em 2009, registrando participação de 22,74% ..

baixa de 21,59% sobre 2008.
'

A General Motors vendeu
Em 2009, a Fiat liderou o se- 595:424 unidades e obteve

tor, com 736.961 automóveis e 19,79%; a Ford teve vendas
comerciais leves vendidos, ob- de 304.024 e participação de
.tendo 24,49% de participação no mercado de 10,'10%. A Hon-
mercado brasileiro. Em segundo da ficou em quinto lugar, com
lugar ficou a Volkswagen, com vendas de 125.869 e parcela
vendas de 684.387 unidades e

"
de 4,18%' do mercado.

.�: -",' _.

apenas
automóveis e comerciais le
ves, no ano fechado as vendas
de 3.009.482 unidades tive
rani alta de 12,66% ante 2008.

Já a comercialização de cami -
.

nhões e ônibus, com 131.744
unidades vendidas em 2009,
mostrou 11,,95% de queda ·em

.

relação ao ano anterior.

Em
.

2009 .foram vendidas
1.609.251 motocicletas, um"

decréscimo der 16,42% na com

paração com o ano anterior.
O comércio de implementas
rodoviários englobou 40.254

I'

i

I'

Em 2009, a venda de
veículos automotores

registrou alta de
11,35% em rel�çõo
ao ano anterior

LOTERIAS
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111! 11 �% J!I, �'l s: �11"711
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Não passe apuronesseverão,:::r.:xRS:;;vocêage� uma rarisio!
Concessionária Emmendôrfer. Mais de 50 anos, precisa dizer mais?
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Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

rínt

eramente ilustrativa. ·Pro

�ata,
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

�restamos Serviços -de:
Redução de custos;

• Aproveitamento correto de

impostos da matéria prima;

Departamentalização;
, Centros de Custos;

Custo da Hora Produtiva;

Encargos Sociais;

Mark-up (indice para vendas);

Os produtos mais Lucrativos;

Os Produtos mais defricitórios;

Custo dos Estoques.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - JaragLiá do Sul - se
Fone: 3372,1281

www.exatacontabilidade.srv.br

LIGUE 'E
ANUNCIE
2106-1919

DORS
Atendimento

Empresarial Especializado
473370-0164·8859-6468

tlago@dors COI11 br ou vendas@dol 5 com.br

. -

PROMOÇAO
DE CARROS E MOTOS

1000/0 FINANCIADAS

TÉCNICO EM ALIMENTOS

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

TÉCNICO DE ENFERMA.GEM

Área de atuação: Suas atividades são desempenhadas em instituições de saúde públicas e privadas
(hospitais, clíntças, 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 como

integrante dos Serviços EspecializadOS em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,
participando da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho, além da
elaboração de.esíudos estatísticos, instrumentos de avaliação, programas de segurança, análise de
acidentes e outros dispositivos de ordem técnica junto aos trabalhadores. Está apto a analisar as
condições de trabalho, planejar e elaborar normas e instruções de trabalho, implementarações

corretivas buscando eliminar ou minimizar os riscos nos locais de trabalho e implantando preceitos e

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

implementa projetas de educação do trabalhador, incluindo especialmente os programas de
prevenção e riscos à saúde, através da realização de ações educativas buscando promover atitudes
conscientes nos tra,balhadores durante a realização de suas atividades diárias. Apresenta capacidade '

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

Faculdade de Tecnologia SENAC I Fone: (47) 3275-8400
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H!] o CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2010

t

REVIRAVOLTA

ESPORTE--------�-

Justiçafrancesa reverteu processo que haniada categoriao ex-chefão da Renault
.

"

DA REDAÇÃO
o italiano Flávio Briatore

'não tem mais impedimento
legal para voltar a trabalhar
na Fórmula 1. O ex-chefe
de equipe da Renault, que
havia sido banido pela FIA

(Federação Internacional de
Autornohilismo) de todas'
as competições organizadas
pela entidade, conquistou
nesta terça-feira uma vitó
ria nos tribunais.

A justiça francesa
t

con

siderou irregular a decisão
de excluir o dirigente, e por
isso anulou a sentença pro
ferida pelo Conselho Mun
dial da FIA, em setembro
de 2009. Agora, ao menos

-judicialmente, Briatore está
livre para retomar suas ati
vidades - a FIA ainda não
se manifestou sobre o caso,

_) mas deve criar algum meca

nismo para afastar O polê-
- ,_

mico dirigente.
Briatore foi punido de

pois que ficou provada uma

farsa no GP de Cingapura
de 200.8. Naquela ocasiãõ, o

chefe da equipe arquitetou
junto de Nelsinho Piquet
e do diretor Pat Symonds,
uma manobra para favo
recer Fernando Alonso na

prova.' Piquet deveria bater

propositadamente ao longo
a prova. O brasileiro assim
o fez, e Alonso acabou ven

cendo aquela corrida.
Mesmo com o aval da

justiça para retornar à Fór
mula 1, Briatore não deve
ter vida fácil para recon

quistar espaço na categoria.
Na Renault, as portas estão
fechadas:" a montadora ven

deu 75% das ações para um
grupo de Luxemburgo, e já
anunciou que Eric Boullier

_

será o novo chefe.

DIVULGAÇÃO

Mesmo com o reviravolta no coso, Flávio Briatore deve ter dificuldades de voltar 00 circuito do Fórmula 1
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DURVAL MARCATTO

Empresário, 55 anos. Durval é formado
em engenharia civil, mas só atuou na área
durante cinco anos. Em 1985'passou a atu-.
ar na empresa da familia Marcatto, onde
permaneceu presidente por 17 anos. Foi

presidente do Sindicato das Indústrias do
. Vestuário durante 12 anos. Já participou de
outras diretorias" da Acijs, também como vi

ce-presidente. Foi ainda vice-presidente da
Fiesc (Federação dás Indústrias do Estado de
Santa Catarina) para assuntos regionais.

