
Ampliação doShopping
Breithauptestá confirmada

Com investimento previsto em R$ 50 milhões, estrutura deve criar mais de mil
postos de trabalho até o fim de 2012 quando as obras serão inauguradas.

GRANDES RÊbES JÁ ESTÃO NEGOCIANDO. O CINEMA 3D SERÁ UMA DAS NOVIDADES.
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PIERO RAGAZZI

blush
A rewisIa damulher inteligeilte!

Compras de Natal
exigem cuidados
Maiorias das reclamações ao
Procon dizem respeito aos
negócios realizados nesta
época do ano. Telefonia
continua campeã no ranking
de queixas. Página 7

Prefeitura assina
protocolo do PAC
Durante viagem a Brasília,
Cecília Konell acertou
os últimos detalhes que
devem garantir a liberação
de RS 13 milhões do
governo federal. Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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lULA MAlHEIRO
O guaramirense

aldemar Malheiro, mais conhecido por Lula Malheiro,
nasceu no dia 10 de outubro de 1926. É filho do casal

Leopoldo e'Elisabeth Lopes Malheiro. Os Malheiros
formavam uma família numerosa, o casal teve dezoito

filhos, sendo doze homens e seis mulheres. Todos eles começaram
a trabalhar e ajudar no sustendo da casa muito cedo.

Estudos
Lula iniciou e concluiu os estudos na Escola Ilha da Figueira.

Lembra do professor José Pereira. Educador competente, discipli
.nado e disciplinador. O "mestre" contribuiu de maneira significa
tiva na formação do caráter de seus alunos. Assim quê concluiu o

curso elementar, Lula foi à busca do seu primeiro emprego.

Juniores do Baependi 1977 - Em pé a esquerda:
Ico Zimmermann e Lula Malheiro. - À direita: Zéca Kniss,

Aroldo Ristow, Guido Schmitt e Cascudo. Agachado, o 3° da
direita p/esquerda de camisa branca é o menino Toto

União
.

f·\

Casou com Alcira Z. Malheiro (falecida), com quem teve oito filhos:
Altair, Inacir, Ivanir, Almir, MariaAlice,Vera Lúcia, Luís Carlos e Lenita.

.

Uma vida dedicada ao trabalho
Havia uma vaga de carroceiro na Casa Comercial Alvino Felden,

na localidade de Campinha Central (Massaranduba), Lula, garoto
franzino e com apenas 13 anos de idade, concorreu juntamente
com outros seis candidatos ao emprego; os concorrentes todos
adultos e de bom porte físico. Impressionado com a disposição do
menino, aliado a habilidade no trato com os cavalos, o Senhor AI
vino optou por contratá-lo. Permaneceu neste emprego durante
sete anos. Depois passou a trabalhar na Olaria dos irmãos Edmund
e Helmuth Kegler, onde desempenhou a função de 'mestre' ceramis
ta. Trabalhou também na rizicultura.

Mudou-se para Jaraguá do Sul
Em 1955, quando foi contratado pela empresa Café Bauer,

desempenhou a função de auxiliar de vendas. De 1962 a 1969,
trabalhou no Engenho de Beneficiamento deArroz de proprie
dadeda empresaComércio e Indústria Breithaupt SA. Em 1970
foi para a Fábrica de Bolsas Capri. No período de 1977 a 1998,
integrou o quadro de funcionários da Prefeitura de Iaraguá do
Sul. Durante vinte anos exerceu diferentes funções nos man

datos dos.prefeitos:Victor Bauer, DurvalVasel (duas vezes), Ivo
Konell e GeraldoWerninghaus (dezmeses) . Em sua visão, todos
desempenharam muito bem seus mandatos..Guarda carinho
especial para com os e�- prefeitosVictorBauer 'e Ivo'Konell.

)

redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ipiranga 1953 - Em pé: Lula Malheiro,Werner Klein,
Sebastião Rocha, Orlando Klein, Osmar, Buby Mohr, Olímpio

Piazetti e Eduardo Mann. Agachados: Mário Schiochet,
Garrincha, Baloquinho, Fischer e Faustino

"Pequeno Gigante"
Paralelamente ao trabalho,

Lula era jogador de futebol. Vo
lante de marcação tinha fôlego de
sete gatos. Marcador implacável,
determinado e raçudo, multipli
cava-se dentro das quatro linhas.
Era o cão de guarda na frente de
sua da zaga. Dava o primeiro com
bate, desarmava o adversário e

comandava os contra-ataques de
seu time. Desfilou sua raça pelos
gramados defendendo as cores de
vários times. Em Massaranduba:
Massarandubense e Faixa Azul de

Benjamim Constante. Em Blume
nau: Serrinha, Frigor e Progresso .

Em Iaraguá do Sul envergou a ca

misa número cinco do Ipiranga,
João Pessoa e Independente

I da
Vila Lenzi, neste último time foi

jogador e técnico.

Astros de
seu tempo

Nos anos dourados do futebol,
quando desfilavam pelos grama
dos os grandes craques do nosso

futebol, Lula teve a oportunidade
de conviver e jogar com a maioria
deles. Dentre todos destaca: Wal
terHomburg, Baloquinho, Gaulke,
Hamilton Garcia, Tião Ayroso,
Taranto, Octacílio, Mário Bauer,
Guida Fischer, Zico Rocha, Janot,
Francinha, Bajé, Munga, Horávio,
Alídio Floriani, Nike, Setembrino e

Quirino Bona,Acácio Gadotti,Mu
rara, Lili Fachini, os gêmeosMário,
Lino e Chico Voigt. Diz convicto:
'todos eles tinham futebol para

ti jogar em qualquer grande time do
Brasil ou da Europa'.

lula foi muito mais
do que um treinador

Com disciplina e trabalho,
ele motivou todo mundo, tirou
de cada um o máximo de suor, de

empenho e de devoção em prol de
um novo paradigma. Formou não

apenas jogadores de futebol, mas,
sobretudo, homens de caráter.

Integraram o

esquadrão campeão
Ivo Pereira, Ioel, Leier, Piccoli,

Claudio Narloch, Ronaldo Zehn
der, Osny e Orly Matheussi, Tuba
rão, Rose,Vânia Kuhn, Tato, Osval
do Iurk, Teca Pinter, Vaia, Laércio,
Amauri Cardoso, Gauchinho, Lui
zinho Spézia, Ronaldo Küster,
Elmo Behling, Luís Carlos Malhei
ro, Paulinho e Pipoca.

Um técnico vitorioso
Quando uma nova ordem econômica no final dos anos 70

foi estabelecida e muitos clubes fecharam as portas ao futebol

profissional, um grupo de baependiano liderados por Haroldo
Ristowe Ico Zimmermann formou uma comissão técnica com o

objetivo de reestruturar o departamento de futebol do Baependi,
eram eles: Guida Schmitt, diretor técnico; João Rudolf (Cascudo),
caça talentos; Lula Malheiro, treinador e Zéca Kniss, massagista.
Eles reinventaram o Baependi. Formaram um time repleto de jo
gadores jovens e talentosos. Durante seis anos de atividades, o
esquadrão baependiano venceu cinco vezes o Campeonato de
Juniores da Liga Jaraguaense de Futebol e abocanhou o Bicampe
onato Estadual da categoria. O Baependi encerrou as atividades
futebolísticas definitivamente em julho de 1987.

Jogo Ipiranga
x Estrela (1953)
Lulaé o s=em

pé da direita p/
esquerda

tndependente FC. Da esq.p/direita Em pé: Tim, Maninho, Bidu,
Humberto Sanson, Getúlio Lenzi, Ivo Konell, Neco, Miro, Luís e

Dulcídio Lorenzetti (presidente) - Agachados: Pedro, OsmarWells,
Lula Malheiro, Niquinho, Osmar Bortolini e Calabreza

. Hoje
Aos 84 anos, Lula está aposentado, feliz e de bem com a vida.
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Romeo Piazera VidorDanich, OABdeJaraguá
presidente daAcijs Júnior, advogado sociólogo do Sul

Uma Europa carente e dependente
.

Estou
escrevendo a coluna desta semana di

retamente da Itália, mais precisamente de
um hotel na cidade de Reggiolo sob um frio
de zero grau e uma chuva que deixa tudo

mais gélido. A poucos quilômetros daqui, a neve

vem caindo de. maneira muito generosa, propi
ciando a antecipação da prática de esqui nas mon
tanhas. Eu e minha mulher estamos a negócios,
acompanhando um grupo de oito empresários
brasileiros de Campinas, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, Porto Alegre e Jaraguá do Sul, que vieram
conhecer produtos que começam a serem intro
duzidos fortemente no Brasil, que são Plataformas
Aéreas Autopropulsadas. Em todos os jornais, notí
cias sobre o siteWikiLeaks, que continua a fazer es
tragos na diplomacia internacional, principalmen
te a americana, sendo acusado pelo ex-presidente
Clinton de "ajudar a Al Qaeda".

Em suma, o seu fundador Julian Assenge (agora
preso) passa a ser um ciberterrorista, porque está
deixando os governos, empresas e personagens da
política internacional desnudos.

