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REFORÇO, BUXIXO '

Jogador colombiano pode Todas as novidades que
pintar em Jaraguá do Sul. rolam na cidade.
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Ministério Público pode abrir
,ação judicial contra o Estado

Situcçãe do PreSídio ,Regionál serú avaliada pelo promotor GUberto PolIL Levantamento, que traz
informações sobre estrutura do local e namem de presos, pode eulmíncr com interdição da unidade.

Página 6

Paràda escolhida por muitos .furistas, toda a extensão da área e de conscientização
Cachoeira do Jacu-Açú, em Guaramirim, ambiental por parte' dos visitantes prejudica
enfrenta a falta de investimentos em limpeza a beleza e a, tranquilidade do cenário. Má
e .infraestrutura. Ausência de lixeiras em sinalização também é alvo de críticas.

,"

Ivo Ronchi deve
,deixar presídio
Diretor do unidade requereu I

,

aposentadoria nesta semana, após, 22
'anos dedicados à segurança público.
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Ação quer derrubar
lei do piso salarial '

Iniciativa partiu do Fecomércio, que
aponto inconstitucionalidades no lei
catarinense.
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- Mais, segurança
durante a Copa
Cerco de 50 mil policiais que
trnbalharün no evento devem receber
complemento salarial de RS 1.200.
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MAIS DE 70% DOS ESTUDANTES
ENTRE'13 E 15 ANOS JÁ

CONSUMIRAM BEBIDA ALCOÓLICA.

-

�

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolat do IBGE (Instituto
Brosil,eíro de Geografia e Estatístico), Fonte: Agência Brosil�
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Nos últimos anos, inúmeras foram
as formas encontradas pelo ser humano
de, ir em busca daquilo que chamamos
de "bem-estar". Os avanços nas áreas
social e' tecnológica, na medicina, na

conscientização ecológica e rias manei
ras sustentáveis de desenvolvimento
levaram a sociedade, como um todo,' a
uma condição de maior equilíbrio entre

o individual e o meio ambiente.
Nos' países em desenvolvimento

como o Brasil, as mudanças deram-se
muito mais em relação aos mecanismos'
de inclusão social e de distribuição de
renda, de acordo com uma visão merca

dológica embasada numa visão social
democrata. Contudo, observamos que

�
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PONTO DE VISTA

Deslizamentos Sociais
I

DO LEITOR

Mude, em 201 O!
/' Está veiculando uma propaganda na TV, que

achei muito singela, mais as palavras são verdadei
ras, durante as imagens que vão passando, há uma

voz de fundo falando o seguinte: "Dessa vez sou Eu,
o Ano Novo que vai fazer um pedido: aproveite o

meu verão, curta os meus finais de semana, seja mais'
simpático com as minhas segundas-feiras. Você tem
365 dias, escolha um deles para celebrar o amor. Para
você que luta e comisso descobre a sua própriafor
ça, siga em frente e tire seus planos do papel, Realize
suas melhores ideias, crie novidades que me coloque
,a frente do meu próprio tempo. Me faça ser um ano

inesquecível" .

Construa este ano que começa com relações for
tes, com novos sonhos, com missões pessoais e sem

pre com o intuito de aprender cada vez mais. Princi
palmente busque viver melhor. Todos nós possuímos

, montanhas para escalar, cada um deve ter seus pró
prios desafios" devemos olhar para 'os obstáculos

que surgirem sem medo e sem arrogância, mas com
. a confiança de que estamos pronto para enfrentá-los.
Viver é estar preparado para situações 'difíceis.

Um escritor de nome Gilbert Keith Chesterton,
escreveu que: "O objetivo de um ano novo não é que
nós deveríamos ter um ano novo. É que devemos ter
uma alma nova". Que este ano saibamos mudar e ter
uma alma nova, alma está que deve buscar a solida
riedade', o perdão, a amizade, a honra, ó caráter, a

humildade, e todos os valores e princípios essenciais
que todo homem deve possuir, '

Que este ano como Vincent Van Cogh escreveu apren
damos que "as grandes realizações não são feitas por im
pulso, mas por uma soma de pequenas realizações".

.

Que neste ano saibamos corrigir o curso da nos

sa vida. Nunca desista. Por nenhum tipo de pressão.
Totlos temos algo especial dentro de nossas mentes,
nossos corpos e nossos corações.

Desejo a todos os leitores, que este ano seja o da

mudança na vida de cada um.
Mahatma Gandhi disse que: "Você deve ser a mu

dança que você deseja ver no mundo". Siga em fren
te. Faça uma pequena mudança.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, 1!::s;n!O,/I�,Nn�: o*� w:m�I�:.rr,(t/

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 • Bnependi- CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados) .

no Brasil a questão "desenvolvimento" desordenado do que de uma política
e "meio ambiente". está pautada num ambiental austera.
.conflito cujos programas de base in- Hoje, a grande questão na implemen
clusiva social não atingiram até agora tação de programas habitacionais como
conformidade aceitável no que diz res- o Minha Casa Minha Vida deve ser em .

peito à ocupação do solo. Atualmente, termos de acesso às áreas próximas
o grande problema habitacional, conse- aos grandes centros, .que não agridam
quência direta do desenvolvimento, faz -o meio ambiente. Só assim poderemos,
com que ·parte da massa

==.
de forma cautelosa, projetar umdesen- ,

ocupe de forma desordenada áreas volvimento pautado em respeito à na-

risco ambiental. -

.

. ureza, ao bem-estar social, e trazermos
Na verdade, a questão habitacional para nós a responsabilidade maior pe

está diretamente ligada a fatores que in- los desastres naturais, 'em vez de 'sem

cluern segurança ambiental, saneamen- pre apontarmos a natureza. e os países
to básico e política de saúde e seguran- desenvolvidos como vilãos das grandes
ça pública. Os efeitos nocivos da má catástrofes. Em suma, se quisermos que
ocupação do solo,' como deslizamentos as grandes tragédias que têm assolado
e inundações, são com frequência mui- o país deixem de acontecer, temos -tam-.
to mais resultado do desenvolvimento bém de fazer a nossa' parte .:
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Carolina Tomaselli

Pleitos Atuação ..

Quando deputado, o suplen
te Dionei da Silva (PT) visitou o

presídio em 2008, com três vezes '

mais presos que a sua capaci
dade.Também se reuniu com o

secretário de Segurança, Ronal
do Benedet, a quem entregou os

mesmos pedidos que agora serão
reforçados ao governador. Na As
sembleia, Dionei levantou a situ

ação do local, onde as celas foram
construídas pelo conselho comu- .

nitário por omissão do Estado.

Além disso, pleiteiam a constru

.ção de ummuro em volta do presí
dio, um projeto antigo 'que nunca
saiu do papel. Também vão pedir
ao governador a contratação de

,

mais carcereiros e policiais. To

,

dos Os pleitos são conhecidos, de'
,

anos. O presidente da associação,
Adilson Braun, já havia pedido a

interferência das lideranças po
líticas nas reivindicações para o

presídio, prioridade para as comu

nidades próximas a ele.

/ :

DIVULGAÇÃO

100%
.

Se prefeitos, no passado e hoje,
costumam atribuir aos vereado
res á responsabilidade por aquilo
que não fizeram, o argumento
não vale para Nilson Bylaardt
(PMDB) e Evaldo Iunckes (PT).
Todos os projetos de lei enviados
tanto por um quanto por outro ã
Câmara de Guaramirim durante
o ano de 2009 foram, aprovados

,

pelo plenário. Ao todo, foram 176

proposições apreciadas, algumas
modificadas por emendas.

_ Exemplo ....
E o caso da leí que alterou

a distância para instalação de

postos de combustível no muni-
.cípio, Amatéríafoí amplamente
debatida pelos vereadores que,
acolhendo sugestões da comu

nidade em audiência pública,
modificaram .o projeto original.
Entre postos, ficou estabelecida
distânciamínima de 400 metros;
de escolas, terminais de ônibus
e postos de saúde, 300 metros, e
150 de igrejas, cinemas e teatros.

Números
Além dos-projetos do Execu

tivo e de origem Legislativa, os
vereadores' também apresen
taram 237 indicações e 64 pe
didos de informação, uma das
maneiras de fiscalizar as ações
dá administração municipal. A '

Câmara enviou, ainda, 17 mo

ções parabenizando entidades
e pessoas, e baixou 12 resolu

ções e12 portarias, totalizando
518' proposições, que exigem
deliberação 'do plenário.

,Deucerto
, A pressão surtiu efeito. O go-

. verno do Estado voltou atrás e

decidiu chamar a Conferência Es
tadual da Defesa Civil, que deverá
acontecer até o dia 6 de março.
Agora, Ujam, Clic e Bombeiros,
que representam a região Norte na
Comissão Pró-Conferência, vão
tentar sensibilizar os prefeitos da
Amvali para decretarem a confe
rência nas 'Cidades" Na terça-feira,
foi criada uma composição execu

tiva da comissão, que_ do Vale do

Itapocu tem como integrante o.ex

deputado Dionei da Silva (PT).
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ECONOMIA ESTADUAL
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salarial na Justiça
Fecomércio quer denubar a lei estadual
'JARAGuADOSUL �����������������������J,o piso salarial estadual,

' ,

que entrou em vigor no início IYj!'l,("f,ié�:�iW!�!,t:·U;�:,"",;0!.;}�

do ano para diversas catego-
,

rias profissionais, está sendo
questionado na Justiça. A .cNC
(Confederação Nacional de
Comércio de Bens, Serviços e

Turismo), á. pedido da Fecomér
cio (Federação do Comércio de
Santa Catarina), entrou com,

uma Adin (Ação Direta de In

constitucionalidade) para der
rubar a lei que instituiu o piso.