PRINCIPAIS METAS DE 2010
, Uma das características da Acijs são as'

questões permanentes. Os assuntos sur

gem ao longo dos anos e não, podem ser

deixados para trás. A nova diretoria não

pretende abandonar alguns casos antigos
que ainda não foram atendidos. Uma das

principais metas para esse ano é melho-
-rar a representação política da Associação
perante' a sociedade. Pretendemos ter re

presentantes de todos os níveis, para as,

ideias e objetivos serem ouvidos e saírem.
do papel.A duplicação da BR..:280, assim
como o contorno dela é fundamental para

. Jaraguá continuar a, crescer. O sistema
viário de Jaraguá do .Sul também precisa
de uma atenção especial. O transporte co

letivo precisa ser de qualidade. E preciso
investir nessa área urgente, seja com mais

pontes, viadutos ou avenidas de contorno,
.mas é preciso uma solução.

.

SEGURANÇA PÚBLIGA
. A segurança da comunidade é uma

preocupação de todos, não só da Acijs.
Pretendemos aumentar 'o número de
efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil,
pois. o número está bem abaixá do que é

preciso para deixar a população segura.
A questão da superlotação do- Presídio

Regional de Jaraguá do Sul também pre
cisa de solução urgente. O local está um

.

caos 'com o excesso de pessoas.

. INFRAESTRUTURA
Além dos problemas mais. agudos,

corno o trânsito, Jaraguá ainda tem mui
to a melhorar em outras questões. Um
dos nossos desejos é que a cidade tenha
100% de coleta de esgoto e de água trata
da. Também é preciso solucionar o pro
blema do lixo, não é correto os resíduos'
de uma cidade inteira serem destinados
para outro local e não termos um aterro

próprio. O ideal seria a criação de um

Centro de Reciclagem. A energia elétrica
também precisa de investimentos contí
nuos. Ainda é preciso mexer na comu

nicação, há pessoas que ainda não são
atendidas com uma internet de qualida
de. No requisito saúde ainda há muito
a ser feito para que Jaraguá se torne um'
referencial nessa área. E a educação é
uma questão fundamental.

AVALIAÇÃO DA ANTIGA GESTÃO
A Acijs tem basicamente. duas fun

ções: representação empresarial, esti
mulando o associativismo e buscar a

participação da entidade na sociedade
jaraguaense e à sociedade participando
na Acijs. A gestão de Guido Bretzke ob
teve sucesso nessas questões. A falta de

vagas nas creches da cidade foi algo que
a Acíjs esteve presente e lutou para a

situação melhorar. Houve um aumento
da representação eleitoral, junto a vários

partidos. Um' aumento significativo das

reivindicaç_ões da BR-280, foram feitos
vários contatos com. governantes do Es-

.

tado e ainda a continUidade do projeto
de ampliação do Hospital São José.

PIERO RAGAZZI

GUIDO BRETZKE
Administrador de empresas, 41

anos. Formado em administração com

pós-graduação em marketing e finán

ças e 'mestrando em administração.
Atual vice-presidente da região norte
na Facisc (Federação das Associações
Empresariais de. Santa Catarina). Pre
sidente da Acijs durante dois anos.

Também já foi vice-presidenteda Acijs
.
em outras diretorias e conselheiro de
outras instituições.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
A Acijs tem lima característica de

sempre evoluir e continuar a crescer

com seus ideais. Eu acredito que a mi
nha gestão conseguiu o principal ob
jetivo: crescer através de projetos. Nós
batemos em algumas questões antigas,
que já vinham sendo reivindicadas há
muito tempo. Algumas tivemos suces

so, outras será preciso de mais tempo'
e de novos apoiadores· para finalizar.

. .Nos últimos dois anos o envolvimento
dos vice-presidentes também aumen
.tou consideravelmente, fortalecendo
ainda mais a instituição.

. ,

PRINCIPAIS CONQUISTAS
Durante dois anos 'conquistamos

muitas coisas. As melhorias no Hos

pital São José são reivindicações de
outras diretorias, de anos atrás e que
agora cresceu de forma significativa.
As reivindicações peia duplicação
da BR-280, a questão das vagas em

creches, a queda da CPMF, 6 acom
panhamento constante da gestão
pública e maior quantidade de lixo
reciclado são algumas questões que
batemos de frente durante os dois
últimos anos. Outro projeto que foi
muito importante foi o repasse do
Cepeg (Centro Politécnico Geraldo
Werninghaus) para' o governo fede
ral e agora quem assumiu foi o Cefet
(Centro Federal de Educação Tecno

lógica). Essa conquista representa

algo muito importante para a educa
ção de Jaraguá do Sul. Antes o Cepeg
oferecia cerca de 80 vagas, num es

paço que tem capacidade para mui
to mais. Agora, o Cefet vai oferecer
800 vagas gratuitas em cursos de

especialização. Outro projeto, que
será consolidado em fevereiro, é a

instalação do Cejas Créd, uma' coo
perativa de crédito.

SISTEMA VIÁRIO.
A 'questão do sistema viário é .

algo que estamos debatendo há al

gum tempo. Q número de carros au
menta expressivamente a cada mês
e é preciso encontrar uma solução
urgente para evitar filas, congestio
namentos, acidentes e vítimas. 'O
contorno ferroviário. está em anda
mento. Não há mais motivos para o

trem circular 'dentro, de urna Cida
de grande corno Jaraguá do Sul. A
BR�280 é urna das nossas bandeiras
mais antigas. A duplicação vai tra
zer mais .qualidade de vida, redu
ção de custo nos transportes, segu
rança, melhora do trânsito, menos

congestionamentos. Se o contor
no acontecesse e a BR deixasse de
passar por dentro .da cidade, todas
essas questões melhorariam ainda
mais. Assim como a circulação den
tro do município, pois caminhões e

veículos com outros destinos deixa
riam .de circular dentro de Jaraguá.
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DIVIRTA-SE

A descoberta
A loira foi 00 gobinete do chefe, que
estovo absorto iniciondo seu computodor.