Os jornais aqui na Itália estão buscando na base
de dados daWikiLeaks documentos originais sobre
a Itália com a respectiva tradução. Como disse na

coluna anterior: o estrago apenas começou. Ou
tro aspecto das notícias é sobre a crise que assola
a Europa como um todo, mesmo que a Alemanha
venha crescendo pouco. O semblante das pessoas
é de preocupação com o futuro, principalmente dos
jovens que buscam o primeiro emprego e os aposen
tados que passam a ser um grande problema para os

cofres dos governos.
De outra parte, os preços dos combustíveis che

gam ao preço máximo alcançado em 2008, ou seja,
gasolina EU 1,44 euros e o diesel EU 1,32 euros (para
saber os preços em é só multiplicar pela cotação do
euro do dia). O motorista, dono do micro-ônibus
que nos transporta, reclama 'com muita ênfase so

bre os aumentos. O fato é que a crise que assola a

Europa não é tão simples e passageira como mui
tos podem pensar. O diretor e vice-presidente da
companhia que visitamos, tem dito reiteradamente
que o problema se resume da seguinte forma: nos

países em crescimento, muitas pessoas trabalham
pela comida e se sujeitam a salários que redüzem
substancialmente o custo dos produtos, como os

chineses. Na Europa, todos querem ganhar muito
para manter o padrão, pois já se alimentam muito
bem, e não querem abrir mão disso. Embora não

queiram fazer os trabalhos mais pesados, não são

simpáticos aos imigrantes que chegam para ocu

par estes postos de trabalho, se sujeitando a baixos
salários, e atémesmo querendo uma política de de
portação mais rígida ou um controle das fronteiras.

Quando comparamos o que está passando com

a economia europeia com a brasileira, vemos que
estamos voando em céu de brigadeiro. Tenho dito

para empresa italiana que eles poderiam vender
mais se os bancos italianos financiassem as com

pras de seus produtos por empresas do Brasil, pois
crédito no Brasil é pouco e muito caro. Se as em

presas europeias estão com grande ociosidade de

produção, que consigam financiamento para seus

clientes a juros praticados na Europa, mesmo que
para tanto necessitem pagar algum tipo de seguro
contra devedores duvidosos.

As empresas brasileiras estão ávidas por comprar
produtos de qualidade na Europa, e aChina tem ocu

pado estes espaços, também aqui. Somente esperar
que o câmbio e a demanda possam resolver este pro
blema é ilusão, é necessário que o meio monetário
seja um instrumento de força neste momento em

que países como o Brasil estão consumindo e cres

cendo acima de 5% ao ano. A Europa de certa for
ma já está saturada de produtos, enquanto outros

países estão comprando de tudo, e é nestes países
que estão as oportunidades e tendências, mas tam
bém a carência de recursos financeiros. Estamos
retornando ao Brasil na próxima sexta-feira, dei
xando uma compra interessante para a empresa
a quem presto consultoria, porém, se houvesse a

possibilidade de financiar as máquinas compra
das com recursos do país fornecedor, certamente
as compras seriam maiores, o que ajudaria muito
a empresa neste momento de crise. Realmente, o
Brasil vem chamando muito a atenção e espero,
sinceramente, que nossa estabilidade continue.

/
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Acomunidade
de Nereu Ramos pode apreciar a .

criatividade da equipe do posto de saúde do bairro
com a confecção do presépio de Natal. O espaço abriga

bonecos feitos com taquaras e retalhos, com a intenção de
estimular o espírito natalino e mostrar que, com materiais
baratos, é possível fazer um presépio em casa.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

PUBLICAÇÃO LEGAL
, Faça como manda a lei:

Publique em jornal de grande circulação
. o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por

enquadrar-se como jornal diário de grande circulação local e regional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

ESP Á(�UlO
Mostra de dança
domingo na Sear

A Mostra de Dança Paulo Almuas
acontece no próximo domingo, dia 12,
no pequeno teatro do Centro Cultural da
Scar. O espetáculo Distúrbios Urbanos,
do Grupo Paulo Almuas, inicia às 19h30,
e terá a participação especial da Cia. Dan
ça de São Paulo com Júnior Gonçalves. O
ingresso pode ser adquirido no valor de
R$ 10, na Escola de Dança Paulo Almuas,
com os bailarinos participantes ou no Co

légio Evangélico Jaraguá.

IÉ(1�UCOS
IF-SC divulga

. aprovados hoje
o IF-SC (Instituto Federal de Santa

Catarina) divulga hoje a relação de apro
vados para os cursos técnicos. Cerca de 7
mil candidatos concorrem a 2.263 vagas
em cursos distribuídos em 14 cidades do
Estado. O resultado será disponibilizado
no site http://ingresso.ifsc.edu.br a par
tir das 17h. A matrícula dos candidatos
aprovados em primeira chamada deverá
ser feita de 26 a 28 de janeiro de 2011. In

formações pelo telefone 0800 722 0250.

G TUIIO

Jaraguá terá
festa de réveillon

A Prefeitura Municipal de Iaraguá do
Sul realiza a segunda edição do "Baile da
Virada de Ano", agendado para o dia 31 de
dezembro no pavilhão A do Parque Mu

nicipal de Eventos. Segundo a Fundação
Cultural no ano passado foram quase

.

cinco mil presentes na festa municipal de
réveillon. A edição desse ano da festa terá
entrada franca, baile, com a presença de
duas bandas, queima de fogos e estacio
namento gratuito.

PRE.SE.NTE

Campanha de Natal
no Breithaupt

O Shopping Center Breithaupt já come

çou a campanha "DoceNatal", que vai sortear
entre os clientes três automóveis Novo Uno
e três motocicletas Kasinski. A cada R$ 40 o

cliente terá direito a um cupom que deve ser

depositado nas urnas distribuídas no empre
endimento. A campanha faz parte da progra
mação de final deano do shopping que ainda
tem a presença do Papai Noel e da Mamãe
Noel conversando com o público diariamen
te das 11h30 as 13h30 e das 16 às 21h.
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PA 2
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Prefeita Cecília Konell, acompanhada da filha, Fedra, passou dois dias em Brasília

". ,

convemo COOl

aCaixa Federal
Prefeita assinou, em Brasília,
um protocolo federativo
JARAGUÁ DO SUL

O ano de 2011 será de grandes
obras na área de habitação,
prevenção de desastres
ambientais e inWaestrutura,
domo pavimentação.

para a assinatura do convênio,
mas os recursos para a cidade

já estão inclusos no Orçamento
Geral da União em 2011. "Agora,
vamos aguardar a movimenta

ção na Caixa. Assim que a verba
for depositada na nossa conta,
vamos abrir as licitações paras
obras", comenta.

Para o PAC 2, faltam
assinaturas dos

convênios com a Caixa
Econômica Federal.

Outra ação da prefeita em

Brasília foi a assinatura do termo
de recebimento do Caminhão
Feira do Peixe, um projeto do
Ministério da Pesca e Aquicul
tura. Fedra ressalta que Jaraguá
do Sul foi o único município ca

tarinense afastado do litoral que
recebeu aprovação no programa.
As demais cidades são São José,
Itajaí, Balneário Camboriú e

Camboriú, O veículo deve chegar
à cidade em fevereiro.

PIERO RAGAZZI

EXpectativas
boas para 2011
Além de compromissos

com o Executivo, a prefeita
Cecília Konell aproveitou a

viagem a Brasília para con

tatos com a bancada catari-
.

nense, Ela esteve nos gabi
netes dos deputados Mauro
Mariani (PMDB) e Décio
Lima (PT), além do gabinete
do senadorRaimundo Colom
bo (DEM). Segundo a chefe de

gabinete, Fedra Konell, a ex

pectativa é de uma aproxima- .

"

"
Deputados.que
tiveram boa

votação na cidade
estão se colocando

a disposição
da região.
FEDRA KONEl,

CHEFE D� GABltfETE

"
EDUARDO MONTECINO

ILUMINAÇÃO E TAXA DO LIXO TAMBÉM SERÃO VOTADOS

Aumento do IPTU vai a plenário hoje
JARAGUÁ DO SUL

A sessão de hoje na Câmara
de Vereadores vai ser decisiva
para o bolso do contribuinte
em 2011. Na pauta, três proje
tos protocolados pelo Execu
tivo que reajustam IPTU, taxa
de coleta de lixo e iluminação
pública (Cosip),

Se o plenário aprovar, o

IPTU será reajustado em 5,39%,
o recolhimento do lixo em 20%
e a Cosip em 12%. A intenção
da Prefeitura era fazer reajus
tes maiores, mas acabou re

cuando após uma negociação
com os vereadores, interme
diada pelo líder do governo,
Ademar Possamai (DEM).

APrevisão
é da prefeita Ce

cília Konell e de sua chefe
de gabinete, Fedra Ko
nell. As duas estiveram

em Brasília entre segunda e terça
feira. A prefeita saiu da Capital Fe
deral com a promessa de liberação
de recursos do PAC para o próxi
mo ano. Elas retornaram ontem

de madrugada a Iaraguá do Sul.
O primeiro compromisso de

Cecília no Planalto foi com a as

sinatura do protocolo federativo
do PAC 2. Iaraguá do Sul teve seis

projetos já aprovados pelo pro
grama, que somam quase R$ 13
milhões. Com o protocolo assi
nado, a Caixa Econômica Federal
fica autorizada a fazer o convê
nio com o Município, para poder
repassar os recursos. • Giovanni Ramos

Segundo Fedra, não há prazos giovanni@ocorreiodopovo.com.br

"A prefeita queria colocar no

reajuste do IPTU, os valores ve
nais. Mas esse ano nós fizemos
um ajuste na planta de valores
referente aos últimos 16 anos, o

que resultou num aumentomui
to alto. Então, foi decidido que
em 2011 será apenas o valor da
inflação acumulada nos últimos
12 meses", explica Possamai.