Sancionada em 30 de setem-
{

bro de 2009 pelo governador Luiz
Henrique da Silveira (PJ\.1DB), a
lei estabelece um salário mínimo

para profissões na indústria, co-
,

mércio, prestação de serviços e

agropecuária, variando entre R$
587 e R$ 679" conforme a catego
ria. A aplicação é obrigatória para
as profissões que não possuem
um piso próprio definido por lei
federal ou acordo. coletivo entre

, sindicatos.
Para a Fecomércio, há várias

,inconstitucionalidades na pro
posta catarinense. Segundo o

presidente da entidade, Bruno

Breithaupt, o artigo sétimo da

Constituição exige que os pisos
,

salariais sejam feitos a partir de
, convenções ou negociações cole
tivas e não por um projeto de lei

apreciado pelo Legislativo. "Não
é função do poder público defi
nir o valor do salário, e sim dos,
sindicatos dos trabalhadores e

patronais", afirma.
A entidade questiona, ainda,

a criação de quatro faixas sa

lariais, que fere 'o artigo quinto
da Constituição. "Uma divisão

r

insere trabalhadores em vários

planos sindicais e açaba discri
minando 'outros profissionais'
que atuam no Estado, com pisos Breithaupt: "N,ão é função do poder público definir o ,valor do salário"
diferentes, ferindo o princípio da

-

isonomia. Esta proposta é uma

afronta também à CLT (Conso
lidação das Leis do Trabalho)",
argumenta Breithaupt.

A ação, "que aguarda 'a re

solução do Supremo Tribunal

F����91�-(STF), f�z. o pedido de
medida liminar' suspendendo a

eficácia imediata da' leK

GIOVANNI RAMOS

Municípios menores serõo os

meís prejudicadas com a lei
, ,

,

o presidente da Fecoinér- '

cio, Bruno Breithaupt, 'acre
dita que a implantação do
piso regional deve prejudicar
a grande maioria dos municí
pios catarinenses, Para ele, a

,lei não leva em consideração
as diferenças regionais éxís
tentes no Estado.

'

,

';Cidades, como Jaraguá do
Sul, Joinville, Florianópolis e

Blumenau serão pouco afeta
das, pois as empresas já pagam
um salário maior que o, pro
posto agora. O problema são
os municípios pequenos, onde

o aumento chega a ultrapassar ,

R$ 100 em algumas categorias.
Essas cidades pagam menos

por uma série de fatores econô
micos que foram ignorados. A
lei generalizou tudo", comenta,

Breithaup torce para que
a Justiça julgue a Adin antes

do início das negociações 'sa
lariais' no Estado. "Trata-se
de uma lei com fins políticos,
que pouco irá beneficiar a po
pulação. A impressão inicial é
que os salários vão subir; mas,
na prática, o que aumentará é
a informalidade", critica.

Presidente quer início das
obras da nova sede até junho

� SCHROEDER

� A construção da nova sede
, � para o Legislativo deve "pau-
'� tar as reuniões da Câmara de
Vereadores de 2010. De acor

do com o presidente da Casa,
,

Valmor Pianezzer (DEM), as

obras poderão iniciar ainda no
primeiro semestre, com previ
são de término para 2011. '

As obras da nova sede es

tão orçadas em R$, 350 mil.
Pianezzer conta que, 0$ vere

,
" adores já -se acertaram, para H'

aprovação do projeto, que de
, verá ocorrer nos próximos me
ses. "Vamos esperar o repasse

da Prefeitura para analisar os

, gastos. 'Se ano passado nós
informatizamos todos os ser

viços do Legislativo, este ano

vamos oferecer uma estrutura
mais adequada para os nossos

trabalhos", comenta.
O terreno onde será cons

truída a sede foi comprado
na legislatura anterior, e fica

próximo ao ginásio de espor-,
tes. Com recesso' de um mês
ao ano, a Câmara de Schroe
der será a primeira a as ativi-

" dades, no dia 21 deste mês, e

tem a primeira sessão agenda
-da para o dia 25,.
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Encontro acontece na Câmara

Escola paro
agricultores
GUARAMIRIM.

Hoje, as secretarias de'

Agricultura e Educação da
Prefeitura de Guaramirim

promovem uma reunião

para apresentar o proje
to Escola para os filhos de

agricultores. A partir das
19h, os interessados devem

chegar à Câmara de Verea
dores do município.

Depois de discutido com
a comunidade o projeto Es
cola para os filhos de agri
cultores deve ser' levado

para votação no Legislati
vo. Cerca de 150 inscrições'
já foram feitas na Prefeitu
ra. Os estudantes da quar
ta a sétima série vão ser os

beneficiados .corn o treina
.mento gratuito.

O objetivo desse traba
lho é incentivar os filhos
dos agricultores a permane
cer nas atividades agrícolas
juntamente com os pais. A
capacitação terá duração de
dois anos e as aulas aconte

cerão após o horário normal
do período escolar.

Os. seguintes locais

para oferecer o curso: Poço
Grande, Quatí e Putanga. O
transporte e à alimentação
também não terão custos'

para. os alunos participan
tes. Essa é uma parceira
entre a Afotesc (Associação
de Fomento a Tecnologia e

Educação no Campo de San
ta Catarina) e a Prefeitura.

CACHOEIRA

Abandono no Jacu-Açú
· Ponto turístico sofre com a falta de estrutura
GUARAMIRIM

Parada escolhida,por mui
tos turistas, principalmente na

temporada de, verão, a cacho
eira do Jacu - Açú oferece uma

piscina natural com água cor

rente limpa e refrescante. Lá
o cenário é contemplado com

a musicalidade dos sons emi
tidos pela natureza. E ontem

nesse ritmo, duas borboletas
brincavam no ar e um beija-flor
acompanhava a dança delas..
Um verdadeiro paraíso para
meditar, descansar e fugir do
calor dos centros das cidades.

Entretanto, ao meio de
tanta tranquilidade e bele-.
za natural, existem questões
problemáticas que devem
ter atenção da população e,
principalmente, da Prefeítu
ra. João Antônio Bekchauser,
67 anos, que mora na entrada
da cachoeira, relata a falta de
conscientização daqueles vi
sitantes que poluem a o local
com embalagens de bebidas e

comidas, entres outros lixos'

que demoram anos parase de

compor na natureza. "Todos
os fins de semana eu recolho o

lixo que o pessoal deixa. Aqui
é um ponto turístico abando
no pelos governantes", desta-

·

cou Bekchauser..
Se não bastassem as atitudes

inconscientes do ser humano,
, a Prefeitura não oferece lixei-

· ras e placas para'acabar com a

poluição local e, muito menos,
promove alguma campanha de

Morador da entrada da cachoeira do Jacu-Açú, Beckauser reclama da falta de sinalização no local

falta de sinali��çgo

conscientização ambiental. A
falta de sinalização para indicar
a localização da cachoeira do
[acu-Açú é outra reivindicação

dos moradores dobairro 'e dos

próprios visitantes.
"É a primeira vez que ve

nho aqui. Achei. difícil para

achar", disse o visitante Vla
demir Fidelis, 29 anos. O mo

rador da entrada da cachoeira

João Antônio Bekchauser, 67

anos, pede a atenção da Pre
feitura sobre essas placas de
turismo local. ''A nossa ca

choeira poderia ser .conhecia
como as cachoeiras de Corupá
se tivesse a divulgação da Pre-

'

feitura", salientou. Ontem, os

responsáveis pelo setor de Tu
rismo não foram encontrados

para falar sobte o assunto.

DAIANA CONSTANTINO.

Local recebe grande número de turistas
Trilha ecológica, pesque-pague e parque aquático também estão entreasatrações

t"
•

,.17
lrea tem várias opções de lazer

Cercado pelo verde da na-
. tureza, o [acu-Açú é um dos
principais pontos turísticos
de Guaramirim. Em média,
600 pessoas visitam a cacho
eira nos fins de semana du
rante a estação mais calorosa
do ano. Ainda nesse, bairro,
as pessoas encontram as op
ções de passear nas trilhas
das matas e de se divertir no

.

pesque-pague e l!m parque
aquático. Por exemplo, on

tem, quatros amigos, dois de
Guaramirim e os outros de

. .

[araguá do Sul e Irineópolis,
aproveitaram algumas horas
na cachoeira,

O vendedor Adriano
Cunha, .23 anos, que pratica
esportes radicais, visita a ca

choeira do [acu-Açú sempre
que pode. "Eu fugi do agito
do centro' de Jaraguá do Sul

para me refrescar e tam
bém já tinha visitado o local

quando participei da corrida
de aventura do Sesi"; contou ..
E o turista Luiz Miguel Opal
czack, 18 anos, que conhe-. .

ceu a cachoeira ontem, apro
vou a beleza' do lugar. "Onde
eu moro, costumo visitar lu

gares assim", disse.
De 'acordo· com Inival

do Gieseler, a circulação de

. pessoas, principalmente nos

feriados e 'fins de semana no

bairro, passa de três mil vi
sitantes. Eles circulam pelo
pesque-pague, parque aquá
tico e cachoeira. Um dos

pontos positivos lembrados
por Gieseler é a manutenção
das estradas:

.
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Presidente do OAB, Raphael Rocha Lopes, diz que realidade do presídio será analisado pelo Ministério Público

SUPERLOTAÇÃO

Ministério Público
avo'lio o .presídio
Levantamento pode resultar em interdição
JARAG'UÁ DO SUL

.

o Conselho Comunitário
Penitenciário aguarda a -deci- -

são do Ministério Público que'
pode resultar em uma ação

.

civil pública 'Contra o Esta

do, pedindo a interdição do
Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. É que em dezembro

do ano passado, membros do
. Conselho, formado por' repre
sentantes da OAB [Ordem dos

'Advogados do, Brasil) e Acijs
(Associação Empresarial de

[araguá do Sul) estiveram reu
. nidos com o promotor, Gilber
to Polli, solicitando qu� o Mi

.

nistério Público tomasse uma
medida diante do problema da
superlotação na unidade.

"O doutor Gilberto (Polli)
falou que iria avaliar a situação
com cautela e, para isso, pre
cisaria de números específicos
que a administração do pre
sídio iria fornecer justamente
para verificar se vai entrar com
uma ação civil pública, se vai
tomar alguma medida de in

terdição do presídio"; relata o

presidente da 23a Subseção da
OAB e membro do Conselho,

, # '
,

".

Deap promete tran\sf�rir' presos

Raphael Rocha Lopes. \ mero de presos, de condenados

Segundo ele, a discussão e questões de infraestrutura .