_

Elo resolveu espior pra ver se conseguio o

senhe dele - se descobrisse, não serle mals

chomcdq de burro pelos rolegos. Quondo o
chefe colocou o senha elo SCIi em dispora
do porto cíom, gritondo oito:
- Eu descobri, desco,bri, descobri! Sei o
senho do chefe!
llme omigo responde:
- E'quol é?
A loiro, todo foceira, responde:
-' Asterisco, osterisco, osterisco, osterisco...

'

, �iguel Rômulo
renova contrato
Segundo, publicoção do jornol "O
Globo", o utor Miguel Rômulo terlu
renovodo centrem com o Globo por
longo prezo. Apesor de já ter trnbn
lhude em novelos como "Celebridade"
e "Senhnm do Destino"; foi em "Coros
& Becos". onde trubolhn ctunlmente,
que o ctor se destncou como umn ,

dos premesses de suo geroção. Ele
gonhou um prêmio em 2008 pelo seu

personogem em "A Fovorito".

.

Filme de Madonna:
sem protagonista
Segundo o jornol'''Estodão'', o contem

Mcdenne estnrlc possondo 'por difi
culdcdes poro conseguir escolar uma
pmtnqonistn poro seu novo longo-me
trogem, sobre o duquesa de Windsor.
Cotados poro o papel, os atrizes Keiro

Knightleye Cote Blonchett terinm "

recusudo o consite, e oinda não se

sobe qunl serlu o próximo escolho.
Madonna já hovio tido problemas

" pum encontro r potrocinodores.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em c,ada quadrado 'de 3x3.

i"
Essa coisa fofa
é a cadelinha
Susi, o xodó da
leítem Tatiana

Hinsching Bauer,
de Barra Velha.

_j'

PREVISÃO DO TEMPO Fonté: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO

UI ÁRIES

�"I' (20/3 a 20/4) ,

Não dependa dos ou-

� tros para conseguir
o que deseja. Sua

individualidade está em destaque.
No campo àfetivo, problema com

rival pode surgir repentinamente.
Qualquer problema vira uma boa
de neve se não'encaràr os fatos
como eles são.

TOURO
. (21/4 a 20/5)

Você sentirá necessi
dade de aperfeiçoar

,

os seus conhecimen-
-

tos para melhorar a sua atuação
profissional. A distância pode
prejudicar o relacionamento com o

par. Tudo está clareando. Quando o
coração màndar, coloque aos idéias
em prática.

\.

Pelo manhã chuvo lsolado, no decorrer do dln
ocorrem cberturns de sol, com oproximoção de I� fases da lua

, frente frio à noite. CRESCENTE
.

NOVA- MINGUANTE CHEIA

7/1 15/1 23/1 (:��) ,30/1
"

. i(Jaragllá do Sul e Regiã.o

HOJE QUINTA SEXTA

r-
SÁBÁDO

MíN: 22°C MíN: 21°C MíN: 21°C MíN:.21°C
MÁX: 29°C' MÁX:,27°C MÁX: 2�oC MÁX: 24°C'......, ....�..._ ..."fI>..........

,1

Sol com chuva Nublado 'Encoberto C:huva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Nem tudo serão
flores. Procure
se dedicar a uma

atividade prazerosa, com a qual
se identifique. O romance pode
entrar em crise. Acredite em
você e, acima de tudo, confie em
seu potencial. Assim, conseguirá
driblar os problemas.

'

� '"
CÂNCER

'

'

,�""",� (21/6 a 21/1)
;��f� Seus anseios podem
:

,
, bater de frente com

o que os outros

esperam que faça, cuidado com

interferências na sua vida pesso.al.
No campo afetivo, indícios de'
desentendimento. O dia não será
como planejou, terá dificuldades
para se relacionar.

I
I"

1J� LEÂO
.

�;J (22/7 a 22/8) ,

:: ') Tome cuidado redo-
,

� u.-. brado com perda de
dados, documentos

_
ou informações. No romance, há
'indícios de brigas é discussões.
Hoje, o dia vale muito a pena!
Procure vivê-lo da melhor forma

possível para não ter arrependi-
'

mentos mais tarde.

#'
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Será difícil conviver
com pressões. Há
possibilidade de

se sentir impotente diante de um
fato. Nos assuntos do coração,
instabilidade. Tente planejar cada
passo deste dia em vez de il!'/en
tar moda. Poucas pessoas têm sua

sensibilidade.

, SAGITÁRIO
.

(22/11 021/12)
�

••

Amizade e negócios
( {

,

r não se misturam.
O astral favorece

atividades que possam ser feitas
sem exposição. Fofocas podem
complicar seu romance. Lute pela
sua independênCia. Tudo indica
que você poderá receber uma

ajuda muito valiosa.

llJ'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Tudo ,o que con

seguir nestadia
,

será fruto do seu

tmbalho, não se arrisque. O ciúme

pode desgastar o relacionamento
a dois. Certos contratempos não
vão impedir que seus planos
se d�senvolvam, mas é preciso
colocar fé no seu taco.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
No campo sentimen
tal, podem surgir
problemas com "

mal-entendidos. A
noite pode ser palco de discussões

improdutivas. Cuidado para não
, perder uma grande oportunidade.
Com energia e confiança, pode
reconquistar seu lugar.

CAPRICÓRNIO
:M "(22/12 a 20/1)

At{,. Poderá se deparar
com um conflito

que envolve a car-

reira e os seus anseios pessoais.
Na paixão, críticas podem abalar'
a relação. Acredite que tudo dará
certo a partir do momento que
fizer o melhor. É tempo de pensar
-nntes de agir.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

4/1
Adrtir J. OavaUini
Adalto G. Ossowsky
Adelon·OIQskamke
Afonso K. Schmidt
Anderson H. Bublitz
Anderson L. Stuber_
Arno Konell
Carmelinda de F. G. Zang
Carolina Mattos
Charles Schmauch
Claudenizio Urbanski
Claudia Torinelli .