Com a redução dos reajus
tes, Possamai acredita que os

três projetos deverão ser apro
vados sem problemas no ple
nário. "Conversei também com

vereadores da oposição sobre o

assunto, e não acredito que al
guém irá se opor", comenta.

Uma outra sessão, extra-

ordinária, será realizada às
18h30min na Câmara, exclu
sivamente para apreciação e

votação em primeiro turno da
LOA (Lei Orçamentária Anual).
A segunda votação ocorrerá em

outra extraordinária, na próxi
ma terça-feira.

PIERO RAGAZZI

Possamai (D) conversou com o Executivo e outros vereadores sobre os projetos em andamento
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Equívocos lucanos
Não é de hoje que o PSDB de
Santa Catarina tem divisões bem

definidas. Algumas, históricas
até, como a que envolveu Leonel
Pavan e parte da bancada
estadual nos últimos quatro
anos. Batalha de titãs. Mas

agora velhas feridas voltaram
a doer. Mais uma vez, Pavan,
até então o maior líder da sigla,
errou ao não se envolver no

processo eleitoral. Jogou mal,
apostando num segundo turno
entre a tríplice aliança e o Pp,a
quem emprestou discreto apoio
nos bastidores. Foi sua maneira
de "oingar-se"dos aliados, a quem
culpa por terem triturado sua
candidatura ao governo. Estes os
doisgrandes e primeiros erros do
período recente.

'\

Na sequência, veio a tíbia
amarração para ocupação de
espaços em caso de vitória.

Ninguém apostava na eleição
dos dois senadores da tríplice.
A vitória de Paulo Bauer, por
um lado fortalece a densidade

eleitoral da legenda mas
personifica novamente uma
liderança, algo que os deputados,
tanto os federais eleitos quanto
os estaduais tentavam apagar
face às dificuldades enfrentadas.
A eleição do senador tem sido
usada como argumento para
diminuição dos espaços tucanos
- afinal, quem não quer ter
um representante na Câmara
Alta?A possibilidade de vitória .

deveria ter sido coloca à mesa

à época das definições. Por
último, o tucanato demorou
a se impor, como fez o PMDB,
lentidão facilitada pelos
desentendimentos internos. Se

fossefutebol, daria para dizer
que o PSDB está "correndo
atrás do prejuízo': Mais uma
lição para o partido começar a
pensar, desde já, em construir
uma candidatura majoritária
para2014 sob pena de continuar

penando. Em tempo: Bauer
não vai para a Educação mas o
desgaste ficou no ar.

Nãod�pa�s:ardehoje 3definição dos espaçosque o,

DEM doVaJe do Impero teníno golfNnOOolombv.,A
Drtefe�:a CetooaKonel e o.governador' eJ,mo acalbatam Sle

d(es\e:j]t�OOOMdo emBla,m�, situação que já foi contot'oada.
IJte ac:oldo tom, OIpIlfsldente' dOI DE])�!I CalCá Fa\f�aneUo�
Coiombo laz'9' hoje:wlU1llD3 �1ri.'5im de rortesi3 àpr:efi:;,ta." HNBS,SO
c,mrudato\llna :miaorre'gml{lp smmpre ioi oRmnmndo"Ee
nãD' tenl cOO111promnisso if.OilDStO fê'não é-hora'deplIe�iDnatP,f
'l;OOlf!JDmuCatá, referlndo-,s,e aIOs carg(}i,., lJJal éevidente que

�: II) g01$Jiernado!f rdi�; 'e Imn7bra:tm' de Imagoáem seu go\renlO@

'Especialista
Após especializar-se em

combater incêndios e o

tiroteio oposicionista,
Ideli Salvatti, em fim de

mandato, foi novamente
chamada para missão

espinhosa: evitar um novo

escândalo no Orçamento
dá União, cuja relatoria
ela assumiu depois que r
Gim Argello foi flagrado
direcionando emendas a 7\

-

entidades fantasmas. Não -

deixa de ser, também, um
reconhecimento e um

prêmio de consoiação à

senadora, derrotada nas

urnas em outubro. Antes dela, de SC, só Renato Vianna teve o

privilégio de relatar o Orçamento da União, no finalzinho dos
anos 90. Este novo desafio cacifa ldeli para estar no governo
Dilma. Ontem, falava-se no Ministério da Pesca.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

fi 2010, aSDR de Iaraguá do Sul investiu na região do'
Vale do [tapocuR$ 125 mill:l;ões. Não poraeaso, é con-'
siderada uma das filais eficientese tamBém uma das
mais üisputadas p�los álíàdes, o relatório deta]�lado

foi apresentado, ontem, durante a última reuitião do ario do
Conselho deDeserivolvímento, Osprefeitos presentes;etI:! tom
de quase lamentação, frisaram que se tratava de última reunião
desta gestão. Na foto, o presidente daAcijs, DurvalMarcatto, Lia
Tironi, secretário regional, e FelipeVoigt, prefeito de Schtoeder.

Ice far niente
Sim, os servidores vão dizer
que é inveja, luas não é,
podem acreditar, pois já
estivedo outro lado do balcão

,� e nunca concordei com os

exageros patrocinados pelo
tal ponto facultativo. Neste
fun de 2010 e começe de 2011
não será diferente em Iaraguã
do Sul.Afora os serviços
essenciais, e em esquemade _

plantão, o atendimento ao
distinto cidadão, quemantém
amáquina bem azeitada,

", A

sera suspenso porum Ines.

De 23 de dezembro a23 de

janeiro.E as creches formam
um capítulo àparte. De 23
de dezembm a 13 de janeiro.
Vinte dias em que asmães
trabalhadoras ou levam o filho

para o serviço,ou faltam,ou
pagam o que não têm para
umababá. É justo?

. 1

Ainda'a CPMF
Faltando pouco menos de um mês para o final de 2010, o brasileiro
já pagou em tributos, na esfera federal, estadual emunicipal,
pouco mais de 1,1 trilhões de reais. No próximo ano, o montante

deve crescer consideravelmente, ainda mais se a volta da CPMF for
confirmada. E por conta disso, o advogado tributarista Diogo Nicolau
Pítsica colocou o pé na estrada e está percorrendo todo o Estado,
defendendo a decisão do Senado, que em 2007 decretou o fim do

imposto. Em Jaraguá do Sul, ele será recebido por empresários e

lideranças locais, nesta quinta-feira, no FórumMunicipal.

Mas
o DEM pode até chegarà
presidência da Câmara, num
acordo com o PMDB, ventilou
fonte fidedigna, ontem. Tipo
assim: Loli Demathê na SDR e

um Democrata comandando a

Casa. Caso contrário, o discurso
é DEM na prefeitura e na SDR.
Barba e cabelo.

O remanejamento de R$ 300
mil da Rota dos Hotéis para
pavimentação no Rio da Luz é
mais umamatéria que entra na

pauta da Câmara de Jaraguá.
Hoje, segundo o líder do governo,
Ademar Possamai, alguns
projetos, como o reajuste de IPTU,
Cosíp e taxa de lixo já devem ser

votados. A revisão dos percentuais
vai facilitar a aprovação.

Gestão·
Técnicos do Instituto São Camilo,
que administra hospitais em
São Paulo e Paraná, fizeram a

primeira visita ao Hospital Santo
Antônio, de Guaramirim, ontem.
Pode ser o início de uma futura

gestão compartilhada. Hoje, o
Santo Antônio é do Poder
Público Municipal.

PINGA-FOGO
HUMOR • Líder da bancada do

agronegócio no Congresso e

fiel defensora das propostas de
mudanças no Código Florestal

brasileiro, a senadora KátiaAbreu
(DEM-TO) recebeu "Motosserra
de Ouro". Coisas do Greenpeace.

QUINTETO· É de chorar a
� .. ;o. � 1;, • "! " lo, 100 �, • .. .... ,�.... • • J •... , .... ,.1, .. �

nominata de ministros do PMDB.
O que há de mais retrógrado na

política de Pindorama.

ESPAço •AdernarPossamai
ou Zé daFarmácia. O DEM .

articula para terum dos dois como,
pelomenos, vice-presidente da

Câmara em 2011.
." '." �. _. 1 J", ..... _ .... _ .. i_.� ....
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EDITORIALCHARGE

Preocupação e esperança
QUER t>12.ER QUEsó
VOJ PoDER A6�IR
ANO QUE VEM?o

Significa maior produtividade nas empresas,
mais inovação e maior renda. Também é a parte
da solução contra a criminalidade e a injustiça
social. Por isso, a notícia divulgada ontem de que
o próximo Plano Nacional de Educação (PNE)
prevê que o investimento em educação seja de

7% do PIB, no mínimo, (hoje é
de 5%), já a partir de 2011, cau
sa uma esperança de que o país
consiga reverter a situação. O

projeto ainda precisa de apro
vação do Congresso Nacional.