. foi levada ElO Ministério Públi- . O principal impasse é-que
co porque o Conselho já temia a unidade deveria funcío
uma possível rebelião no fim nar como um local de prisão
do ano. "Já. estávamos com temporária para aqueles de
medo de uma rebelião no pre- tentos que aguardam julga
sídio. Porque nesta época. de mento, mas acaba abrigando
final de ano, alguns saem por também os oresos já julgados'
benefícios da Lei. E os que não que cumpr suas penas.
saem ficam indispostos. Isso "Os condena deveriam
já é comumquando a situação ser transferidos para umape
está normal. Imagine quando' nitenciária. Mas não tem va

se tem o problema da superIo- gas no Estado: Então os que
taçãó", relata.

.

aguardam julg.amento aca-
. O levantamento, que deve bam dividindo espaço corri

estar nas mãos do promotor até os condenados", enfatiza.
o próximo dia 20, deve apre
sentar informações como o nú- DEBORA VOLPI

"Reeducação do preso deve
ser prioridade", afirma Zen

Para os membros do Con-
,I

I selho Comunitário Peniten-
I,

"'''''��, ciário, o ideal para resolver o

impasse da superlotação do
l' presídio seria a implantação

de uma penitenciária regio
nal com capacidade para pelo
menos, 300 condenados. "O
Conselho defende a criação de
uma penitenciária, com nor
mas rígidas e estrutura para
reeducar o preso, com estudo,
artes e trabalho", destaca.

O presidente do Conselho,
Nilton

.

Zen, acrescenta ainda
que a intenção é de construir
uma penitenciária industrial,
como a de Joinville, onde os

,"TiftII '
detentos possuemvagas de em-

.

prego e a oportunidade de, após
cumprida a pena, serem inseri
dos no mercado de trabalho. I

Atualmente, O' Presídio

Regional de Jaraguá do Sul
conta com 324 presos, sen

do que desses, 207 já foram -

j. condenados e deveriam ser

transferidos para. peniten
ciárias do Estado. São 38

celas, com capacidade para.
abrigar 76 presos. O espaço
conta ainda com alojamentos
e uma ala feminina inaugu
rada no final do ano passado
com capacidade para abrigar
100 detentas. "Está tudo de
fasado. Tem poucos agentes
'e pouca estrutura física. Fal
tam até colchões. Teve época
em qu�· faltaram talheres no

presídio devido à superlota
ção. E não vem dinheiro do
Estado", argumenta Lopes.

Ele adianta ainda que, em
breve, a'Acijs, o Conselho
Comunitário Penitenciário e

a OAB - devem realizar ações
.

para conscientizar a comuni
dade sobre as diferenças entre

presídio e penitenciária, dis
cutindo a necessidade de uma
nova unidade para a região.

Presídio tem capacidadé poro, 76 presos, mos hoje obrigo 324
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AFASTAMENTO

Ivo Ronchi deve dei�a/r ,0 pr�sídio ..
DIretor do complexo requereu aposentadona apos 22 anos na area da segurança

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL sa que a superlotação e a falta'
Depois de 22 anos dedica- de infraestrutura pesarão na de

dos à segurança pública de [a- cisão 'que será tomada nos pró
raguá do Sul, o diretor do Presí- ximos meses. ''Até pouco tempo
dia Regional, Ivo Ronchi, deve atrás todos os presos trabalha-

, se aposentar neste ano. Ele está vamo Além disso, oferecíamos
no comando do complexo des- cursos profissionalizantes, que
de que a unidade foi criada, em ,ajudavam na reinserção do pre-
1997, além de ter trabalhado so na sociedade. Agora, com a

por outros dez anos ria direção, superlotação, não temos mais
da antiga Cadeia Pública de Jara-' espaço para isso. Só 40% dos

guá do Sul. Entre os projetos que detentos estão trabalhando e

foram implantados durante a isso acaba desmotivando a gen-
, gestão dele está o "Âncora", que te", lamentou.

'

oferece trabalho aos 'detentos no Segundo ele, a expectativa é

espaço interno do presídio. de que, após a sua exoneração,
Ronchi, que está de licença 'a diretoria do presídio seja as

médica desde novembro do ano sumida por Antônio Salomão,
passado, encaminhou o pedido que hoje é diretor interino da
de aposentadoria na terça-feira. unidade. "Ele tem competência
''Acredito que a aposentadoria /

e plenas condições,de me subs-
'

sai em meados de julho. Até lá, tituir muito bem", destacou. No
vou tirar férias vencidas e uma momento, Ronchi está fazendo

licença prêmio", explicou. Ele tratamento' de' saúde e a Iicen
disse que ainda não decidiu ça médica termina no próximo
se vai afastar definitivamente dia 17. Em seguida, ele tira as

do cargo assim que o benefício férias vencidas dos últimos três

sair, mas acredita que essa seja, anos, que terminam em abril, e
'a tendência. ''Ainda vou pensar a licença prêmio, 'qu� vale por
no assunto, mas não tenho von- um ano.

tade de voltar", comentou.
O diretor do presídio confes- DAIANE ZANGHELlNI Ronchi se diz desmotivado com o superlotação. "Vou pensar no assunto, mos não tenho vontade de ,voltar"

'Enterrada mulher eletrocutada
com máquina de cortar grama
JARAGUÁ DO SUL gueira e deixou dois filhos, o ma-

Foi enterrada na tarde de on- rido e quatro irmãos. De acordo
tem, no Cemitério do Centro, a com os Bombeiros Voltmtários,
"mulher que morreu na noite de ela apresentava queimaduras de

terça-feira, vítima de choque elé- segundo e terceiro grau.
trico. Maria Junkes Madruga, 39 Para evitar choques elétricos,

�

anos, estava cortando grama em
'

a corporação orienta que,' seja
casa quando foi eletrocutada. A -sernpre verificada a fiação do
dona de casa foi encontrada ca- equipamento que vai ser usado.
ída no quintal pelos dois filhos, Na hora de socorrer uma víti
de' 11 e 14 anos. Durante o veló- ma de choque, a chave geral na,
rio, os familiares afirmaram não energia deve estar desligada. O
saber como o' acidente aconte- socorro' deve ser acionado ime
ceu. Maria morava na Ilha da Fi- diatamente.

,

Vel9rio no tarde de ontem comoveu amigos e parentes do dono de coso
,

<,

Acusado de estupro é preso na Vila Amizade
A Polícia Civil prendeu, por volta do meio-dia de ontem, o

acusado de estupror uma mulher de 34 anos em Guaromirim,
no noite de segundo-feiro. Sandro Alves dos Santos, 29 anos,
foi preso no Vila Amizade, enquanto caminhava no ruo. Ele é
noturol de Morretes (PR) e se mudou poro Guoromirim há cerco

.de três meses. De acordo com ,a polícià, ele em vizinho do víti-

, mo e confessou 'ter planejado o estupro. Santos foi reconhecido
pelo mulher e seria levado 00 Presídio Regional no tarde de
ontem, após prestar depoimento. A equipe de investigação nõo
forneceu mais detalhes sobre o ocenênclnpnm nõo otropalhor" ,

o' andamento dos 1nvestigoções. No entanto, a polícia suspeito
que o acusado tenho proticodo outros estupros no cidade.

Cursos:
Superior' de TecRologia em Gestão oaIecnóloqía da Informação'

• Superior de Iecnoloçla em Processos Gerenciais.

Inscrições através do site
-

www.sc.senaç.br
até à dia 10/01/2010 Seletivo: 16/01/2,010

senac Processo seletivo Faculdade de Tecnolo�a SENAC!
IIR/!IP:!ifliDM ,iUJ{{ji" m r:�.;�iI!lf/!aí(7!�Ii[j/'lflf!. :l/liW,U"}f!lffwútd:Uí,, /,

'
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!
' .. ,
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" ,; ;.1
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BUXIXO
Falo sério! Quem é que falou que tudo só acontece no quadrado de Balneário
Camboriú?! Cá entre nós, Penha/Armação também tem o seu quadrilátero: o

fàmoso Bailão do Silvo, o polnt do meu amigo Marcelo Muller,-dos dnnçcri
nos joraguaenses e dos celebs Brasil aforo. O local, o cada ano, ganho novos

filhotes e continuo ccmoc local de parado do galera que odora ver tudo - e

ainda ser visto.

CAMINHO DE VOLTA
Mayra Schmidt, que foi passar o Natal e o

réveillon nos Estados Unidos, entre Novo
Vork e Orlando, já está arrumando os mo

Ias para voltar 00 Brasil, no sábado, com
o mola cheio de presentes, principal
mente para seu ornado Er!k, para· quem
elo ligo todos os dias, roxo de saudades.

ONDE COMER
BEM EM JARAGuÁ
No hntel Kayros. O melhor prato
executivo 'de Jaraguá.

DE- VOLTA
O meu 'camarada e médico D[ Antonio Be-

, leza, depois de entrar o ano no famosa Ti
mes Square, nos Estados Unidos, o 12 graus
abaixo de zero, e conhecer o Big Apple,
junto do suo ornado Daniela e dos filhos
Felipe e Mario luisa, já está de volto-à urbe
sorriso. No bagagem, baterias recarregados
e muitos novidades do terra do Tio Som.

" Não se pode
ensinar tudo a

alguém. Pode ..se,
apenas, oiudé-le
a encontrar por

si mesmo'
GALILEU GALlLEI "

RENATO & cu
No sexto feira, o excelente bunda Renato &
Cio movimento, no london Pub, uma gran
de noitada'com os melhores músicas dos
anos 80. Vale conferit o rapaziada é fera.

PARADA.
Os "coloridos" que baixam no litoral
catarinense porá_o noite do 'vlrndu" ,

estão levando o sentido do palavra
bem o sério. As praias e os redutos do
galemandam superlotados e com uma

programação intenso. Um frenesi!

NAS RODAS
• O jovem Daniel Behnke, um

dos herdeiros do grupo Weg, será
o copo do edição de fevereiro do
revisto Nosso. Ele falo do suo vida
de empresário e dos mudanças que.
acontecerão no suo cesq, o Estação
do Tempo, este ano.

-

• O jovem estudante de direito
Guilherme Pavonello, o Gui, filho do
meu querido compadre e presidente
de Fesporte, Cocá e suo Gisa Povo
nello, passou o virado de ano bem
acompanhado do lindo Lígia Man
nes, filho dos queridos Calito Man
nes e Valquiria. O amor está em alto.

• Quem retornou o Jaroguá do
Sul depois de morar 'por dez anos

em Berlim, no Alemanha, é o meu

'amigo Gilmar Safanelli. Voltou
com muito gás e falando mais duas
línguas .fluentemente.