Egon Ritchter
, 'Hder de Oliveira
Endi 1<. Mader'
Fernando de A. Cavalcanti
Gabriele R. Silva
Jair Romão '

João Era'rt
Jonathan Quintino

. José Richart Sobrinho
Julio Giacomelli
Kátia BueUgen
Lucimara A. da Silva

,

. MaicQn L. N. Pasquali
Mara R. Vieira
Renaldo ,Guths
Renilda Ribeiro
Rosane R. Silva
Rosilene Guenze
Sidnei Stinghen
Susana Bruns
Iuteune Correia
Terezinha Roeters
Valdecir Baumann

5/1
Ariane· � Souza
Celi 1. Klein
Edson Tomaselli
Eduardo Schuartz
Everton Demarchi '

Gilson C. Munske
Ivana Moreira
Ivo Largura'
Janaina S. Santos .
1uniof·,Stiz,
Juraci Bento
Luciele S. Araújo
Maicom FrQnzner'
Márcia Meier
Márcia Rochà "aUi

. Marcio Meier
Marthi'n Gustavo, Mohr
Melissa R. Richter
Rafael Roberto Rosa
Thals Heísu Alo'nso
Verônica � Muller

AQUÁRIO
(2111 018/2) ,

Corre o risco de se

sentir impotente
diante de uma situ-

ação hoje, mas é nas horas difíceis

que a sua fé poderá ser testada.
No campo afetivo, o desejo de ficar
só"'pode predominar. Não deixe
que pequenos aborrecimentos
abalem você.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
�IIII Selecione melhor
.,..,...., as suas amizades,

já que podem
ocorrer intromissões. Na vida
amorosa, há sin�1 de instabili
dade, tenha jogo de cintura. Não

.

conte com um dinheiro que estão
lhe devendo, pois ele ainda pode
demorar a chegar em suas mãos.
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FILIAL

o CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2010

-

.

Projeto do INSS sai em jmeíro
Após assinado o contrato,ue Construtora terá cinco dias para começar as obras

i

.
. DAIANA CONSTANTINO

GUARAMIRIM

A gerente executiva da filial

regional do INSS (Instituto Na
cional do Seguro Social)', Jutá
lia Rodrigues, anunciou ontem

que a LJG Construtora, de Curi
tiba, é a responsável pela cons

trução do prédio de uma agên
da do órgão em Guaramirim. O.
contrato deve ser assinado, no
máximo, até a próxima semana.

Depois de firmado o acordo a

. empresa vencedora da licitação
terá cinco dias para começar as
obras.

O projeto arquitetônico da

agência do INSS está orçado
no valor de R$ 1 milhão. De
acordo com a gerente execu

tiva' toda a mobília do prédio
da filial já está licitada em R$
70 mil. A parte financeira dos

equipamentos eletrônicos e dos -

aparelhos' de informática vai
ser administrada pela agência
central de Florianópolis.

A agência do INSS ficará

Gestão

integrado

localizada em um terreno na

Rua Nelson Luiz Rosa de Bem,
na área central da cidade. Se

gundo Jutália, a ideia inicial é
contratar, pelo menos, quatro
funcionários para prestar os

serviços da previdência so

cial. O imóvel que deve ser

concluído ainda em 2010 be
neficiará os moradores dos

municípios de' Massaranduba
e Schroeder.

. A Prefeitura doou o espaço,
disponibilizou a mão-de-obra
e a infraestrutura no local·

para dar largada à construção
do prédio de 330 metros qua-,
drados. Em outubro passado,'
uma equipe de engenheiros,
responsável pelo projeto de

construção, da 'agência do
INSS, aprovou as condições
infraestruturais da área. E com
o aval, a gerente executiva as

sinou a escritura do terreno.

DAIANA CONSTANTINO Conforme Jutália, contrato com a empresa responsável deve ser assinado ata a próxima semana

----

..

Vagas para a Codeias abertas até dia 15
CDL distribui

brinq,uedos
Com o objetivo de proporcionar ga- A CDL (Câmara de Dirigentes

nhos empresariais, o' Paex (Programa lojistas de Jaragu'á do Sul) crrecn-

Parceiros para a' Excelência), será ren- dou 3.548 brinquedos através da'
lizado este ano na cidade. A iniciativa campanha Natal Solidário. Essa é
é da Acijs (Associação Empresarial de uma lnlclntlvn da federação lojis--
Jaraguá do Sul) em parceria com a Fun- ta e acontece em todo o Estado. Os

dação Dom Cabral. O programa forma itens foram entregues nos seguintes
grupos de-empresas, instaladas numa locais: Escola· AdeUno francener,
mesma base regional, para implantar Centro de Educação Infantil Rodolfo
uni modelo integrado de gestão, através Huffenussler, Associ'(]ção de Morado-
de um processo de intercâmbio. Informa- res do Bairro Santo Antônio, Escola

ções com o setor de capacitaç,ão empre- .

Vítor Meirelles, Centro de Educação
sarial da Acijs: (47) 3275-7059 ou pelos Infantil Mário Nicolini, Escola Fran-

e-mailscapacitàcao@acijs.com.br e cisco Solamon e em casas do Bairro

treinamento@acijs.com.br. V.ila Machado.

Orientação empresarial

,

Inscrição custa R$ ·15 para o nível fundamental e R$ 25 para o médio
JARAGUÁ DO SUL

As inscrições pàra o con

curso da Codejas (Companhia
de Desenvolvimento de [ara
guá do Sul) permanecem aber
tas até o próximo dia 15. São
207 oferecidas. Ao todo, serão
44 horas semanais trabalha
das para todos' os cargos. Os
candidatos devem preencher ,".

o cadastro na própria sede da
instituição (na Rua José Fachí
ni, 223, fundos do Parque Mu- .

nicipal de Eventos), das 9 às
llh e das 13 às 16h:
A prova objetiva está agen

dada para 24 de janeiro, às 9h,
na Unerj (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul). A ava

liação prática será realizada
no dia 7 de fevereiro, às 8.h. O
local ainda deve ser definido

pela organização do concurso

Outra ediç�o do Empretec (Prnjrnmn para Desenvolvimento de Em-' da Codejas. O cadastro custa

. preendedores) está marcada para 25 a 30 desse mês. As atividades vão R$ 15 para os candidatos com

ser realizadas no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, das 8 às 18h. O ensino fundamental e R$ 25

intuito é orientar os empreendedores sobre o planejamento dos negó- .