Para melhorar a qualidade
de educação oferecida no Brasil
é preciso que haja mais inves
timento no setor, melhorando
os salários dos professores, ofe

recendo e cobrando qualificação, melhorando a

estrutura e também chamando os pais para que
realmente atuem junto com a escola, pois, sem
es�e elo, o sucesso se torna quase impossível.

os
números divulgados na terça-feira rela

tivos ao teste do Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (Pisa) mos

tram que o Brasil ocupa uma posição
preocupante em relação à educação. Os estu

dantes brasileiros até avançaram um pouco em

comparação ao levantamento

anterior, mas estão na 54a co

locação entre 65 países pes
quisados. A pesquisa avalia o

desempenho de alunos de 15

anos em matemática, ciências
e leitura. Em Santa Catarina, a
situação é um pouco melhor,
o Estado ficou em segundo lu
gar no país, atrás do Distrito

Federal, mas também avan-

çou ,pouco na comparação com pesquisas an

teriores e frente a outros países.
Educação básica de qualidade é um dos di

ferenciais para o desenvolvimento econômico.

i
,
-

DO LEITOR

A intolerância e os crimes
contra homossexuais

DO LEITOR

o entrave educacional brasileiro
Episódios

de agressões con
tra homossexuais foram

destaque nos noticiários

.

do país no mês de novem
bro. Casos que chegaram à tenta
tiva de homicídio, somente pelo
fato de as vítimas não terem a

mesma orientação sexual dos seus
agressores. A intolerância esta.a
flor da pele nas grandes capitais.

Um episódio de violência
ocorreu em São Paulo, onde um

grupo de jovens agrediu outros

jovens na Avenida Paulista. A
Polícia Civil está investigando
se o que motivou o crime foi a

homofobia, já que uma das ví-
,

.tírnas foi chamada de "bicha",
" " d di, gay e, e outros termos IS-'

criminatórios. Se neste caso

houver punição, ela será por
agressão. No entanto, se não
houvesse agressão, a punição
seria muito mais difícil já que no
Brasil não é crime discriminar
em razão de orientação sexual.

. Daí a importância da aprova
ção do' Projeto de Lei 122/06, que
tem exatamente a finalidade de
criminalizar a homofobia e a dis

criminação por orientação sexual.
.' Pelá legislação vigente, discri
minar em função de raça é crime,
assim como em função da etnia,
procedência nacional etc. Em ca

sos como esses haverá a punição
por discriminação.

Sabe-se que agredir ou aten

tar contra a vida de alguém é cri

me, mas que fazê-lo apenas em

razão da intolerância é algo ain
da pior. Pouco deveria importar
a orientação sexual de cada um

de nós perante a sociedade. E
não tolerar a homossexualidade
é tão grave quanto não tolerar o
fato de uma pessoa ser de outra

raça, nacionalidade ou qualquer
outra coisa que a torne diferente
de uma dita "maioria".

O grande e principal proble
ma é que poucos atos discrimi
natórios praticados contra inte

grantes do segmento LGBT vêm
a público. Muitas vezes a ofensa
é verbal e a vítima, indo a uma

delegacia de polícia dar conheci
mento da agressão, não encontra
o respaldo necessário e é usual

que se faça um boletim-de ocor

rência por injúria.
Não resta dúvida de quecrí

minalizar a homofobia faria com

que atos discriminatórios fossem

pensados antes de praticados. E
se a discriminação em razão da

orientação sexual não cai por
terra devido às transformações
espontâneas da sociedade, que a

criminalização cumpra esse pa
pel. O que não se pode permitir é
que atentem contra aqueles que
pertencem a uma mesma cate

goria: a de cidadãos com direi
tos constitucionais à liberdade,
igualdade, dignidade, assegura
dos pela Constituição Federal ..

SylviaMaria Mendonça doAmaral,
advogada e especialista em Direito
Homoafetivo, Família e Sucessões

à que estão lendo, por mais incrível que pareça!
E não basta o investimento em melhores esco

las ou professores, os alunos devem fazer a sua

parte também. Como? Não fazendo bagunça em
sala de aula, não "baixando" os trabalhos pron
tos do Google, pois isso inibe a sua criatividade,

não "colando" nas provas. Pois
de nada adianta o professor ser
bastante conceituado ou a es

cola ter a melhor biblioteca da
cidade se os alunos não buscam
nada além do conteúdo passado
em sala, ou não participam, ou
não fazem os exercícios propos
tos pelo professor...

Em segundo lugar, a obriga
toriedade do ensino dos quatro
aos, 17 anos, recém-aprovada
pelo g,?verno federal, ajudará o

país a avançarmais: O nosso Esta -

.

do, nesse ponto, está de parabéns,
pois a universalidade do ensino

já é umà realidade: 94,8% dos ca
tarinenses são alfabetizados.

Na outra ponta; a saúde bra
sileira, com a sua universaliza

ção através de um sistema único,
está de parabéns, pois é o.único país do mundo
"que conta com um sistema tão.abrangente e tão
eficaz como o SUS. Para o leitor se localizar nisto

que estou falando, façaum teste: fique doente aqui
no Brasil e fique doente lá nos EUA para você sen
tir na pele a diferença na qualidade do atendimen
to destes dois países.Você se surpreenderá.

Segundo
última pesquisa realizada pela

ONU, o Brasil é o país que mais avançou
no ranking do IDH (Índice de Desenvol
vimento Humano), figurando em 73° lu

gar, com um índice de 0,699 numa escala de O a

1 (melhor). A educação, geràdora da discrepante
desigualdade social da nossa na-
ção' permanece o maior entrave

para o seu crescimento, apesar
da evolução verificada' neste in
dicador nos últimos anos.

.

Sabe-se que o investimento

prioritário deve ser na educação
básica, em especial no ensino

fundamental, e que os maio-
•

res índices de evasão escolar se
dão na transição 40 ensino fun

damental para o médio, em es

pedal no nosso Estado, em que
este índice é de 50% dos ado ..

lescentes entre 14 e 18 anos. Os
motivos são os mais diversos:

gravidez precoce, 'desmotivação
emocional e a busca por um em

prego. O que fazer então diante
de um quadro desses?

Em primeiro lugar, devem-
se criar mais projetos de incentivo à leitura que
visem não somente ao gosto, mas ao entendi
mento daquilo que se lê. Mas O leitor deve es

tar se perguntando: o que ele quer dizer com
isso? Explico. Uma coisa é você ler por ler, ape
nas passar os olhos por cima do texto; já outra é

.
você entender aquilo que está lendo, interpretar
o texto, como o fazem 25% dos brasileiros. Ou

seja, de cada quatro brasileiros, três não sabem

, ,-
Faça um teste:

fique doente
aqui no Brasil
e fique doente
lá nos EUA para
você sentir na

pele a diferença
na qualidade do
atendimento .

destes dois

,
"

, ,

países. Você se,
surpreenderá.

"

Cláudio,Schmitt, auxiliaradministrativo
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Não há consumidor que
não se sinta satisfeito na

hora de levar para casa um

produto que figurava há
tempos na lista de desejos.

Mas,
para uma parcela

des�� grupo, a sensação
posínva e apenas pas-
sageira e logo depois

começa a dor de cabeça. Se não

aparecem na hora, defeitos de fun
cionamento ou fabricação da mer
cadoria acabam se revelando com O
uso. Nesse caso, sorte daqueles que
conseguirem resolver a situação na

própria loja - já que a outra parcela
terá que dispensar uma boa quan
tidade de energia nos esforços para
recuperar o prejuízo.

De janeiro a novembro deste
ano, o problema incomodou 3.451
consumidores na cidade, segundo
levantamento do Procon (Progra
ma de Orientação e Proteção ao

Consumidor) de Jaraguá do Sul.
Desses, 455 casos puderam ser solu
cionados com esclarecimentos pelo
telefone e 228 tiveram um processo
um pouco mais longo, já que houve
a necessidade de uma emissão de
carta ao fornecedor, convocando-o
a prestar esclarecimentos e atémes
mo a participar de uma audiência
de conciliação, na qual as duas par
tes chegam a um acordo.

Os setores
impopulares

Se a telefonia continua cam

peã no ranking de queixas, na

segunda colocação estão os pro
dutos, cuja soma chegou a 863.
Assuntos finànceiros - como au

sência de pagamento, 'cobrança
indevida' ou abusiva -'-;somaram
423 registros, e foram 28 ligações
por descumprimento de contra
to no mesmo período.

.

PROCON DE JARAGUÁ DO,SUL
• Êndereço: nua Domifdo .

Gehrir"i'g, número 17'5,'centro
eielefone: (47) 3275�1425
,r,. Horário dê âb!ndhl1ênto:" ,\,
7h30 às 11h e 13hiàs 16h30

• Denúncias: 0800 642 0156.
• Período de recesso no final.
do ano: estará fechado a

., partir�o dia 23 de dezembro,
e volta no dia 24 de janeiro.

I
li
·i
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Alguns consumidores não fi
caram satisfeitos apenas com uma

conversa. Assim, com as recla

mações bem filndamentadas e a

apresentação de evidências que
comprovam que houve o erro da

empresa, houve a abertura de 409

processos administrativos. Após
a abertura do processo, a empre
sa tem a oportunidade de se ma

nifestar novamente. Se o dano ao

consumidor for constatado, é feito
um balanço do faturamento da em
presa dos últimos três meses e, de
acordo com o valor, a multa é apli
cada. "Não há um tempo definido
para a resolução completa, mas, se
o processo é aberto, há garantias de
que será levado até o relatório final",
garante o diretor do Procon, Adilson
Macário de Oliveira Júnior.

Ainda que as reclamações ao

Procon aconteçam principalmen
te entre janeiro e março e sejam
consequência dos presentes de

fim, de ano, as empresas de tele
fonia ainda são as campeãs abso
lutas de desentendimentos. Este
ano, foram 1.286 reclamações ao

todo sobre o setor - 634 por co

branças indevidas, dúvidas no

valor do reajuste ou abuso, 342
por serviço não fornecido ou

fornecido parcialmente e 98 por
serviço inadequado, em desacor
do com alei.