SOCIAL-----�--

O advogado Edson Luiz e sua esposa; a juíza de direito Elian�,
durante o Réveillon no P12 em Jurerê Internacional, em Floripa

Os casais Dianne e Luiz Carlos Chiodini, Waldemiro e Goreti Wischral, durante viagem de férias
pelO litoral brasileiro, deram uma parada em Búzios, RJ, para foto exclusiva para coluna

••••••

BUELTER
-

Empreen'd"Tmentos

www.buelter�nann.c:om.br

TE CONTEI!
• A pousado Pedro do Ilho,
cOll1,andada pelo fam'í[ia

, VailaUi de Jaraguá/�np
-

Penha, é paroda obrigatório
dos descolados. O lugar,.
depois da re'paginação, ficou
um show.

• O empresário Ismar
lQmbardi continua curtindo
QS,merecidos férias em
Balneário Camboriú.

• Alaor Palácio e sua

Vanessa também estão
curtindo os delícias do
balneório mais elegante dn
Sul do País.

• Os bares que já estão
funcionando em Jaroguá:
California Lanches, Smurf's,
Mr Beef, Bier Haus,

.

Xhanghay, Scondidinho, Meu
Boteco e o Bar do Oca.

,

..• Por favor, slnenmizemos
sinaleiros do cidade. Todos
estão 'foro de sintonia.

• Mariana lenzi e Gustavo
üucrte estão sós. Eta desfilou
a· entrada de, ano sozinha no

pro,ia de UajtJbo. "

c, f '1• om essa, UI.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

DICA DE QUINTA
Curtir a London Pub.

Hoje'tem pagode dos bons.
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BRASIL FAZ 'SUCESSO
NA FEIRA DE EL SALVADOR

"I,

_OANO É'

Em janeiro de 1977, o jornal
.

O Correio do Povo trazia na pri
meira página uma matéria rela
tando o sucesso das empresas
brasileiras na VII Feira Interna
cional de EI Salvador, realizada
nos dias 5 a 22 de novembro
de 1976. Segundo o jornal, o

número de firmas do país' pre
sentes em San Salvador, capital
do país centro-americano, era

mais de setenta.

Em mais de cem. estandes,
as

.

empresas representaram
os mais variados setores das
indústrias brasileiras _. esta

va presente, inclusive,. .a ja
raguaense Eletromotores [a
raguá S.A., a WEG.· Segundo
o jornal, a, presença do Brasil

CHECK,.UP DE·FÉRIAS CHEVROLEl
Agende já o seu ,heck-up grátis de 30 itens e viaje tmnquílo.

� AgendorfJel1tfl de horúrío. .

_. Acoinpr.mhamentD dos serviços
• Atendimento direto cam o mecânico

.

- Agilidade nos serviços
- Orçamenta �() hora - Quolídade [hevrôfet

ARQUIVO HISTÓRICO

-

em uma feira internacional
de grande porte constituía
em uma verdadeira "missão
comercial" que visava cresci
mento e' desenvolvimento.

Os negócios efetivos. rea
lizados pelos agentes comer

ciais, nos dias da feira, chegou
a mais de US$ 500 mil dólares,

'

com perspectivas de atingir 18
milhões de dólares em um cur

to período, posterior, à feira. O
. pavilhão ocupado pelo Brasil
foi um dos maiores (1.041m2),
e no dia 15 de novembro, mar
cado pela direção da feira como
"o dia do Brasil", os artistas bra
sileiros Antonio Carlos, [ocáfi e
Maria Creuza fizeram apresen
tações especiais.

.J

A firma WEG foi uma das empresas que representaram o Brasil na feira

7 DE JANEIRO PELO MUNDO
• 1929 - Lançada a primeira tira de

.1icção científica, de histórias em
- .

� quadrinhos: Buck.Hoqers 2429 A.B.

• 1610 - O astrônomo Galileu Galilei
, avista quatro luas do planeta Júpiter.

····,··,·············,···············,······ .. •• .. t .. •• .. • ••••••••• , , ••••• , •• , •• , ••.• " " , \ \',,, , , ,, •.•• , .

,
.

• ·1895 - A Coréia declara a sua
• I

'

independência da China." ........ M , , ,,, ,

:
, , , .

• 1953 - O presidente norte-americano
.

Harry Truman anuncia que os

Estados Unidos haviam desenvolvido'

a bomba de hidrogênio.I

···1· .. • • ·· .. ···· ·•···· · .. ·,,·····, .. , · .. ,· .. • .. · 1 , , .. " , _ _

• 1911 - Os primeiros testes com
.

aviões bombardeiros são 'realizados.
Eles seriam utilizados na Primeira
GuerraMundial.
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CRÔNICA

Resoluções
Há quem ache uma besteira tão

grande quanto pular sete ondas, ves
tir branco e comer lentilha. É, a seme
lhança pode não ser mera coincidên
cia. Fim de ano condiciona a esses

tropeços, confessaremos todos! Quem
nunca pensou em fazer ou fez aquelas
tradicionais listas de réveillon? Pois eu
revelo a todos que, sim, eu já fiz. Mas,
faz tempo. Foi assim:

Sentei-me na varanda de casa, não
lembro se era noite ou entardecer. Na

quele calor infernal dos dezembros

tropicais o suor parecia não escorrer

pela pele, porém, jorrar, assim como

dias atrás. A brisa virida da praia era

insuficiente, 'afinal, nem ar condicio
nado dá conta desses efeitos pós-des-

. cobrimento de aquecimento global.
Voltando' às listas de ano novo,

escrevi, pois a dita cuja. Não lembro
mais das perspectivas e pedidos ao

nosso. excelentíssimo Deus. No en

tanto-recordo de ter deixado a tal se

leção de 'presentinhos por bom com

portamento' dentro de uma gaveta.
Admito: nunca mais a desdobrei, e a

joguei no .líxc tempos depois da mes

ma maneira como ficou por meses e

meses junto a alguns outros papeis,
digamos, inúteis. Deve ter chegado
às mãos de algum recfclador e (espe
ro) se transformado ern folha politi-,

o
•

• "

camente correta.

Achei que tivesse aprendido. Não
quis mais passar horas interrniná- .

veis desenhando pedidos. Nesse ré
veillon, contudo, devo ter desapren
dido a lição. Deuvontade. Oras bolas,
como diria o poeta Mario Quintana.
,A culpa foi do DVD. Se até Paulinho
Moska teve coragem de fazer listas ...
.Ok, pus a caneta a escrever. A pri

meira coisa que veio à cabeça foi: de
sejar menos respostas. A segunda: ser
mais egoísta. A terceiraa: desistir de
tentar entender quem quer se seja, in
clusive, a imagem no próprio espelho.

Diante das três resoluções acima,
-

parei. Lembrei do Quintaria de novo

e dos clássicos papeis amassados e

largados por todo o quarto. Que tal
imitá-lo e começar tudo de novo?

Não,' pensando bem, agora só falta
esperar' um vento fresco e deixá-lo
levar a lista por entre a janela, igual
ao Paulinho Moska no "Tudo novo de
novo": Acho a ideia tão agradável.
Romântica até, "diria.

kellyerdmarin@gmail.com

VARIEDADES--�--:-------��

Vida e luta
de Anchieta

o filme é a cinebiografia do jesu
íta José de Anchieta. Mostra desde seu

nascimento: passando pela fundação do

Colégio de São Paulo e sua convivênéia
com o padre Manoel da Nóbrega até sua

morte. É destacada também a sua luta
,

em favor dos índios brasileiros.

Ensaio crítico

Em���!�i�,��u�
faz um inventário dos medos p-resentes.
'Ao apresentar um diagnóstico de clareza
inigüalável, mapeia' as origens comuns

das! ansiedades contemporâneas, anali
so os obstáculos que impedem '0 pleno
entendimento da situação e examino os
mecanismos que possam deter a influên
cia do medo sobre as nossos vidas.

'

NOVELAS
,

CAMA DE GATO
-

Luli vence o primeiro etapa do concurso. Rose

pensa nos palavros que Alcino lhe disse e fica
atordoado. Verônicà falo para Roberto que de
nunciou o pai paro se vingar do que ele fez a

sua mõe. Verônica comenta com Roberto seus

planos poro separar Rose e Gustavo. Jucn entre- '

go o vídeo de Icís e Sólon paro Bené. Verônica'
disfarça sua chegada à mansõo, após nõo ter

dormido em coso, e conta, sobre a prisõo de Se-
, vera. Ernestina derruba uma vitamina no chõo e

Rose se oferece para limpar. Gustavo fica indig
nado ao ver Rose limpando o chão,

CARAS E BOCAS
O resumo nõo -íol divulgado até o fechamento
desta ediçõo.

VIVER A VIDA
Sandrinha chega à favela. Bruno comenta
com Felipe sobre a proximidade dele com

Renata. Garcia percebe o preocupaçõo de Dora
e pergunta se ela está escondendo alguma
coisa. Um tiroteio toma conta do morro e

Benê pede para Sandra proteger José dentro
do barraco. Helena faz perguntas a Marcos
sobre seu passado e seu envolvlmentn com

'

outras modelos. Luciano pede para Tereza e

, Mia mostrarem para lnrissn alguns de seus

trabalhos como modelo. Jorge aparece puni
visitar Luciano. Ela conta que tomou banho
de mar com Miguel e Jo.rge fico irritado.

PODER PARALELO
"

'

Bruno manda Neide entrar na UTI e matar

. Tony. Ela fica em põnico. Fernanda liga para
Lígia para saber notíclos do Iom Téo insiste

para que Gigi' conte a verdudê' sobre o as

sassinato do Jorge, mas ela hesita, pois nõo
sabe se denuncia Caló para salvar o irmõo.
Caló falo pra N{cia que tem muita coisa poro
falar para Tony. Gigi diz a Caló que a polícia a

está pressionando em relaçõo ao cssussinuto \

do Jorge. Caló fica meio perdido e fala que
nõo sabe o-que pode fazer. Dog tenta conven

cer Luísa o esquecer o hotel e pensar neles
dois, mas afirma que vai reabrir o Diana.