aos pretendentes com ensino
cios. O Empretec tem parceria com o Sebrae, um programa desenvolvido médio e graduação. Hoje, a

pele Universidade de Harvard (EUA), com o objetivo de desenvolver os . companhia trabalha com 45

comportamentos empresariais. Outras informações adicionais devem ser funcionários.

obtidas pelos telefones da Apevi (Associaçãó das Micro e Pequenas Em- Outras informações pelo
presas do Vale do Itapocu): (47)'3,371-7843 e 3275-7024. telefone (47) 3370-8�33.
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,CONVÊNIO TRAZ MELHORIAS À
BIBLIOTECAMUNICIPAL

:SCHÜ1ZENFEST: HERANÇA.ALEMÃ
. A foto é de 1989, e foi, registrada no desfile do festa mais tradicional de Joraguá

do Sul - � Schü�Qnfest" ou Festa ,dos Atjrado� A çomemoraÇõo foi inspimda nqs

Socj�dQdes de Atiradores, que preparavam seus membros paro o'menesele coireto
dos Ol11Jos nos períodos entre-guerras. A região sul é onde se'looolizdrrl (1 mdior parte

, deSte tipo dê associaçfio, que foramtrazidos n� Bràsil pelos colonizadores alemães.

No dia 06 de janeiro de
,

1980 o jornal "O Correio do
Povo" noticiava um convênio .

entre Jaraguá do Sul e a FESC,
que incluía a Biblioteca Muni

cipal de Jaraguá do Sul no Sis

tema de Bibliotecas Públicas

de Santa Catarina.

A Biblioteca Pública

Núcleo, sediada na FESC,
ficava agora encarregada
do 'processamento técnico

do acervo da biblioteca de

Jaraguá, -para que o .atendí
mento aos usuários pudesse
se tornar a principal preo
cupação dos bibliotecários.
Além disso, o convênio ain

da trazia' vantagens econô

micas para a cidade, já que

parte das despesas a biblio
teca ficaria a cargo, da FESC.

Há registros da existên

cia de uma Biblioteca Públi-

, TRADiÇÃO'

ca em Jaraguá do Sul desde

1941. Ela foi reestruturada

em. 194'7, quando passou �',
se chamar Biblioteca Emí

lio Carlos Jourdan. A Bi

blioteca Pública Municipal
"Rui Barbosa" só foi criada
em 1970, através de uma

Lei Municipal. Hoje, a Bi

blioteca está subordinada à

Fundação Cultural/Secreta
ria de .Educação e Cultura e

funciona na antiga Estação ,

Ferroviária desde iode de
zembro de 2008.

A Estação
Ferroviária, em
20'0'8, passaria

a abrigar a
Biblioteca Pública

"

VOCE SABIA?,
A Rua Henrique Piazera,

que fica no centro de Jaraguá
do Sul, foi assim denomi

nada pela Lei n° 21 de 1957.

Henrique Piazera foi um dos

imigrantes que colonizaram,
a margem direita do Rio Ita

pocu.
Nascido 'em 1876, acompa

nhou seus irmãos Ângelo e Vi-
<,

torio em 1891, quando os três
penetraram as terras da Barra

do Rio Cerro requerendo lo

tes. O lote de Henrique foi

despachado em 1897, e ainda

é a moradia de seus descen

dentes. Em 8 de novembro de

1900, casou-se com Diamanti

na Bortolini, com quem teve

12 filhos. Na superintendên
cia de Oscar Schneider, tor

nou-se o Intendente Distrital
.

.

de Jaraguá.
Hoje, a rua é uma das prin

cipais vias e importante ponto
'

de comércio, onde estãoloca

lizadas lojas corno as Casas

Bahia' e Moretti Veículos.

tkJje, a rua

Herique Piazera
é umn das

principais vias
da cidade

353 �"Último ano em que é celebrado

6 ncscímêntode Jesus pelos ",
Católicos nesta data

telégrafo,' em Nova Jersey.
•...• , " " , ,.1 , .. , , ,

, , , " " , , ,,..... '"

j...
,

.,

�I
;;; fi,

1�19 - Theodore Roosevelt, ex-presidente
dos Estados Unidos, morreu aos 60
anos em Nova York,

.................. , ! , i1 " ,." " �., , •• ·, .. • •• •·• •••• .. 1· .. • •• .. ·,

j •

'1412 - Nasce [ochc'd'Arc, heroína da
Guerra dos Cem Anos e santa i,

I

canonizada pelo Papa Bento XV;',

1838 - Samuel Morse realiza (] primeira
demo'nstraçào púBlicô do ".:

-c

,.1942 - A empresc aérea Pan Ameríccm
World Airways realiza .o primeiro'
vôo comercial do mundo ao

redor-do mundo ii'

CÉSAR JUNKES
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DOENÇAS FANTASMAS

TJ descobre afastamentos falsos
"\...

. .

.....

,

De 5.400 casos de servidores com problemas de saúde, metade eram inverídic�ÀÇÃC
o Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo apurou
que dos 5.400 casos de afas
tamentos de 'servidores por"
motivos de saúde, quase a me
tade eram inverídicos. O efeti
vo fora de combate representa
13% dos quadros do Tribunal,
que conta com 45 mil funcio-

, nários entre a capital e O inte
rior. Em alguns caSQS, o afas
tamento chega a ser de cinco,
anos ininterruptos.