• Bruna Borgheti
, bruna@ocorreiodopovo.com.br

É I E SERVI S

Antes degastar, atenção é essencial
Maioria das reclamações dos consumidores é consequência das compras desta época do ano

Reclamações devem ser feitas às lojas. Se o problema não for resolvido, o consumidor deve procurar o Procon

PIERO RAGAZI

Macário chama atenção para compras no cartão
de crédito, que devem abranger todos os produtos.

Cuidados para evitar problemas
Com a proximidade do Natal, a "Preço à vista também é preço à vis

correria no comércio aumenta e o ta. E irregular acrescentar 6% se o pa
consumidor precisa estar atento tan- gamento for com cartão, só para que
to .nas transações do varejo quanto o estabelecimento não precise arcar

nas compras pela internet. Segundo com a despesa", ensina o diretor.
o diretor do Procon, Adilson Macá - Alimentos de qualquer tipo.devem
rio de Oliveira Júnior, alguns cui- estar dentro do prazo de validade, e

dados simples evitam problemas. todos os produtos devem ser obriga
Em primeiro lugar, os estabeleci- toriamente testados na loja, para evi
mentos têm a obrigação de fixar· tar que o consumidor precise voltar
os' preços nos produtos. Também

.

em caso de defeito. Se ainda assim
deve ser especificado, bem à vista houver problemas - e sempre que a

do cliente, as formas de pagamento. nota fiscal puder ser apresentada �,
'Assim, evita-se .que a pessoa faça as o primeiro passo é tentar resolver no
escolhas e, na hora de pagar, descu- próprio estabelecimento, e só depois
bra que cartões de crédito ou cheques entrar em contato com O Procon.
não são aceitos", afirmaMacário. Nas compras pela internet, é

Outro ponto importante em rela- primordial verificar o site em que
ção ao cartão de crédito é que, se há a transação é feita, considerando a

essa forma de pagamento, ela deve credibilidade, a opinião de outros

abranger todos os produtos - é proibi- consumidores e, para ter certeza,
do, por exemplo, que uma lanchonete consultar o Cadastro de Reclama
venda todas asmercadorias como car- ções Fundamentadas -listas que po
tão e impeça o cliente de adquirir uma dem serencontradas no site doProcon
carteira de. cigarro da mesma forma. municipal, estadual e nacional,
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SOllD RIEDADE

Comverdadeiro espírito deNatal
Amigas se unem para alegrar, alimentar e vestir crianças carentes de três bairros da cidade
JARAGUÁ DO SUL

Quem, enquanto o mês de
dezembro anuncia o fim
de mais um ano, nunca
pensou em conjugar o
verbo ajudar no plural?

final, é ele que mate

rializa o verdadeiro es

pírito natalino e faz o

período ganhar sentido.
Pensando nisso, as amigas Maria
Helena Costa e Cecília Staehelin
Rocha resolveram agir, ao invés
de só planejar ou depender de

qualquer iniciativa alheia. Pela
sétima vez consecutiva, elas de
dicam as semanas antecessoras

à data a uma demonstração evi
dente da prática de outra pala
vra: solidariedade.

Instigadas pela vontade de
tornar o Natal mais feliz para
crianças carentes dos bairros
Rau, Estrada Nova e Rodeio,
as duas criaram, em 2004, um
projeto voluntário e quase
anônimo. O intuito, desde en

tão, é alegrar, vestir e alimentar
esses pequenos.

.

Para garantir a chegada dos

presentes até as famílias ca

dastradas! a dupla conta com a

colaboração de parceiros des
cobertos entre as rodas de ami-

gos. Juntos, eles vivenciam
felicidade e emoção. "Os be
neficiados sabem que vão ga
nhar vestuário' completo, brin
quedo e uma guloseima, tudo
novo, no tamanho deles", expli
ca Maria Helena.

Em muitas das crianças
temos que tirar as

medidas, porque nem
os pais sabem. Elas

,

ganham roupas e .

calçados doados o ano
todo e usam como dá.

MARIA HELENA COSTA,
VOlUNTARtA

Neste ano, por exemplo, a

doação abrange 340 crianças. A
entrega, programada para do

mingo, 19, acontece na Igreja
Santa Clara, no Rau, e inclui a

encenação do nascimento de Je
sus Cristo. No evento, ainda será
servido um café da tarde. Dos

presentes ao bolo que celebra
a iniciativa, tudo é resultado de

doação e compromisso social.
"Não olhamos credo, cor e nem

queremos aparecer", afirmam.
Em troca, elas se satisfazem com

os sorrisos e as lágrimas. "É um

momento único, de fazer algo
por alguém", completam.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Músicas de Natal
no Museu Weg

Na próxima quarta-feira, 15,
o Museu Weg encerra a sequên
cia de apresentações pautadas
pelo clima natalino. O último
evento da série é embalado pelo
coral Pequenos Vencedores. As

crianças cantam a partir das' 19h.
Além de assisti-las, a plateia tam
bém poderá ver de perto o Papai
Noel, que desde o início de de
zembro completa a programação

oferecida gratuitamente à comu
nidade.

Ontem, o espaço recebeu a

visita de alunos do projeto "Mú
sica para todos", da Scar. Apoiado
pela Weg, ele dá a oportunidade
a cerca de 150 jovens de frequen
tar aulas de música no Centro
Cultural. O museu fica na Ave
nida Getúlio Vargas, Centro de

Iaraguá do Sul.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
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PIERO RAGAZZI
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Presentes doados por amigos e familiares vão ser entregues no domingo, dia 19, na Igreja Santa Clara

Papai Noel chega na Marisol Festa para os
r

idosos acontece
hoje à tarde

Também nesta quinta
feira, a Marisol organiza a

já tradicional chegada do
Papai Noel. A festa natalina
da empresa é aberta a toda
a comunidade e tem acesso

gratuito. O bom-velhinho

alegra as crianças a partir
das 20h30, em frente à sede
da fábrica, na rua Bernardo
Dornbusch, naVila Lalau.

Outra atração que o pú
blico pode conferir é a apre
sentação do coral formado
por funcionários. para com
pletar, ainda tem a presen
ça dos personagens das gri
fes Lilica Ripilica e Tigor T.
Tigre. Anunciando a proxi
midade do Natal, a Marisol
encerra o evento com um

show pirotécnico.

A celebração natalina dos
mais de três mil participantes
dos 33 grupos de terceira idade
existentes em Jaraguá do Sul é

hoje. Eles se reúnem no Parque
'de Eventos a partir das 14h. A

programação será iniciada com

a apresentação de dois corais.
Um é composto pelos jovens in
tegrantes do Cras (Centro de Re
ferência deAssistência Social) e o
outro por idosos.

Na sequência, ainda tem a

encenação de um presépio vivo.

Após a benção ecumênica, das 15h
às 18h, o conjunto musical Gilber
to, de Barra Velha, anima o baile,
que finaliza o dia de festa.
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JARAGUÁ DO SUL

Dobrar a capacidade de

locação e o número de

empregos gerados. Este
é o objetivo do Shopping
Center Breithaupt para os

próximos anos.

Um
projeto está sendo

elaborado pelo arquiteto
curitibano Manoel Dória,
responsável pela obra da

estrutura atual inaugurada há 11

anos, e deve ser lançado no pri
meiro semestre do ano que vem.

De acordo com o superin
tendente do empreendimento,
Heine Withoeft, os números da

atual unidade justificam a am

pliação. Hoje, o shopping conta

com 77 operações, e vem regis
trando um aumento significativo
tanto em faturamento como em

visitação. Em 2010, em média,
400 mil pessoas passaram pelo
centro comercial todos os meses.

O número é 17,8% maior que no

ano anterior. E a expectativa é

fechar o ano com um crescimen

to de até 30% no que se refere à

circulação de pessoas. Somente

em dezembro de 2010, devido ao
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Natal, a previsão é de que o mês

feche com o registro de público
de 500 mil pessoas.

/JEstá na hora de ampliar.
Porque a cidade não

para de crescer e o varejo
de Jaraguá e região é
muito forte, suporta um

shopping maior".
HEINEWITHOEFT, SUPERINTENDENTE

Já o faturamento do empre
endimento cresceu 23,06% até

outubro de 2010 se comparado
com o mesmo período do ano

anterior. A superintendência
prevê que até o fim do ano este

índice chegue a 25%. "Hoje o

shopping é uma realidade. Não é

mais um sonho como há 11 anos.

É um negócio consolidado e que

apresenta crescimento. Está na

hora de ampliar. Porque a cidade

não para de crescer e o varejo de

Iaraguá e região é muito forte, su

porta um shoppingmaior", afirma.
Em entrevista ao O Correio do

Povo, Withoeft revelou detalhes

do projeto de ampliação do shop
ping e garante que a intenção é de

atrair grandes redes para a região.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

.ÁREA
O Shopping Center Breithaupt será ampliado na altura da rua Co

ronel Emílio Carlos Iourdan até o terreno onde hoje está instalada a

10jÇl Breithaupt Ferragens, que deve ser remanejada para outro local.
O terreno onde funcionava a antiga boate Notre Dame também' já
foi adquirido pela empresa e será incorporado à estrutura. De acor

do comWithoeft, a intenção é dobrar a área bruta locável do empre

endimento, o que significa passar de 77 para 155 lojas (entre lojas,
quiosques e serviços).A área locável, que hoje é de 13milmetros qua

drados, pode chegar aos 27,2 mil metros quadrados. Já o estaciona

mento, que hoje conta com 740 vagas, deve ser ampliado para 1,4mil

vagas. O shopping atualmente gera 1,2 mil empregos diretos e deve

duplicar também o número de funcionários.