BELA A FEIA
Diogo e Guto ficam revoltados por terem uma

peça repromdu depoiS das mudanças feitas

por Verônica. Luzia incentiva Bela a dar um

ultimato em Rodrigo paro que ele decida
com quem quer ficar. Ataulfo pede que Dinho
mcntenhn o controle e diz que se nõo tem

.testemunhes, ninguém poderá provar que ele
é o culpndo. Dinho, aflito, liga para Verônica

para se desculpar por ter saído do restauran
te sem avisar. Diogo enfrenta Verônica e avisa

que se ela mexer em mais alguma peçà, irá
contar tudo para Ricardo já que a agência,
quase perdeu um de seus maiores clientes.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsn
hilidade das emissoras).
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DIVIRTA-SE
'.

A escolha
_ Durante um espetáculo de circo, o doma
dor esquece de trancar a porta da jaula.
De repente, um dos leões escapa e vai
andando vagarosamente para o público.
Começa o maior pânico, todos saem cor

rendo. Só um senhor idoso, que no tumulto
não conseguiu sair da arquibancada,
apavorado com o bicho que se aproxima.
Quando todos percebem, começam a

gritar:
f

-Olha o velhinho! Olha o velhinho!
Louco de raiva, ele responde:
-Poxa! Deixa o leão escolher, gente!

SUDOKU

Scheila Carvalho _

confirma gravidez
Scheila Carvalho, apresentadora do
programa "Bom D+" e ex-morena do
grupo de samba "É o Ichnn", final-

.

mente confirmou que está esperando
um filho, depois de muitas especulo
ções do mídia. "Eu estava louca para

.

dar esta notlcln a vocês, mos tive que
segurar minha língua para resguardá
Ia!", afirmou a dançãrina. O primeiro
filho de Scheila, Brian, morreu logo
após o n�scimento, em 2008.

.

A cantora, atriz e apresentadora
Thalio pode ser o novo rainha de
bateria da· escola de sambo Virodouro,
do Rio de Janeiro. O convite foi feito à
mexicano por causa do samba-enredo
de escola poro este ano, "México,
O Paraíso dos Cores, Sob Signo do
Sol", no qual a Virodouro presto .

homenagem 00 país do musa. A estrelo
é popular no país por conto de novelos
como "Mario do Bairro".

.

lhalia será rainha
de bateria este ano

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viéiante. O obj..etivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nüe se poderepetir números em cada quadrado de 3x3_

r--Toda a

imponência,
do "Rei das

Seivas", clicado,
.

por -Jefferson
KoneU no

.

Zoológico de

pomerodeol

/

PREVISÃO DO TEMPO fonte: Cirom/Epagri

-

SOLUÇA0 I

.

"811 ÁRIES .

'!Ir" (20/3 o 20/4)
.....

o astr�1 é ideal poro
'.\. . se dedicar o uma

,

atividade prazeroso
com o qual se identifique. Bom
astral no romance, há boas
chances de' ficar nos nuvens..
Evite provocar qualquer situação
desagradável" maneirar seu
espírito crítico é a· solução;

.

TOURO
, (21/4 o 20/5)

Há certo contra

dição entre seus

pensamentos e .

atitudes. A rotina pode parecer
entediante, mos saberá consi
derar os suas prioridades. Ouço
os conselhos de quem te amo.

Quem está livre, poderá se apai
xonar por alguém mais velho.

)(
GÊMEOS _

(21/5 o 20/06)
.

Mcmter o bom humor

hoje pode ser funda-'
mentol, ·tudo indico •

que terá chuvas e trovoados em
seu horizonte. Romantismo pode
estimular os relacionamentos.
Folho no com�nicação pode fazer
você entror numa roubado, ajo
com equilíbrio.

�/ LEÃO
' ,

�� (22/7 o 22/8)
.
'-

;: '} Dia complicado, ajo
..._, \.I..--; com diplomd'cia ,e

, conseguirá contor
nar os situações. Procure aparar
os arestos e dor mais leveza 00

romance. Pode enfrentar alguns
obstáculos, por isso cuidado com

intrigas ou discussão. É melhor
evitar encrenco.

-

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Profiss!onql,me,n
te, voce tera o

ajudo/que desejo,
devendo trabalhar em equipe.
No campo afetivo, suo estrelo vai
brilhar intensamente. Problema
familiar vai perturbar seu astral
e é melhor se cuidar, pois a�

coisas: não serão fáceis.
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ANIVERSÁRIOS

7/1
Anilai Melchioretto
Carina da Luz
Dirciane Wedling
Estefany Gnewuch
Gisela Schulz

'

Gislani Jardim
Jelsen Luis Roloff
Jéssica Kniss
Joüo Vitor S. Krause
Joice, K. Dumke
Juciane Ràbello

.

lucione Ribeiro
'

K6Íia Theilacker
LUCQS Erdmann
Maicon da Rocha

.

Marcelo R. de Souza
,Maria A. Luz,.
Marliíe Velz,
Otavi,o A. AzevedQ
Pavio S.,lw(lsul(i
Sonhl VIL Volkm'ann

, VHmQ Murara
J•.•

_

;,,',

SAGITÁRIO
,

(22/11 021/12)
,

�

.

lJ1 Algumas situações
I { imprevisíveis

podem gerar certo
instabilidade financeiro. À noite,
não tenho reteio de revelar seu
romantismo. Quanto mais ,você
se respeitar e �o próximo tam
bém, melhor. Pois, assim, vive-se
com mais harmonia.

P '"
CÂNCER

. ,'_�J (21/6 o 21/7)
;���� Seus anseios pOdém
: ; bater de frente com

o que outros espe
. ram de você; No amor, estará
confortável poro expressar o
seu Iodo romântico nesta noite.
Não force nenhuma situação,
mudanças súbitos podem trazer

embaraços e prudêncio ajudará.
I

\

rI}'
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
No 'ânsia de curtir
o que o vida ,tem de'
melhor, você pode

acabar fazendo certos extra-
, vagâncias. No que diz respeito
ii vida amoroso, não há o que
temer. Nõo .desanime. Canalize

.

suo energia em coisas produti
vase poderá virar o jogo.

ESCORPIÃO
._

(23/100 21/11)
O dia requer cautela
especial com men

tiras ou segredos.
Procure ser o mais

transparente possível, Em com

pensação, vida conjugal em ótimo
astrol. Procure reconhecer os suas

limitações e não assumo mais
tarefas do que pode realizar. .

CAPRICÓRNIO
:. (22/12 o 20/1)

� Cuidado com os

fofocas. Talvez seja
preciso sacrificar

os seus planos pessoais poro
,que o éarreiro·possa crescer. À
noite, invisto numa reconciliação

, amoroso. Não deixe o trabalho
acumular, isso pode causar uma \

pressão desnecessário:

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
A Lua traz uma� sensação de desê-

, nimo, mos monde
o baixo-astral poro bem longe.
No amor, é permitido sonhar e se
portar de formo mais romântica.

üeíxe suo mente livre e não per
mito que nado abole seu humor,
você sobe seus valores!

r,
PEIXES
,(19/2 019/3)
Este dia ainda é
muito delicado
poro os relações.

Coloque suas energias no traba
lho e verá como seu humor vai

. . .

melhorar. Quando nos permiti-
mos viver com intensidade, o
mundo sobe ser generoso e se

obre poro nós. Pense nisso.
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PACOTE DE AÇÕES

'·NACIONAl-----�----

Governo reforça seguran:ça na Copa
Com recursos do Pronasci, 50 mil policiais receberão benefício de R$1.200

,

Indios farão,'
'PROCEDÊNCIA

No próximo dia 26, o gover
no lançará um pacote de ações

,
com o objetivo de reforçar o es-',

quema de segurança da Copa
do Mundo de 2014 e da Olím
píada de 2016, no Rio de Janei
ro. Com recursos que saem do
Pronasci (Programa Nacional
de Segurança com Cidadania),
cerca de 50 mil policiais que
trabalharão nos dois eventos
devem receber um complemen
to salarial de R$ 1.200. Além do
Rio, o benefício também vale

para 11 outras cidades que se

diarão jogos ela Copa.
'

-,

Os governos estaduais de-
vem assinar um termo de ade
são ao programa, com o com-.,

promisso de incorporar à valor
da "Bolsa-Copa" ao salário dos

policiais a partir de 2016, por.
projeto de 'lei a ser enviado à
Assembléia local. O benefício
valerá desde junho de 2010 até
o fim da competição.

No mesmo decreto que
criará a nova bolsa, o governo
ampliará de R$ 1. 700 para �$
3.200 a faixa salarial de poli-
"ciais aptos a receber outro be-

nefício, o Bolsa-Formação, no
valor de' R$ 400 mensais. De
caráter nacional, esse cómple
.mento vem sendo pago a 160
'mil profissionais de segurança

, de todo' o País, entre os quais
os do Rio, cujo piso salarial
está abaixo dos R$ 1.700.

O benefício para os po
liciais vem sendo discutido
desde abril de 2009, em reu

niões realizadas entre o gover
no brasileiro e à Fifa (Federa
ção Internacional de Futebol).
Dirigentes -rla entidade 'se

mostraram perplexos com as

condições de trabalho dos

profissionais de segurança de
vários Estados que sediarão

/

jogos da Copa do Mundo de
2014. Com as bolsas, o gover
no quer evitar que eles façam
"bicos" para sobreviver, uma
'prática comum na categoria.

O pagamento será condi
cionado à participação dos

policiais em cursos específi
cos para segurança de grandes
eventos, cujo objetivo é elevar'
o padrão técnico da polícia
dos Estados, considerado mui
to deficiente. Só receberão o complemento policiais que fizerem cursos específicos

umpretesta
A reestruturação da Funai

(Fundação Nacional do Índio)
definida no Decreto 7056, as
sinado no dia 28 de dezembro
pelo presidente Lula, vem

provocando descontenta
mento e críticas no meio de

,

índios e servidores' públicos
de diversas partes do País. Re
presentantes das onze etnias

indígenas de Pernambuco,
reunidos em Recife, decidi
ram que irão a Brasília na pró
xima semana para protestar
contra o decreto presidencial.
Pelo decreto, das' atuais -45

unidades administrativas re

gionais da Funai, nove dei-
'xarão de existir. Entre elas
estão as de Pernambuco e,

Paraíba, cujas .responsalríli
dades administrativas serão

englobadas pela unidade de
Fortaleza, no Ceará. A refor
ma também prevê a redução
do número de postos avança
dos, na entrada das aldeias.