Foi há dois meses que o

TJ resolveu investigar a "ano

malia, aberração" - como foi
definido' pelo desembargador
Roberto Antônio Bellocchi,
que acabou de passar a presi
dência do tribunal para o de-

sembargador Antonio Carlos
Viana Santos. "Isso deixa o tri

bunal, perante a opinião pú
blica, numa situação de difícil

resposta; Mais de 5 mil afas
tados, é a população de uma

cidade. Aviltante", declarou.
As doenças fantasmas' fo

ram descobertas, em momen

to delicado para o TJ, que re

clama de' hostilidades à sua

, independência financeira.
Pará 2010, o Judiciário pau
lista pleiteava um orçamento
de R$ 7,5 bilhões. Teve de se

.contentar com pouco mais de
R$ 5 bilhões. O saldo vai ter
de buscar por meio de verbas

suplementares no' decorrer
do exercício. Problema foi deseoberte em momento delicado para o Tribunal de Justiça. Situação é investigada há dois meses,

,
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficialaDesignada - AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
,

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

RÊPÚBLlCA FEDERATIVA 00 BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tábelionato do Munlcfpio e Comarca de Ja,a9uá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeli:; e Ofldala Designada

Avenida Marechàl Deodoro da Fonsecans 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Fune. 09:0ilh às 18:00h

EDllALDEINTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apreseritados nesta serventia os titulas abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legaJ (3 dias úteis). alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corres

pondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser (em) 'desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residenteís)
ou domiciliadats) 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.

'

�resentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11/02/2009 Valor: 343,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,40 '

Protocolo: 132294 Sacado:AGUAVERDE INFORMATICALIDAME CNPJ: 08.188.151/000
Cedente: LEODAIRPIAZA& CIA LIDAME CNPJ: 78.800.943/000
Número doTítulo: 4229 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 820,00
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edítal: R$10,4O

-
,

--------------------------:------------------------;--------------------------------------------------------------

Protocolo: 132187 Sacado: CONDOMINIOEDIFICIO SAN JUAN ' CNPJ: 08.212.689/000
Cedente: SANTARrn\-COMERCIO E INSTALACOES LIDA CNPJ: 86.365.350/000

'

Número doTítulo: 1434731106 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 1.831,10
Liquidação após a intimação: R$1O,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132330 Sacado: IDEALPISOS EACABAMENTOS LIDAME CNPJ: 05.985.143/000
Cedente: CERAMICAFORMIGRES LIDA CNPJ: U1.325.023/000
Número doTítulo: 8345 B/F Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação.
Apresentante: BANCO DOBRASIL SA, DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 440,00
Liquidação após a intimação: R$1O,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132295 Sacado:AGUIAEQUIPAMENTOS LIDA CNPJ: 02.800.133/000
Cedente: FUTURARCB EQUIPAMENTOS LIDAME CNPJ: 04.077.521/000
Número doTítulo: 5859003 Espécie:Duplicata deVendaMertantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 896,43
Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40 '

Protocolo: 132276 Sacado: CONSTRUCONDADMINIS'fRACAO E CO CNPJ: 04.366.675/000
Cedente:MEGACABOS IND COM CAB ESP LIDA

'

CNPJ: 07.642.862/000
Número doTítulo: 5OOOO/C Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO !TAÚSA DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 813,25
Liquidação após a_intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132377 Sacado: JLSARTIGOS INFANTIS LIDAME CNPJ: 10.582.309/000
Cedente:TEXCOTTON IND DE CONFECCOES LIDA CNPJ: 79.525.242/000

�

Número doTítulo: 253/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 12/12/2009 Valor: 846,00
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132300 Sacado:BEUCOMERCIODEMOVEIS LIDA CNPJ: 05.077.962/000
Cedente: SCARAZZATO INDUSTRIA ECOMERCIODEMOLDURAS LTCNPJ: 79.785.358/000
Número doTítulo: 008844/01 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação ,

Apresentante:BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 1.337,61
Liquidação após a intimação:R$1O,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132303 Sacado: DONAWALEMPREENDIMENTOS CNPJ: 10.237.129/000
Cedente: EB INDUSTRIAECOMERCIODE CALLIDA CNPJ:8i.717.134/000
Número doTítulo: 0000834883 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO DOBRASIL SA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 286,67

, Liquidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,4O

, Protocolo: 132279 Sacado:MAlSONVOILACOMCONF CNPJ: 09.405.005/000 •

Cedente:VOLCAFASIDONC ROUPAS LIDA CNPJ: 08.366.596/000 ,

Número doTítulo: 2005 C
_ Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

Apresentante: BANCO !TAUSA DataVencimento. 25/11/2009 Valor: 1.046,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 131965 Sacado:Bill COMERCIO DEMOVEIS LIDAME CNPJ: 05.077.962/000
Cedente:BARCELONATRANSPORIES LIDA CNPJ: 06.259.224/000
Número doTítulo: 03647401 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 133,05
Liquidação após a intimação:R$1O,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132454 Sacado:DONAWALEMPREENDIMENTOS
cCdente:TONIOLO PREMOLDADOSLIDA
Número doTítulo: 778-1/1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 12/12/2009
Valor:'2·649,00 ,

, Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

CNPJ: l(l.237.129/000
, Protocolo: 132346 Sacado:MS CALLCENTER LIDA CNPJ: 08.862.407/000
Cedente: FORll,llGARI INFORMATICACOMERCIO DE PRODUTOSELECNPJ: 07.368.856/000
Número doTítulo: N 1032 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencinlento: 15/12/.2009 Valor: 35,50
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 132364 Sacado: CÀRlDSALEXANDRERAITER CPF: 060.112.989-07
Cedente:VALDOCmHAASME CNPI: 03.986.145/000
Número doJ'ítulo: 22534-1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação

.

Apresentante: CA1XAECONOMICAFEDERAL ' DataVencimento: 1O/12/2OQ9 Valor: 2QO,00
Liquidação após a intimação: R$10,40,�ondução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

.
Protocolo: 132700 Sacado: EDEMIRO SCl:ILENDER CPF: 557.018.929-72
Cedente: FM PNEUS LTDA CNPJ: 81.374.845/000
Número doTítulo: NP11171413 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 434,00
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132433 Sacado:MUNDIALCOND\BIUDADE CNPJ: 07.727.867/000
Cedente: COMERCIALnm LIDA CNPJ: 79.017.752/000
Número doTítulo: 9345 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICA FEDERAL

, ,

DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 98,50
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132472 Sacado:CARROCERIAS RIEGELLIDA CNPJ: 83.951.822/000
Cedente: ROVALlINDUSTRIADEAUTO PECAS LIDA CNPJ: 03.344.114/000
Número doTítulo: 001871/01 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 11/12/2009 Valor: 493,00
Líquídação após aíntímação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 132313 Sacado: EDITORASALINAS LIDA CNPJ: 10.647.976/000
Cedente: JARAGUATELECOMUNICACOES LIDAME CNPJ: 05.426.391/000
Número doTítulo: 1346-1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 200,00 "

Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,�6,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 132435 Sacado: MUNDIALCOND\BIUDADE CNPJ: 07.727.8fí7/000
Cedente:COMERCIALpmI LTDA CNPJ: 79.017.752/060
Número doTítulo: 9415 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação ,

Apresentante:CAlXAECONOMICA FEDERAL 'DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 28,31
Liquidação após a intimação:R$I.0,40,Condução: R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132302 Sacado:CBG CENTROBRASILEIRO DEGESTAO LIDA CNPJ: 09.20 1.299fOOO
,- Cedente: DOM RICARDOHOTELLIDA CNPJ:01.790.040/000
Número doTítulo: 86401 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento:15/12/2009 Valor: 499,80
Liquidação após a intimação: R$1O,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 132375 Sacado: EVERIDN FRANCADELtO GIUSTINA CNPJ: 05.905:890/000
Cedente: GRISOTTOEGRISOTTO LTDA CNPJ: 79.116.349/000

, Número doTítulo: 22947/001 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO _

DataVencimento: 13/12/2009 Valor: 891,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$1O,4O

Protocolo: 132122 Sacado:RESIDENCIALDEMACEDO CNPJ: 10.284.009/000
Cedente: SANTARITA-COMERCIO'E INSTALACOES LIDA CNPJ: 86.365.350/000
Número doTítulo: 1434301106 Espécie:Duplicata deVendaMerCantil por Indicação
Apresentante:BANCODO BRASILSA DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 700,00
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

_. Protocolo: 132371 Sacado: CETELCORP EDUCACIONALLIDA
Cedente:BERTAIMOVEIS CNPJ: 09.524.313/000
Número doTítulo: SALAI4/COND Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAJ., DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 243,68
Líquídação.apõs a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
:-_-----�---------_ ..._------------------------------------------------------------------_----_--_--------_--------

CNPJ: 04.908.972/000

Protocolo: 132420 Sacado: FAUSELEASSOCIADOS LIDA CNPJ: 00.990.401/000
Cedente: IMPARSPo.RIS INDUSTRIAE COMERCIO DEART CNPJ: 04.903.834/000
Número doTítulo: 2657 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BRADESCO

'

DataVencimento:l0/12/2009 Valor:416,05 '.

Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,40

Protocolo:132869 Sacado:ROGERIOLUIZKUMLEHM CPF: 418.l83.429-87 ,

Cedente: CONDOMINIORESIDENCIALTilllPA CNPJ: 01.458.720/000
Número doTítulo: 9200009214 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação ,

-

Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 161,99
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

, '

Protocolo: 132373 Sacado:CETELCORP EDUCACIONALLIDA' CNPJ: 04.908.972/000
Cedente: BERTAIMOVEIS CNPJ: 09.524.313/000
Número doTítulo: SALAl4/NOVOEspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 1.043,82
Liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132450 Sacado: FRANCODEMO CPF: 020.131.719-27
Cedente: CONDOMINIORESIDENCIALAMARYLUS 'CNPJ: 00.906.163/000
'Número doTítulo: 9200032461 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 12/12/2009 Valor: 232,01

, Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132374 Sacado: SC CONVENIOS ESERVICOS LIDA CNPJ: 05.851.851/000
Cedente: BERTA IMOVEIS CNPJ: 09.�24.313/ooo
Número doTítulo: 111REAJUSIEEspécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 375,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132402 Sacado:CETELCORPEDUCACIONALLIDA
Cedente: BERTA IMOVEIS CNPJ: 09.524.313/000 "

Número doTítulo: SALAl3/CONDEspécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 243,68
Liquidação após a intimação: R$10,40,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

C)'IPJ: 04.908.972/000

Protocolo: 132365 Sacado:GUliVER CONFECCOES LIDA CNPJ: 10.264.230/000
Cedente:TRITEXIIL INDECOMACESSTEXTEIS LIDA CNPJ: 08.688.568/000
.Número doTítulo: 536.1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 534,60
Liquidação após a intimação: R$1O,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 132376 Sacado: SC CONVENIOS E SERVICOS LIDA CNPJ: 05.851.851/000
Cedente: BERTA IMOVEIS CNPJ: 09.524.313/000
"Número doTítulo: lI/SEGURO Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICA FEDERAL 'DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 84,26
Liquidação após, a intimação:H$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132403 Sacado: CETELCORP EDUCACIONALLIDA CNPJ: 04.908.972/000
Cedente: BERTAIMOVEIS CNPJ: 09.524.313/000
Número doTítulo: SALAI3/NOVO Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL

.

DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 1.043,82
Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132429 Sacado: GUliVER CONFE(:COES LIDA CNPJ: 10.264.230/000
Cedente:TRITEX;TIL IND ECOMACESSTEXTEIS LIDA CNPJ: 08.688.568/000
Número doTítulo: 543.2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 13/12/2009 Valor: 534,88
Liquidação após a intimação: R$1O,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 132400 Sacado:TANIELEMARTINS CPF: 069.847.909-21
Cedente: BERTAIMOVEIS CNPJ: 09.524.313/000
Número doTítulo: SALA 01lCONDEspécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 61,72
Liquidação_após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Dílígêncla; R$ 20,80, Edital:R$10,40

- ,

---------------------------------------------------:-------------------------------------:------------------------

Protocolo: 132404 Sacado: CETELCORPEDUCACIONALLIDA CNPJ: 04.908.972/000
Cedente:nm IMOVEIS LIDA CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: 13E14/IPTUOEspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

-

Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: \0/12/2009 Valor: 86;52
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: ,R$ 10,40