INVESTIMENTO DE R$ 50 MllHOES

Shoppingpassaráporampliação
Com a obra, área do empreendimento e número de lojas serão duplicados até 2012

PIERO RAGAZZI

,

O projeto arquitetônico de ampliação do shopping deve ser lan-

çado no primeiro semestre do ano que vem, quando a empresa co

meçará o trabalho de atrair novos negócios para o empreendimen
to. Após lançamento, devem iniciar as obras de construção da nova

estrutura, o que deve levar em torno de 18 meses. A previsão para o

final dos trabalhos está prevista, portanto, para o final de 2012. A es

timativa é de que as obras de ampliação do empreendimento custem
,.. .., ...mais rlerR$150,milhões....•.••.• c ••• "

Número de lojas deve passar de 77 para 155.

Área locável chegará a 27,2 mil metros ,q"éJ�.r��,Q$I! .

PIERO RAGAZZI

Área onde é a loja de materiais de construção dará lugar à ampliação do shopping, que deve custar R$ 50 mi

.• NOVIDAD.ES
O superintendente re

vela que conversas pre
liminares já estão sendo
realizadas com grandes
investidores. "A ideia é

prospectar grandes redes,
comoRenner, Marisa,Mac
Donald's, Burger King,
entre outras. A região tem

um potencial econômico .

muito forte e um varejo .

que comporta esses inves
tímentos,', revela. Também
está sendo' estudada a hi

pótese de uma área do sho
pping ser reservada para

, salas comerciais e até para

abrigar um hotel,..
Mais opções de lazer, incluindo ampliação do cinema e

da praça de alimentação, fazem parte do projeto

• PRAZOS LAZE
Está prevista ainda a amplia

ção do cinema que passará de

três para cinco salas no mode

lo Stadium, sendo uma delas

com tecnologia 3D. Novos res

taurantes devem se instalar no

shopping e o Play Park também
será ampliado.
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AGRADECIMENTO E CONVITE
.

PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim /13 Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000, Guaramirim • SC - E-mail

gmmvar1@tjsc.jus.br
Cargo do Juiz do processo (nenhuma informação disponível): Nome do juiz do

processo no 1° grau (nenhuma informação disponível)
Chefe de Cartório: Sandra Maria WeberOs familiares de

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 20 DIAS
Ação Monitória n° 026.09.000120-1

Autor: Unimed do estado de santa Catarina - federação estadual das cooperativas
médicas

Réu: Rowena Alimentos Ltda Me
Citando (a) (s): Rowena Alimentos Ltda Me, rua João Sotter Correa, 572, Amizade- CEP
89.270-000, Fone (047), Guaramirim- SC.
Valor do Débito / Descrição do(s) Bem (ns): R$ 2.045,37. Datá do cálculo: 09/12/2008.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local in
certo ou não sábio, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de direito, tramitam os autos do
processo epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar (em) o pagamento do montante
exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer (em) embargos, em 15 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do paga-

•

menta de custas e horários advocatícios (art. 1.1 02-c, § 1 0, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não
sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o titulo
executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dia na forma da lei.
Guaramirim (SC), 6 de Julho de 2010

Valmor Fock
agradecem as manifestações de
carinho e solidariedade recebidas
de parentes e amigos em especial
aos médicos Dr. Marcus Mueller,
Dr. Amaro Ximenes e funcionários

do Hospitais Jaraguá e São José. Aproveitando o en

sejo convidam a todos para a missa de 'sétimo dia a ser

celebrada nesta sexta-feira, 10 de dezembro" às 19hs,
na Igreja Matriz São Sebastião.

Dell'Pradi Imóveis Ltda., comunica que requereu
junto à FUJAMA(Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), Licenciamento Ambiental (LAP e LAI )
bem como a aprovação do Projeto de Recuperação
de Área Degradada (PRAD), para a atividade de Lo
teamento, com localização à Rua 858 - Amandus
Rengel, Bairro Rio Cerro I em Jaraguá do Sul - SC,
pertencente a Matrícula Imobiliária 9.881, denomi
nado Loteamento Pradi III. O prazo para impugna
ção junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da
data desta publicação, sendo que o licenciamento
será concedido se atendida a legislação ambiental.

A Direção do C.M.E.I Robson da Silva Breis agradece aos Pais,
APP e Funcionários a colaboração neste ano de 2010 e deseja a

todos um abençoado Natal e que Ó ano de 2011 seja repleto de

SAÚDE, PAZ, UNIÃO NA FAMíLIA e muitas bençãos de DEUS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO SINDICATO

A Diretoria do Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias Meta
lúrgicas, Mecânicas, dos Materiais
Elétricos, dos Motores Elétricos,
de Equipamentos Elétricos, de
Eletro Eletrônicos, de Geradores,
de Alternadores, de Implementas
Agrícolas, de Máquinas, de Peças
para Reparação de Veículos, de
Fundição e das Oficinas de Lato
arias e Mecânicas de Jaraguá do
Sul e Região, convoca toda a ca

tegoria da base territorial de: Jara
guá do Sul, Corupá, Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba, só
cios ou não, para a ASSEM,BLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a

realizar-se no dia 18/12/2010,
em primeira convocação às 9:00
horas, e em segunda e última às
9h30min com qualquer número de
trabalhadores presentes, tendo

por local a sede do Sindicato, sito
a rua João Planinscheck, n° 157,
bairro nova Brasília, neste municí

pio de Jaraguá do Sul.

COM A SEGUINTE
ORDEM DO DIA:

- AVALIAÇÃO, DISCUSSÃO E

DELIBERAÇÃO SOBRE A NEGO

CIAÇÃO DA CONVENÇÃO CO
LETIVA DE TRABALHO DO ANO
DE 2011 E SEUS RESPECTIVOS
TERMOS ADITIVOS.

Jaraguá do Sul, 8 de Dezembro 2010

Vilmar S. Garcia
Presidente
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CORUPÁ

As obras do Museu Irmão
Luiz Gartner, de Gorupá,
completam o cronograma
do projeto de adequação,
reforma e ampliação dos
três andares do imóvel.

Areinauguração
do mu

seu já tem data agenda
da para 11 de março do

próximo ano, quando
também abre a programação de
aniversário de 80 anos do Semi
nário Sagrado Coração de. Jesus
comemorado em 17 de janeiro
de 2012. A empreitada iniciou no

mês de junho passado, e foram
investidos R$ R$ 217,8 mil pelo
governo do Estado.

O padre Cícero Murara, res
ponsável pela administração da

instituição católica, explica que a

história de construção do semi
nário será contatada a partir de
1928 por fotografias exibidas no

piso térreo. No segundo andar,
uma mostra da arte sacra é uma
das novidades do ambiente. Por

, último, um espaço fica livre para
eventuais exposições.

Já o projeto para implantar um
hotel na estrutura do Seminário
de Corupá está sendo analisado
por três possíveis investidores. Se
gundo Murara, a obra soma R$ 2
milhões e está prevista para iniciar

CORUPÁ
O Programa de Apoio à Diver

sidade da Propriedade, da Secre
tária de Agricultura, de Corupá,
irá beneficiar novamente pro
dutores rurais por meio de pro
moções na compra de mudas de

palmito de pupunha. O objetivo
é dar assistência técnica para
os agricultores interessados em

investir em uma fonte de renda
extra, além de incentivar o cul
tivo da planta que não é muito
comum no município.

O técnico agrícola Paulo Cé
sar Ruthes esclarece que as pu
punhas sem espinhos são as

indicadas para o plantio, pois
facilita o manuseio. "A pupunha
pode ser cultivada em uma área

pequena, demora dois anos para
crescer e depois do primeiro cor-

.
'.
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em 2011. São planejadas 28 suítes
a ser adequadas na antiga parte
onde funcionava o dormitório dos
padres. "Vamos atender princi
palmente eventos realizados no

Seminário, como casamentos e

outras festas", enfatiza.

"
Queremos ampliar
a produção (da
fábrica, de velas)

para linha artesanal
e comercial.
cíCERO MURARA

"
Em 20 II, o padre também

planeja aumentar a produção da
fábrica de velas, que começou a

funcionar no segundo semestre
deste ano. "Queremos ampliar a
produção para linha artesanal e
comercial". Hoje os serviços es

tão centrados para funerárias e

igrejas de todo o país.
Para fechar 2010, uma missa

acontece neste domingo (12), às
10h, e as celebrações religiosas
recomeçam no dia 20 de feverei
ro de 2011. "Vamos respeitar as

férias coletivas dos seminaristas
de 21 de dezembro até 9 de fe
vereiro", conta o padre. Informa
ções no (47) 3375-0071.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

USEU D SE IN' RIO

Reinaugllrnção acontece emm
Pintura, limpeza e outros retoques finalizam os serviços nos três andares do prédio

EDUARDO MONTECINO

;&.. c

Museu Irmão Luiz Gartner de Corupá recebe primeira reforma completa e ampliação nos últimos 50 anos

PRODUTORES SÃO INCENTIVADOS A CULTIVAR PALMITO DE PUPUNHA

te, o rendimento passa a serqua
tro vezes porano".