Aumentam em R$ 3,7 mi
. .

os gostos com horas extras
Mesmo depois do anúncio

de 'medidas para reduzir .as

despesas do, Senado! a Casa
aumentou em R$3,7 milhões

, os gastos com o pagamento de
horas extras em 2009. A deci
são de reduzir despesas havia,
sido tomada em meio à, crise

, política que atingiu a: institui
ção no ano passado.

Segundo a 'Secretaria de

Comunicação do Senado, os

gastos com horas extras no

ano 'passado subiram de
-

R$,
83,9 milhões em 2008 para R$
87,7 milhões em 2009. A Casa
afirma que o crescimento das

despesas foi consequência
do aumento no valor da hora
extra paga: ao ,servidor, auto
rizado em outubro de 2008.'
O valor subiu de R$ 1.324,80
em 2008 para R$ 2.641,93
(99,42%), de acordo com a Se
cretaria de Comunicação.

Em nota:, a secretaria afirma

que a Casa "teve sucesso em sua

'deCisão de reduzir a concessão
de horas extras em 2009". O ar-

.

gumento é de que houve redu- .

ção de cerca de 35% do quadro
de .servidores que receberam
horas extras ao longo de 2009
- consequência da redução rio
número de funcionários autori
zados a cumprir jornadas além
'do 'horário de trabalho. O nú
mero, de servidores autorizados
a fazer horas extraordinárias
passou de 4.227 em 2008 para
2.763 em 2009.

Em março de 2009, o Sena
do anunciou mudanças no sis
tema de pagamento de horas
extras da Casa, mas a maioria
das medidas. não saiu do pa
pel. Além disso, a Advocacia
Geral 'do Senado reconhece
que não tem como' comprovar
se as horas extras pagas são
'efetivamente cumpridas pelos
funcionários.

"

_'

TV estatal pode tH> gar R$ 2,8 bilhões
A previsão é de que os gas

.. tos na transmissão dos canais
de televisão estatais em sinal

digital alcançarão até R$ 2,8

bilhões; em 20 anos. A rede
será construída pelo setor pri- ,

vado, que prestará serviço à
EBC (Empresa I Brasil de Co-

municação). A empresa que
construirá e administrará a

rede deve 'ser escolhida em

, concorrência internacional.

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
informa:'

,

'MATRíCULAS ABERTAS!
"

CURSO tÉCNICO EM ENFERMAGEM

\I' Primeira mensalidade em fevereiro/201 O

Valor o mensalidade: R$295,OO (para puqnmentoeté a doto do vencimento).

- período noturno -'

INíCIO DAS AULAS: 01/02/2010
\

Sem taxa de .mctnculn.

Moteria ldútlce fornecido pelo escola e lncluse na mensalidade.

Convênios para estágios remunerados.'

, Endereço:' Ruo Profa Adélio Fischer 303�Óoependi (�o lodo �G Motos) Joroguó do Sul-:- s.e.,
���=,

C�SS� Õ b.l�g: �ttp:/lescoloetej.blogs,��t.��"m ,�,EmoH: escoloete.i@�m�,i,�.com '.
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85 ANOS DE BR SIL.
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PROJEÇÕES

Indústria.
teré maior
Dinamismo
Em 2010, 48% das empresas
devem ampliar investimentos
De acordo com a Sonda

gem de Investimentos da
Indústria de Transformação
divulgada ontem pela FGV
(Fundação Getúlio Vargas),
as previsões para 2010 de
vem ser mais favoráveis do
que-as de 2009, no que diz
respeito a investimentos,
faturamento e- pessoal ocu-

. pado, Isso porque a retração
da crise econômica mun

dial, a elevação do nível de
capacidade instalada e a

confiança dos. empresários
devem garantir maior di
namismo no setor este ano.

No entanto, o documento
destaca que as estimativas
ainda são inferiores às pre-f\

vistas para 2008.

Segundo a sondagem,
48% das indústrias plane-

jam ampliar os investimen
tos, enquanto apenas 17%
'devem reduzi-los. A eleva

.

ção mais acentuada deve
ser observada em bens du-
ráveis

.

de consumo, que
apresentou o maior percen
tual de aumento da série
histórica (58%). O aumento

. da renda, a prorrogação da'
redução do IPI em alguns
segmentos' e a manutenção
das condições favoráveis
para o crédito devem sus

tentar o dinamismo do se

tor. A proporção de empre-
.

sas que preveem encolher
o faturamento diminuiu de
12% para 8%. Em 2010,
cerca de 40% 'das empresas
pretendem' fazer contrata

ções, enquanto 12% progra
mam demissões.

, LOTERIA

CONCURSO N° 826

�i�t,r�me'w'r(11
O:::it. ."" .� 'U o., _.' ;�h91 ",., il�,4 "' !iO
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INDICADORES

CONCURSO N° 2188

CONCURSO N° 493
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ECONOMIA�'------�--

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

;abel/analo do Munlclplo e ("marta.dÊ Jara\)uá'do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,

REPúBUCAFEDERATIVAOOBRASIL-ESTADODESANTACA1l\RINA
Thbelionato do Município eComarca de IaraguádoSul-MargotAdelia

GrubbaLehmann,TabeliãeOficialaDesignada - AvelÚdaMarechal Deodoro
'

da Fonsecan° 1589 - Telefone: (47) 3273-2390 '

Horário deFuncionamento:09:00h às 18:00h
T.b"ll,j a Ofldal. Qe,lgnada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca ,.·1589.
telefone: (47) 3273-2390 1rI, de Fllnc. 09:001'1 às 111:0011

,
EDITALDE,INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intirriados apartir da

publicação deste editaI a os aceitarou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo !;lt'aW, 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.

Protocolo: 132395 Sacado:A.A.CA1l\RINENSEDESENTUPIDORALIDA CNPI:
05.231.494/000

•
.

Cedente: BEHLINGTRANSPORTES E SERVICOS lTDA CNPI: 05.552.586/000
NúmerodoTítulo: 13173 EspécíéDuplicata deVenda.Mercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 180,00 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,4O ,

\

Protocolo: 132552 Sacado:ACAOO IOSEVAIANDRO CPP: 023.468.609-05
Cedente:SIGNSULDOBRASILCOMUNICACAOVISUALlT CNPI:08.729.429/000
Número doTítulo: 3533 EspécieDuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 571,99
liquidação aI??s a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 14,60,Diligência:R$ 20,80,
EditaI:R$10,40 .

���i�:-i325oo--s�;d�;AMÃiÜÜ)oTlliXE�---------------éPF:-õlõ:i23:759�60
Cedente:MAGAZINE D E C IIDAME CNPJ: 10.526.768/000
Número doTítulo: 0101209 EspécieDuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 286,00
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$ 8;96,Diligência: R$ 20,80,
EditaI: R$ 10,40 .

.

•

Protocolo: 132393 Sacado: BORDAREBORDADOS IIDA CNPI:01.650.585/000
Cedente: CASABITIENCOURTDISTRIBUIDORALIDA CNPI: 01.765.420/000
NúmerodoTítulo: 16284-A EspécieDuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 155,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 20,23,
Diligência: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40 .

Protocolo: 132479 Sacado: COMERCIALMUITISOM LIDA
CNPI: 00.842.605/000
Cedente: ll1JMINACAO ESOMTAMANDUA IIDA CNPI: 79.435.830/000
Número doTítulo: 10/11 EspécieDUplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ.SA DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 201,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40 .

Protocolo: 132860 Sacado:DAGRIDHOBUS' CPP: 920.348.889-87
Cedente:CONDOMINIO RESIDENCIALTUUPA . CNPI: 01.458.720/000 .

NúmerodoTítulo: 9200009184 Espécie Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009
Valor: 69,79 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40

. Protocolo: 132616 Sacado:DAIANEMARIXSTINGHENPRIEBE
CPP: 004.193.509-85 Cedente: CATIARlNASTEPHANI
Número doTítulo: 000140-6 EspécieCheque •

Apresentante: CATTARINASTEPHANI DataVencimento: 2fJ/10/2009
Valor: 1.644,00 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 18,82,
Diligência: R$ 2fJ,80, EditaI: R$ 10,40 .'

Protocolo: 132593 Sacado: EVANDROWIS DACOSTA CPP: 029.609.529-01
Cedente: MAGAZINEDE C IIDAME CNPI: 10.526.768/000

.

Número doTítulo: 01/03 _&pécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 475,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 2fJ,80,
EditaI:R$ 10,40 I

Protocolo: 132324 Sacado:GRAFICAHaIT IIDA
'

CNPI: 85.183:846/000
Cedente:VlVOXCOM IMPORfACAO EXPORfACAO IIDA CNPI: 71.796.536/000
Número doTítulo: 107779.1-B EspécieDuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 16/12/2009
Valor: 251,26 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,19,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O .

Protocolo: 132325 Sacado: GRAFICAHaIT IIDA CNPI: 85.183.846/000
Cedente:VlVOXCOM IMPORfACAO EXPORfACAO IIDA CNPJ: 71.796.536/000
NúmerodoTítulo: lOm8.1-B EspécieDuplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 16/12/2009 Valor:
507,13 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,19,
Diligência:!l$ 2fJ,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 132326 Sacado:GRAFICAHOff LIDAME CNPJ: 85.183.846/000
Cedente:QUIMAGRAF INDUSTRIAECOMEROO DEMATERIALGRACNPJ:
77.764.736/000

'

Número doTítulo: 34092 EspécieDuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA· DataVencimento: 15/12/2009 Valor:
517,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução:R$ 13,19,Diligência: R$ 20,80,EditaI:
R$10,4O .

.

Protocolo: 131471 Sacado:GREMIOESPORTIVO JUVENTUS
CNPI:,84.438.316/000

.

Cedente:WIADONAHIIARIACOMERCIAL IIDA CNPI: 05.424.048/000
NúmerodoTítulo: 938 Espécie; Duplicata deVendaMercantil
Apresentante:WIADONAHIIARIACOMERCIAL IIDAEPP DataVencimento:

.