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

Protocolo: 132203, Sacado: IDEALPISOS EACABAMENTOS LIDA CNPJ: 05.985.143/000
Cedente: RVGEVAS FOMENTO MERCANTILLIDA CNPJ: 05.554.264/000
Número doTítulo: 14345-C Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 1.866,00
Líquídaçãoapõs a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8;96,Diligência:R$ 20,80, Edital: R$ IMO
-----------------_ ......_-----._----------------------------_.:_------------------------------------�----------------

Protocolo: 132406 Sacado:TANIELEMARTINS CPF: 069.347.909-21
Cedente: DIDIMOVEIS LIDA CNPJ:83.540.187/000

'

Número doTítulo: SALAOllANOO Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2OQ9 Valor: 1.000,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132168 Sacado: COMERCIODEMOVEISDABERKOWlTDA CNPJ: 78.533.353/000
Cedente: TAVARES FAcroIÚNG FOMENTOS COMERCIALLTD CNPJ: 81.514.473/000
Número doTítulo: 0313939 03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação �

Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/12/2009 Valor: 617,48
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência; R$ 20,80, Edital:R$10,40

Protocolo: 132204 Sacado: IDEALPISOS EACABAMENTOS LIDA CNPJ: 05.985.1431000
,

Cedente: RVGEVASFOMENTOMERCANTILLIDA CNPJ: 05.554.264/000
Número doTítulo:X43025-B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

MargotAdetia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficiala Designada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.' .

---------'--ClASSIMAIS o CORREIO DO POVO 10QUARTA·FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2010

dllllilllllllllil
1.IHllll/lffill�IIUI'

3370-7500
�ua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIA�, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

2008, Preto, Ar-condicíonado, Direção Elétrica,
Vidros; Travas e Espelhos Elétricos, Computador
de Bordo, Limpador e Desembaçador Traseiro.
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Já imaginou ler o seu jornal
predileto enquanto curte suas

. merecidas férias de verão?
O Correio do Povo imaginou!

Entre os dias 22'de dezembro e .

9 de janeiro- será entregue nos

municípios de Barra Velha,
Piçarras.e Penha.

SoUcite'já a transferência do

endereço da sua assinatura.

o CORREIO DO POVO
2106-19'19

�

c.b
U"l
l{)
N

(3
UJ
ex:
(_)

WS Imóveis agora com

cnnsulterla Habitacional�_
Facilitamos seu processo
de financiamento.pela
Caixa Econêmlca Federal,!, .. ,.

.

Financiamentos

CA"A
-- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim " '(47)3373-3404 1,3373 ..
,

�--.
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

\

www.iinobiliariaws.com.br.1 vendas@imobiliariàws.com.br

Residencial Monet
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

PROMOÇÃO
DE NATAL
WS IMÓVEIS
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l.hnhêfde Furlf�to

Julimar Pivatto
j u lima r@ocorreiodopovo.com.br

Calendário '.

A CBFS ainda não' divulgou o calendário oficial
de competições para 2010, mas não deveremos ter
grandes mudanças em relação ao ano passado. A
Malwee/Cimed só se apresenta no dia 21 de janeiro
e jogos oficiais só devem acontecer mesmo em feve
reiro. O clube ainda tenta trazer para Jaraguá do Sul
o Mundial de Clubes, mas, para isso, precisa contar
com mais patrocinadores.

r '

o CORREIO DO POVO ImQUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 201 �

_._'

DIVULGAÇÃO
ESTATíSTICAS

DOIS JOGADORES DETÉM o RECORDE D'i:

PARTICIPAÇÃO EM COPAS DO MUNDO. O

GOLEIRO CARBAJAL, DO MÉXICO (195Q..
,

1966Ú O MEIAMATIHAUS (1982-1998), DA
ALEMANHA, JOGARAM CINCO 'EDiÇÕES.

-DOIS TOQUES
VETERANO·O Brusque surpreendeu
ao anunciar o atacante Viola

,

como reforço para o Campeonato
Catarinense.

REfORMAS •AArena Condá, em
Chapecó, segue em constante ,

reforma. O gramado e o alambrado
serão trocados. .

*** . ***

SALÁRIO.Não foram divulgados
valores, mas" quem pagará os
salários dele será a Havan, maior
patrocinadora do time.

GALÁTICO'· O Avaí também foi buscar
no passado um reforço. Trata-se do

, atacante Sávio, ex-Flamengo e Real
Madri. Ele se apresenta hoje.

BEM-VINDOS

Juventus fará jogo-treino em Timbó
Ontem, mais cinco jogadores iniciaram os trabalhos no Estádio João Marcatto

,

. PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL
'

o primeiro jogo-treino dó
.Iuventus já tem data e local.
Será amanhã, às 19h, no cam

po do União em Timbó, contra
o time da Fundação Municipal
de Esportes daquela cídade..
Existe. a possibilidade de se

marcar um confronto entre os

dois .aquí em [araguá. do Sul,
o que deve 'ser confirmado
hoje. Enquanto isso, mais cin
co jogadores iniciaram ontem
os trabalhos no, Estádio João
Marcatto.

O primeiro deles é conhe
cido da torcida jaraguaense.
Trata-se do meia Danilo The

óphilo, um dos destaques na

campanha do acesso Tricolor
à elite do futebol catarínense.
O outro é o goleiro Àndré, que
veio do Avaí. No ano passado,
ele iniciou o Estadual como
titula� do Atlético de .Ibírama,
mas se contundiu no meio do

campeonato e não pode mais

jogar. O 'passe dele é do Avaí.
O terceiro veio do' Lemense
SP - o meia Bahia. Os dois úl
timos são do Guarani e já ha
viam sido anunciados antes: o

lateral-esquerdo Matheus e O

volante Amaral.
Já são 24 jogadores em Ia

raguá do S111 e outros devem

chegar em 'breve. A diretoria

negocia. com dois atletas do
Bahia - Paulo Roberto, atacan
te, e Douglas, zagueiro, além
do volante Janderson, que é
do Galícia-BA, mas está no

Paysandu. A intenção, segun
do o técnico Nazareno Silva,
é trabalhar com um grupo de
até 30 atletas.

Técnico Názareno Silva
(com a pranchetá)

comanda o time, que'
deve fazer hoje o

, primeiro �oletivo
.�
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