O trabalho também está vol
tado para a diversificação da

agricultura local. E o programa
acontece desde 2006. A Secre
taria de Agricultura distribui as

mudas em várias etapas no ano.

Para fechar 2010, o técnico agrí
cola programa a entrega de mais
de 2,5 mil mudas. -

Ainda com o benefício aos

pequenos produtores, um ca

minhão da Prefeitura faz o

transporte das mudas de In-

Secretaria de Agricultura entrega 2,5 mil mudas
daial para Corupá. "É um in
vestimento barato e dentro da
legislação para que possam ser

feitos os palmitos em conser

vas", enfatiza Ruthes.
Atualmente, mais de 70 agri

cultores cultivam pupunha na

cidade e recebem assistência
técnica paramanuseio da planta.
"Já têm produtores que tornaram
o cultivo de pupunha a sua prin
cipal fonte de renda", diz o técni
co. Os interessados em participar
do programa devem entrar em

contato pelo (47) 3375-6500.

DIVULGAÇÃO

Desde 2006,
70 agricultores

passaram a cultivar
pupunha em Corupá
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a pena prestigiar!

Anadir
Elenir Pradi

Vendruscolo,
pró-reitora
acadêmica
da Unerj, e

a professora
Maria Elaine

Avila, no
evento Unerj

apresenta
Moda,

durante a

colação de

grau da turma
de Moda
2010,no

London Pub,
no dia 4

/
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Plural

eatriz Sasse
47 8433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitte r. comi be atrizsa sse

flickrl b e a s a s s e
orkut Beatriz Sasse

Bali Hai Piçarras recebe neste sábado a equipe e as atrações da Fuel Eventos.
A festa comemora o aniversário da casa e promete bombar

CARLOS CHILENUS/DIVULGAÇÃO

. Nostalgia
"Brinquedos ... dão saudade!" é uma exposição montada no Mu

seu Histórico Emílio da Silva desde o outubro e aberta a visitação até
31 de janeiro de 2011. A mostra reúne 71 bonecas (de porcelana es

trangeiras, entre elas) e mais de 50 brinquedos das décadas de 40 a

80. As bonecas fazem parte do acervo do museu e das colecionadoras
JúliaAmérico e Julieta Fernandes. Instalado na Praça Ângelo Piazera,
o Museu Emílio da Silva é aberto de terça a sexta-feira, das 8 horas
às llh30 e das 13h30 às 16h30; aos sábados, das 9 às 12 horas; e aos

domingos, das 15 às 18 horas.

,�..

Em Picarras
�

Neste sábado a Fuel Eventos faz

parceria com o Bali Hai, .para
promover a festa de 16 anos da
casa em Piçarras. É a primeira
festa fora da região de Jaraguá
que a Fuel promove e já começa
em uma das casas mais badala
das do estado. Entre as atrações
DJs Fernado Olsen e Anderson
Schneider (house), Rava, Simone
Borth e DVJRicardínho, ban
da Delia Browri e dupla Fábio
e Juliano. (sertanejo). Já a Fuel
incorpora a casa os DJs Erick
Iansen, Edu Schwartz e Bibbe
Andreattà. Os ingressos estão
à verida em Iaraguá naMenta
waii e UpperMan. Reserva de
camarotes no 47 9634-2696. Vale

EM POMERODE
O Orbitato - Instituto de Estudo
emArquitetura, Moda e Design
recebe, dias 10 e 11, Anne Gaul
e Nobuyki Ogatta, integrantes
do Oestúdio - Casa de Criação
que mescla moda e design com
vivência em grandes escritórios
e escolas internacionais. A vinda,
trata-se do complemento do
curso de pós-graduação em
Criação e Desenvolvimento de
Produtos paraModa e Design, do
Orbitato, que emmarço de 2011,
forma sua segunda turma, conta
com uma terceira em andamento,
e já está com inscrições abertas
para 4a turma. Para sabermais
acesse www.oestudio.com e

www.orbitato.com.br.

Se voc������e���ssoas que
não aguenta mais desenhos complexos
com milhões de cores diferentes e ima

gens de paisagens, que tiram a atenção
toda hora, na tela do computador. Pode
ficar aliviada que aqui vai uma dica ba
cana. O Simple Desktops (http://simple
desktops.com/browse), como o nome já
diz, você só encontra imagens simples e

limpas, com poucas cores e alguns per
sonagens e símbolos conhecidos. Tudo
no melhor estilominimalista, mostrando
que. a vezes menos, é mais. Serve tam

bém para papel de parede do Twitter.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON ·3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
FUEl· 8433-00831 fueleventos.com.br

ARRIBA·3371-11601 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE· 33711584

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299 •

.

MR. BEEF· 3275-2230 1 @mrbeefjar
MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP CLUB· 9118-2001 1 jumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-8389'
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br

,

dia 10'
ESPAÇO DO OCA

1 a Noite Death Metal com show
das bandas Rhestus, Soddoned,
Prlmeval, Pies never die e ACT.

Ingresso a RS 1 O'masculino e RS
5 feminino.

MOVING UP (Schroeder)
Festa da Espuma com a DJ Cah
Silveira e sertanejo com Mazzo &
Gabriel. Elas free até meia noite.

JUMP
Acadêmicos da Uniasselvi/
Fameg promovem festa de
encerramento do ano letivo,
com sertanejo universitário de
Fernando Lima'& Banda e mais
DJ Rafa Nicolodi. Ingressos ante-
cipados a_RS 15 elas e RS 25 eles
no O Boticário (shopping), Mime

(matriz e Reinaldo).
>

LONDONPUB·
Especial Reggae. Estudantes têm
acesso grátis até 23h30. Shaw

'\
com a Banda Zimbrus.lngressos

na hora RS 15 e RS 10.

ZUM SCHLAUCH
Shaw com o grupo Simbora. Na

compra de um JohnnyWalker
red la bel ganhe três Red BulI.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert RS 3.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
A partir das 22 horas, Sambanejo
com grupo Atitude e Michel &
Leonardo. Elas entram de graça
até às 23h30 e eles pagam RS 15.
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ARTE EM MOVIMENTO

Grupodedança est.reianaScar
A dança contemporâneade Santa Catarina ganhamais um grupo na próxima segunda-feira
Integrado ao Núcleo de
Produção lisa Jaworski e
Scar - Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do
Sul, o 5inco Dança Cênica
e Teatro apresenta-se
ao público na Sala 401 do

-

Gentro Gultural.
'

_... ara marcar a estreia, os

_"
bailarinos apresentarão
às 14h de segunda-feira
o experimento em dança

,contemporânea "Divérthi". A en

trada é franca.
Criado este ano, o grupo 5inco

Dança Cênica e Teatro é formado

pelas bailarinas Camila Miranda,
Evelyn Maira de Oliveira, Sabrina
Karsten, Thamy Secco, larahyana

, Golenia, GabrielaNunes Stipp eAna .

Gabriela Baumann. Lisa Jaroski,
, '

coreógrafa e diretora, explica que
o experimento foi construído a

partir de aulas dá técnica contato- _

improvisação e de dança contem
porânea com as professoras Ana
Alonso e Zilá Muniz, de Floria

nópolis. Caracteriza-se por cenas
desenhadas a partir de improvi
sações desenvolvidas pelos bai

larinos, com a pesquisa baseada e

livremente inspirada em textos de
autores como Luis Fernando Ve

ríssimo, Nelson Rodrigues, entre
outros, que retratam a particula
ridade de um humor leve em suas
histórias, com personagens de pe
culiares e envolventes.

liA escolha destes autores veio
da imensa bibliografia apresen:.,
tada, entre poemas, crônicas, li
vros e artigos, onde o humor do
cotidiano está muito próximo da
nossa realidade, apresentando
ao público uma reflexão sobre
este nosso dia a dia", conta Lisa..

A estreia do grupo tem o

apoio <la Scar e recursos do Fun
do Municipal de Cultura.

DIVULGAÇÃO/CYNTIA TETTO

Lisa Jaroski diz que escolha de autores se deve à maneira cômica como eles encaram o dia a dia

TRADiÇÃO TEM CULINÁRIA E COMPETiÇÕES DE TIRO

Sommerfest agita Sociedade Guarany
A Sociedade Esportiva e Re-'

creativa Guarany, de Iaraguá do

Sul, promove, de amanhã até

domingo, a 11 a Sommerfest. Na
sexta-feira, às 20h inicia o Tor
neio de Bolão entre equipes. Já
no sábado às 14h será realizado
o tradicional desfile da Socieda
de Guarany e Grupos da Tercei
ra Idade. A abertura oficial da
festa será às 14h15 com a pre-

sença de autoridades. Logo em

seguida inicia a Tarde Dançante
animada por Fritz e Filhos e o

café da tarde. As competições
de tiro Rei/Rainha começam
às 14h30 e a festa para a esco- .

lha da Garota Sommerfest, às

21h30, com baile animado pela
Banda Expressosul.

No domingo, dia de encerra

mento, o desfile das majestades

está marcado . para as 10h, logo
após as competições de tiro tem

continuidade e ainda será servido

almoço tradicional. Durante toda
a festa haverá completo serviço de
bar e cozinha, exposições e �utras
atrações. A Sociedade Guarany
fica na Estrada Rio da Luz, shv,
bairro Rio da Luz II (Lado Peque
no). Outras informações pelo tele
fone (47) 3055-8713/9615-4557.