10/09/2009 Valor: 508,82liquidação-após a intimação:R$ 10,40,
Condução: R$ 20,23,Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,4O
-----;.--------------------------------------------------------------------------------------_"-----

Protocolo:.131472 Sacado: GREMIO ESPORrNO JUVENTUS
CNPI: 84.438.316/000
Cedente:WIADONAHIIARIACOMERCIALLIDA CNPI: 05.424.048/000
Número doTítulo: 929 EspécíeDuplicata deVendaMercantil
Apresentante:WJADONAHIIARIACOMERCIAL LIDAEPP DataVencimento:
25/08/2009 Valor: 958,55
liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 20,23,Diligência: R$ 20,80,EditaI:
R$1O,4O

Protocolo: 132743' Sacado: IARAKARINSACHT CPF: 589.625.309-53
Cedente: ESTOFADOS KRAUSELIDA CNPJ: 83.388.413/000
Número doTítulo: 1021126D Espéeie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 17/12/2009 Valor:
416,00 liquidação após a intimação:R$10,40,Condução: R$ 4,74,
Diligê�cia: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
Protocolô: 132234 Sacado: IGREJAEVASSEMBLEIADEDEUS
CNPI:79.362.5211ooo /

.

Cedente:AGUIAEQUIPAMENTOS LIDAEPP
Número doTítulo: 1686/3 Espécie:Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAODEBANCOS BRASILEffiOS S.A. DataVencimento:
1011-2/2009 Valor: 205,25 liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,
Diligência: R$ 20,80,EditaI: R$ 10,40
-----------------------------------------.------------!.._----------------------------------'--------

Protocolo: 132338 S cada: LGMACABTEXfIL llDA CNPI: 03.263.198/000
Cedente:BLU-TE ACESSORIOS PARAESTAMPARIA IIDAEPCNPI:
01.514.358/000

.

Número doTítulo: 2323/ pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO B uss . DataVencimento: 15/12/2009 Valor:
515,00

'

liquidação após'a intimação:R$10,49,Condução: R$18,82,Diligência: R$ 20,80,Edital:
R$10,4P

.

---':--------------:--------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 132212 Sacado: LUIZARAQtJEL pOS PASSOS CPP: 866.626.359-87
Cedente ROVOLCOMERCIO E·SERVICOS IIDME CNPI: 94.484.656/000
Número doTítulo: 004 Espécie; Duplicata deVendaM_ercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 14/12/2009 Valor:
414,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$13,19,Diligência:R$ 20,80, EditaI:
R$10,4O ';

.

Protocolo: 132448 Sacado:MAIRAS SAN REMO LIDA CNPI: 76.320.605/000

Cedente:ASSOC SINDICATOS DOSTRABALHADORES CNPI: 02.542.221/000
Número doTítulo: 4961M

_

EspécieDuplicatadePrestação de Serviçospor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL . DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 49,61 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução.Bâ 4,74,
Diligência: R$ 2fJ,80,Editlil:R$10,4O

Protocolo: 132527 Sacado: MARCEWBATISTA CNPI: 10.281.031/000
Cedente: CLEDISON DEZANET CNPI: 04.636.871/000
Número doTítulo: 350 ..Fspécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA . DataVencimento: 20/12/2009 Valor:
1.500,00 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$15,30,
Diligência: R$ 2fJ,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132460 Sacado:MENEGOfTIMAQUINAS EEQUIPTOS IIDA
CNPI: 05.423.994/000
Cedente: TRANSVILLETRANSPORTES E SERVICOS IIDA
Número doTítulo: 0500754509 Espécie;Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBCBANKBRASILSABANCOMUlTIPW DataVencimento: .

18/12/2009 Valor: 438,12 liquidação após aintimação:R$1O,4O, Gondução:R$16,00,
Diligência: R$ 20,80,EditaI:R$ 10,40 .

Protocolo: 132774 Sacado:MERCOSULESTRUTURASMETAUCAS IlDA
CNPI: 86.957.313/000
Cedente: SIPARCOMEROO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS IIDA
CNPI: 01.056.640/000
Número doTítulo: 2792-1 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 18/12/2009
Valor: 121,33 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$18,82,
Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 132348 Sacado:NILMAR INDMETAUJRGICA IIDA
CNPI: 78.662.772/000
Cedente: STAND SIGN PROJETOS IIDA CNPJ: 03.454.856/000
Número doTítulo: NF 1975 Espécie;Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante:BANCO DO BRASILSA .' DataVencimento: 15/12/2009 Valor:
3.361,41 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,89,
Diligência: R$ 20,80,EditaI:R$10,4O

Protocolo: 132457. Sacado:NllMAR INDMETALURGICAITnA
CNPJ: 78.662.772/000
Cedente: COMERCIO ETRANSPORTESRAM1HUN LIDA .

Número doTítulo: JVUl332933 EspécíeDuplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:HSBC BANI<BRASILSABANCOMUlTIPW DataVencimento:
06/12/2009 Valor: 192,00 Llquldaçãoapõs a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,89,
Diligência:R$ 20,80,EditaI:R$ 10;40
---------------------------------------_.:_---------,,-----------------_.:_--------------------------

Protocolo: 132467 Sacado:RHOM PORIADOS IIDA CNPI: 09.323.979/000
Cedente: FHRASSESSORIAECONSULTORIA IIDA CNPI: 05.020.362/000
Número doTítulo: 589B EspécieDuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 12/12/2009
Valor: 1.125,00 liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 46,28,
Diligência: R$ 2fJ,80, EditaI: R$ 10,40

.

,

'

Protocolo: 132544 Sacado:ROBERTOMARQUARDT CPP: 845.434.349-00
•

Cedente:AJLCUMATIZACAO IIDA CNPI: 04.581.151/000
Número doTítulo: 28349V6/02 EspécíeDuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA . DataVencimento: 16/12/2009 .

• V��r: 57�,00 liquidaçã� após a intimação: R$ 10,4O�Condução: R$ 8,96,
Díligência;R$ 2fJ,80,Editaf: R$ 10,4(l
__________________J.. .. __ � .. .. _

Protocolo: 132355 .Sacado: RPD COMPOSTOS EARfEFATOS DEBORRACHA CNPI:
06.293.083/000
Cedente:FRAGONPRODUfOS PARAINDUSTRIADEBORRACHAlTDCNPI:
58.289.521/000

�

Número doTítulo: 4161/3-N EspécieDuplicatadeVendaMercantil por Indicação.
Apresentante:BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 17/12/2009
Valor: 1.631,13 -liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$16,00,Diligência:
R$ 20,80,Edital: R$10,4O .

.

.

, Protocolo: 132356 Sacado:RPD COMPOSTQS E�ATOS DE BORRACHA
CNPI: 06.293.083/000' ,

Cedente: FRAGON PRODUfOS PARA INDUSTRIADEBORRACHALTDCNPI:
58.289.521/000
Número doTítulo: 4155/4-N EspédeDuplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 17/12/2009

V��r; 1.�62,36liquida�0 após a intimação: R$1O,4O,Condu�o:R$16,00,
Dílígêncía; R$ 2fJ,80, Edital:R$ 10,40 .

/ Protocolo; 132124 Sacado:RUBIOTECILIA-ME CNPI: 10.425.204/000
Cedente: EDITORAVERDEVALE IIDA - ME CNPJ: 04.462.526/000
Número doTítulo: 003 EspécieDuplicara deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 14/12/2009

V��r;�,OO liquidaçã� após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 18,82,
Dílígêncía; R$ 20,80, Editaf: R$10,4O •

Protocolo: 132477 Sacado:T.E.S COM EREPRLIDAME CNPI: 09.364.790/000
Cedente: CERAMICABATISTELIA IIDA CNPI: 51.460.566/000

.

Número doTítulo: ()()(){)9()()_8501 Bspécíe; Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO ITAU SA DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 192,79
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$18,82,Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$·10,4O

.

Protocolo: 132624 Sacado:THIEGO GALVANRlBEIRO CPP: 033.827.869-90
Cedente: POLIMlXCONCRETO LIDA' CNPI: 29.067.113/000
Número doTítulo:GMOI0187 EspécieDuplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 430,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligêncja: R$ 20,80,EditaI:
R$10,4O .

Protocolo: 132660 Sacado:THIEGO GALVAN RIBEIRO .. CPP: 033.827.869-90
Cedente: POLIMlXCONCRETO LIDÁ CNPJ: 29.067.113/000
Número doTítulo:GMOI0103 EspécieDuplicata deVenda Mercantilpor Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 10.800,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,EditaI:
R$10,4O '

Protocolo: 132490 Sacado:USOARAUTOMACAO IND.IIDA C.&I:
03.953.261/000
Cedente:THERMOVALINDDEVALvULAsLIDA CNPJ:57.633.414/000
NúmerodoTítulo: 28216/1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ S.A. DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 732,48
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 20,80,
'Edital: R$ 10,40

.

------------------------_ .. --------------i------------------------------------------------ .. --------

Protócolo:132135 Sacado:VALMOR LIDSVOlTOLINI CPP: 821.193.769-72
Cedente: POSTO PEfROMILLIDA

.

CNPJ:06.977.267/000
Número doTítulo: 8224/5 _. Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 27/1lI2009 Valor: 458,56
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 26,56,Diligência:R$20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 132129 Sacado:VOCARECONSULTORIATREINMARKIIDÁ
CNPJ: 04.778.994/000
Cedente: ESCRITORIO CON'D\BIL BUCHMANN SC IIDA CNPI: 76.371.582/000
NúmerodoTítulo: 1764 Espécie. DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 12/12/2009 Valor: 502,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,
EditaI:R$10,4O .

.

---------------T---�--------·----�------�----------------------------------------------------------------
M"argotAdeliaGrubba l.ehmann,Tabeliã eOficialaDesignada
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BRASILEIRÃO

ATLÉTICO-GO • VONTADE
Com 28 anos, o volante Robston ma-

nifestou desejo de sair do Atlético-
GO. Ele tem proposto du Santos e

disse que esse é Q melhér momento
poro defender um time grande do
eixo Rio-São Paulo.

ATlÉlICO-MG • MAIS
O técnico Vanderlei Luxemburgo elo-
giou o plantei do Galo, mos admite
que quer mais reforços. Ele citou
Diego Tardelli como protagonista
e disse que o time preclsn de mais
coadjuvantes de bom nível.

_ ATLÉTICO-PR • 'CONTINUAR
Apesar do constante assédio do
Palmeiras, o procurador do zaguei-

,

ro Manoel garantiu o presença do
jogador no Furacão. O contrato dele
vai até 9 fim de 2014, mos ele tem

ligações com o Iroíflc,

"'
BARUERI • MANIFESTAÇÃO
Através de noto oficial, o Prefeitura
-de Barueri pediu que o time seja
"devolvido à população do cidade".
O comunicado diz também que o clu-
be virou empresa sem que ninguém
tivesse conhecimento.

r

BOTAFOGO • PARCERIA'
Atrás de três reterços., o Alvinegro
procura parceiros poro contar com

pelo.menos três jogadores -;- Fellype
Gabriel, do Portuguesa, Ortigoza, do
'Palmeiras, e Perea, que tem contrato ,

com o Grêmio.

CEARÁ • INTERESSE
'. O presidente do Vovô, Evandro
leitão, admitiu' ontem que tem
interesse em contratar o ctucnnte
Marcelo Nicácio. Ele foi artilheiro
do Fortaleza no Série B e não está
nos planos do AtléticQ-MG.

CORINTHIANS • AMISTOSO
Com o chegado de Roberto Carlos,
volto o se cogitar o possibilidade
de Um amistoso entre Corinthians
e Real Madri. O jogo aconteceria no

metade do ano, quando o time me-

rengue inicio pré-temporada.

CORITIBA • LIMPEZA
;'1Ir O Coxo segue fazendo uma limpeza

, no elenco. Ontem mais dois atletas
foram liberados. O lateral-direito
Márcio Gabriel vai defender o lpn-

,

tinga e o volante Rodrigo Pontes irá,
poro o Botafogo-SP.

CRUZEIRO • SONDADO
O lateral-direito Jonathan está em-

polgado com, o interesse do Real,
Madri em seu futebol. Para ele, só
o sondagem do clube merengue já
pode abrir portos poro ele no conti-
nente europeu.

flAMENGO • CIRURGIA
Depois -de sofrer uma cirurgia no ,I

." nariz, Leonardo Moura pode ficar
de foro dn estreio do Campeonato
Carioca. Ainda não se sobe o mo-

tivo do doença, já que upenasumn
biópsia poderá dizer o que é.

FLUMINENSE • CONFIRMADO
Destaque do Brasileirão 2009, o

lateral Júlio César fechou com o

Trico'lor' carioca. O Cruzeiro, que
.ern dono do posse, anunciou on-

tem o vendo de 50% dos direitos
federativos do jogador.

*

•

GOIÁS • EXEMPLO
Assim como' o Atlético-MG, o Goiás
também anunciou ontem o contrata

ção de um ex-árbitro poro Compor o
, comissão técnico: luis Alberto Bites
orientará os jogadores sobre os re

gras do futebol.

GRÊMIO • ATRASO
Souza e lúcio se apresentaram ape
nas ontem no Estádio Olímpico, um

dia depois do resto. do grupo. Ambos
tiveram problemas em aeroportos.
No semana que vem, diretoria deve

,

anunciar um lateral-direito.

GUARANI,· TREINO
-

'

Integrante do Série A2 do Campeo
nato Paulista, o Guarani já iniciou o

.

trabalho poro voltar à Primeiro Divi-
.
são. O Bugre foz o pré-temporada no

'

cidade de Jncutlnçn e no domingo
foz o primeiro jogo-treino.

INTERNACIONAL • PROMESSA,
.:

m"_'
Mesmo tendo confirmado um almo
ço com o presidente do River Plote,
o meio D'Alessandro confirmou que
fico no Beiro-Rio. Ele se apresentou

, em Bento Gonçalves, onde o clube foz
o pré-temporada.

PALMEIRAS • CAMPANHA
Jogadores de �almeiras encabeçam
uma espécie de componho pelo per-

,

manência de Vagner love. A infor
moção foi confirmado pelo zagueiro
Danilo, dizendo que o. atacante já se

readoptou 00 futebol brasileiro.

SANTOS • APRESENTAÇÃO
Meio Marquinhos, ex-Avaí, foi apre
sentado ontem no Vila Belmiro, pro
metendo "levantar taças". O contrato
dele com o Peixe 'é de três anos e ele
acredito que pode jogar 00 Iodo de
Giovanni e Ganso.

'

SÃO pAULO • APRESENTAÇÃO
O goleiro Rogério Ceni foi o 'prlmelrn
o se apresentar no São Paulo. Ele ini
ciou ontem os treinos, dois dias antes
dos outros cnmpunheíres, Segundo
ele, o maior objetivo do ano é o TaçQ
llbertadores.

VASCO • FRATURA
No primeiro dia de pré-temporada,
em Vila Velho {ES},/o Vasco já teve
uma baixo. O volante Allan sofreu
uma fraturo no pé direito e passará
por cirurgia,' ficando de foro dos gra·
modos por até 90 dias.

VITÓRIA • DE VOLTA
Depois de uma temporada no futebol
do Coreia do Sul, o atacante índio se

apresentou segundo-feiro no Barra
dão. O jogador f,oi um dos destaques
no volto do time à Série A do Brasi
leiro, em 2007.

"

CATARINENSE
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ATLÉTICO DE IBIRAMA • AMISTOSOS
O time do Alto Vale do Itàjaí fez ontem o pri
meiro amistoso, contra o j_ Malucelli, em
São José dos Pinhais (PR). No domingo, o

adversário será o Rio Branco, em Poranaguá.
O time trabalho desde o fim de semana.

*

BRUSQUE • CONFIRMADO
Apesar de ter anunciado oficialmente
o contratação de Violo, apenas ontem
à 'tarde o jogador assinou contrato. A
apresentação do atacante será hoje,
às 15 horas. Ele segue curtindo os

férias em Bombinhas.

FIG�EIRENSE • ZAGUEIRO
Kadu é novo reforço do Figueirense.
O zcquelrn foi formado pelo Paro
noá, de Brosília, e chego depois de
ser vetado pelo Guarani de Campi
nas. O último clube do jogador foi
o Bragantino..

JOINVILLE • P�É-TEMPORADA
O Joinville já está em Quatro Barros
'(PR), onde foz o pré-temporada. O
grupo ficará em um resort da cida
de por dez dias. Dois jogôdores, Le
sionados; não viajaram - Anderson

, Pedra e o lateral Diego.

JUVENTUS ., INGRESSOS
A diretoria do Juventus já disponibilizou, no
secretario do clube, o cortela de ingressos

.

para os jogos que o time fará em coso no Es
tadual. A diretoria conto com uma boa vendo
para ter dinheiro em caixa.

AVAí • CHEGADA
Sóvio chegou ontem rio RessaCado para
assinar com o AvaL Ele disse que o pro�
jeto do clube o f�i trocor o Chipre pelo
futebol cotarinense. O jogador comple
to 36 anos no próximo sábado.

CHAPECOENSE • ARTILHEIRO
O Verdão do Oeste anunciou ontem
o controtação do atacante Alan,
artilheiro do Divisão Especial2009
pelo Imbituba. O jogador tem 21
anos e foi formado nos divisões de
base do Guarani de Palhoça.

'* *

���
CRICIÚMA E.C.

CRICIÚMA • LATERAL
A diretoria do Tigre confirmou ontem o

acerto com o lateral-esquerdo Elvis, um
dos destaques do Fortaleza em 2009.
Já o técnico Itamar Schulle admitiu que
está com os dias contados no clube do
Sul do Estado.

. IMBITUBA • CHEGANDO
O Juventus até te�tou trazer de volto o vo

lante Edson Gaivão, mos o jogadoracabou
acertondo com o Imbituba.' Outros dois
atletas se apresentaram ontem - Chino,
ex-Porto, e Uneket ex-Cemmica-RS.

METROPOLITANO • SIGILO
O Metropolitano poderá anunciar
um reforço estrangeiro em breve.
O diretor de futebol do clube, San
dro Glatz, preferiu não' divulgar o
nome, mas disse que trata-se de
um atacante argentino.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.:

\ .

..

julimar@ocorreiodopovo.com.br

-

Mais reforços
o empresário que vem trazendo jogadores para o Iuventus

disse que na próxima semana deve chegar um volante colom
biano experiente. O jogador tem 28 anos e já disputou a Taça Li
bertadores com o América de Cali. A informação é que ele esta
ria chegando na segunda-feira. Hoje,quem deve chegar é o meia
Cristiano, que estava no São Luiz de Ijuí (RS). O plantel deve ser

fechado até, no máximo, terça-feira, 12. Vamos esperar para ver
se ele chega. Outros nomes também já foram anunciados e ain
da não chegaram. Neste ano a política de só se divulgar nome de
jogador com contrato assinado não vem sendo seguida à risca.

IE O'Q����2J��O���O ESPORTE----------�--------
linha de Fundo

.Jullmar Pivatto

Jogo sábado
Enquanto isso, o grupo segue. suando a ca

misa. O time deve começar a tomar forma no

amistoso desta noite, diante de um combina
do local em Timbó. E no sábado está confir- .

mado o·tljogo de volta" entre as duas equipes,
. às 16 horas, no Estádio João Marcatto. O pre
sidente IldoVargas convida o público para co

. nhecer a equipe e disse queo clube vaimontar
locais estratégicos no estádio para a venda de
cartelas para o Catarinense.

ESTATrSTICAS

"EAr, KING,TUDO
BEM?", MARIO

TRIGO, DENTISTA
DA SELEÇÃO

BRASILEIRA EM 1958,

,APÓS ABRAÇAR
EFUSIVAMENTE � REI II

GUSTAVO DA SUEClA

QUE ENTREGAVA.

A.TAÇÃAOS
.

.

BRASILEIROS.

DOIS TOQUES .

JETSKI.Pellha receberá, nos dias
23 e 24 de janeiro, a abertura do
23° Campeonato Brasileiro de [et
Ski. Os maiores pilotos do Brasil já
confirmaram presença.

_

***

ARTILHEIRO·A Krona/]oinville
anunciou a contratação do pivô .

Thiago Teles, conhecido como
Bolinha, artilheiro do paranaense
por dois.anos seguidos. Ele estava
no Maringá.

***

PROCESSO·Depois de ganhar na
justiça francesa, Flávio Briatore
disse agora que quer processar .

a Família Piquet por supostas
mentiras. Vamos ver no que vai dar.

•
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