,

DIVULGAÇÃO ,

BRASíLIA
Prefeita conhece
Caminhão do Peixe

A prefeita de Iaraguá do Sul, Cecília Konell
- na foto, ao lado do ministro da Pesca e Aqui
cultura, Altemir Gregolin -, conheceu o Cami
nhão Feira do Peixe depois da solenidade de
assinatura do termo de permissão de uso do
veículo, realizada namanhã da última terça, na
Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Equi
pado com uma carroceria frigorífica, que tem
capacidade para armazenar até 3,5 toneladas
de peixe fresco e congelado, o caminhão é pro
jetado para ser uma peixaria móvel, dispondo
de balança, cupom fiscal e expositores de pro
dutos.Aprevisão é que o veículo seja entregue á
Prefeitura de Jaraguá em fevereiro de 2011.

ECONOMI SUSTENTÃV L

livro resgata tr(\jetória
da fibra da bananeira

Acontece na próxima segunda-feira, dia 13, a partir das 16h, no
auditório da Unerj, a cerimônia de lançamento do livro Caminhos

Trançados - a trajetória do projeto da fibra da bananeira no Vale do

Itapocu. Agricultores, empresários, autoridades e a imprensa de
vem prestigiar o evento, que é uma iniciativa da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) com apoio' do Funcultural. A obra re

trata histórias de pessoas que empreederam a partir do trabalho de

extração e secagem da fibra retirada do pseudocaule da bananeira.
A matéria-prima, que é abundante na região, vem sendo utilizada
na fabricação de móveis, artesanato e papel. A iniciativa ajuda a

manter as famílias no campo, gera emprego e renda, além de ajudar
a promover o desenvolvimento sustentável, já que o material que
seria descartado pelos bananicultores, passa a ser reaproveitado.

Matéria-prima abundante na região serve como alternativa de renda
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Cada um desses
filhotes precisa de
um lar. Eles têm

3S dias, são dóceis
e inteligentes.
Contato pelo
telefone (47)
3373-1381 ou

aguiamotosltda@
terra.com.br.

CLIC DO LEITOR

QUARTA-FEIRA
CharlesZimmermann,

escritor
PatriciaM9raes,

jomalista

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA
Cados Henrique LuizCarlosAmorim,

Schroeder, escritor escritoreeditor

Chuva ou Sol?

os
amantes da exclusividade do sol que

perdoem, mas a chuva é indispensável
e essencial.

É ela a nobre detentora da calma
ria. É o astro-rei o porta-voz da euforia.

Os pingos caindo de pouco oumuito das
nuvens escuras que tomam as montanhas
são a rodovia vazia no meio da madrugada.
Já os raios que transparecem o calor são a

avenida ao meio-dia.
É a chuva o alívio da

chegada à porta de casa de

pois da longa viagem. É o

sol a empolgação cheia de

expectativa no momento da
saída.

Cabe às gotas que, por
vezes, parecem incessantes,
a lembrança dos anoiteceres
de domingo. Enquanto isso, o céu todo azul se
incumbe de recordar as noitadas de sábado.

Não resta outra saída à chuva a não ser a

de apaziguar os ânimos. Sobra ao sol à obri
gação de desassossegar e agitar.

É ela a eterna incompreendida. É ele o

(quase) sempre aguardado.
Essa água que acinzenta o horizonte nos

fins de tarde de verão sugere o conforto do
sofá após a refeição. O amarelo acalorado

Diário de um banana
Greg Heffley é um garoto metido 'a esperto,

que considera a fase escolarde ensino médio
a coisa mais idiota do mundo. Para ele, tudo
aquilo é uma área minada, povoada por crian

ças estúpidas e sem graça. Para sobreviver a
isso, Greg tenta fazer algo que chame a aten

ção de todos e receba o reconhecimento que
,

ele acredita merecer. Por isso registra todos os

acontecimentos num diário. O filme é baseado
nos best-setlers infantis escritos por Jeff Ki'nney.

que aparece logo ao amanhecer aconselha o

almoço antecipado pela fome.
A chuva é o feriado no meio da semana.

O sol, não. Ele é o prolongamento do fim de
semana.

Uma garoa que se fortalece parece com

Páscoa e Natal. A maratona da claridade se

veste igual Réveillon e Carnaval.
A precipitação que vem do céu, de vez

em quando, assusta. Tem face séria. Mas,
não é só isso. Lá, por debai
xo da cara amarrada, tem
também conforto.

O astro-rei se faz con

cordar. Ele se escancara

sem avisar. Exige compa
I nhia permanente. Risonho,
engana e prega peças. '

A chuva é isso e aquilo e

nem se importa. Mantêm as cartas sobre a

mesa. Quem desmascara, gosta. Ela é capri
córnio.

O sol, se olhar bem, não perde tempo.
Comunica, mas será que é isso e aquilo mes

mo o querer dizer? Talvez não. Ele é gêmeos.
Ah, deve vir daí a identificação. Gêmeos

com ascendente em capricórnio. É. Pode ser.

I
, ,
,

í '

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Pet Shop Completo
Táxi Dog I Hospedagem

8anho e Tosa
Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEL

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Megamente (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - seg, ter, qui, sex)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - qua, sab, dom)
• Cine Breithaupt :2
• Um Parto de Viagem (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)

• kellyerdmann@gmail.com

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Megamente (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg) (14h45,
17h45, 20h45 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• A Rede Social (Leg) (14h20, 16h50, 19h20, 21h50

- todos os dias)
• Cine Garten 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)LANÇAMENTOS

o Semeador de Ideias
Um poderoso homem sofre perdas irreparáveis e

torna-se um colecionador de lágrimas. Despedaçado,
sai em busca dós porões da sua mente e da socieda
de dos seus sonhos. "Não é possível", pensei. Em vez

de se prostrar diante de Deus, ele O chamou para um

debate. Depois desse episódio, ele deixou de ser um

vendedor de sonhos e passou a ser um ousado seme
ador de ideias. E nós, após presenciar seu "debate",
nunca mais seríamos os mesmos. Este livro encerra a

série o "Vendedor de Sonhos", de Augusto Cury.

• Cine Garten 3
• Muita Calma Nessa Hora (Dub)
(16h40 - todos os dias)

• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 19h10,
21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 4
.• Minhas Mães e Meu Pai (Leg) (14h40, 17h, 22h10

- todos os dias)
• Um Parto de Viagem (Dub)(19h40 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)(14h30,
17h30, 20h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 - 3D
• Megamente (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 19h50 -

todos os dias)
• Megamente (Leg) (22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Megamente (Dub) (13h30, 15h40,
17h50, 19h50, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)(14h30,
17h30, 20h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (t.eg)
(15h, 18h10, 21h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Minhas Mães e Meu Pai (Leg)
(14h, 16h20, 21h10 - todos os dias)

• Um Parto de Viagem (Dub)
(18h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• A Rede Social (Leg) (14h10, 16h40, 19h10, 21h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (Dub) (13h50,
1630, 19h20, 21h50 - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Vitor sugere que Amélia abandone Max para fugir

com ele. Geraldo vai à operadora investigar a possível
sabotagem ao avião. Estela insinua que Mariquita
sabe qual é o segredo de Beatriz e ela tenta disfar

çar. Terê repara no anel que Cotinha ganhou de seu

noivo e fica curiosa para conhecê-lo. Max conversa
com Geraldo e acusa Sola no de ser o responsável
pela sabotagem ao avião de Vitor. Manuela conta

para Solano que leu o caderno de Antoninha. Glo
rinha lembra do dia em que Solano sujou sua farda e

pergunta ao domador se a graxa era do avião de Vitor,

PASSIONE
Fred afirma ao delegado que Melina mentiu em

seu novo depoimento. Melina chora por causa dos co

mentários feitos por Mauro. Diana consegue prender'
André no banheiro e liga para Mauro pedindo ajuda.
Mauro e Gerson chegam à casa de Diana com enfer
meiros da clínica onde Danilo está internado. Melina
se enfurece com Fred por tê-Ia denunciado e o ame

aça. Mauro comenta com Laura que Melina é capaz
de tudo para conseguir o que quer. Totó convence

Agnello e Gemma a dar uma chance para Clara. Meli·'
na conta para Lorena que Laura era amante de Saulo.

Mauro e Melina se enfrentam na delegacia.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Filomena diz a Tito que precisa conversar com

ele. Bruno e Célia reparam a cara boa de Karina,
que afirma que desencanou de Tito. Filomena expli
ca ao marido que o casamento é de fachada, mas
eles não precisam levar as coisas tão ao pé da letra.
Tito diz que não seria coerente eles confundirem as

coisas, já que a relação é um negócio. Diana conta
a Arminda que viu Nicolau e Karina se beijando no

banheiro. Iara joga no coletor de lixo o envelope par
do. De um orelhão, Iara, sem se identificar, liga para
Jaca e diz que quer contratar os serviços dele.

TITITI

Stéfany pressiona Dona Mocinha a dizer por
que Rebeca é uma ameaça para ela. Luti é flagrá
do por Valquíria conversando com Carnila. Nicole
comenta com Ariclenes que Rebeca está namo

rando Gino. Gabriela confirma sua gravidez e se

desespera. Jaqueline vê as Irmãs costurando e se

oferece para ser a nova estilista da Ordem. Clotil
de faz urn.,a proposta indecorosa para Amanda ser

espiã de Jacques, mas ela nega. Stela vê a versão
preliminar da próxima edição da' Moda Brasil e fica
horrorizada com o resultado. Marcela exige que Re
nato lhe passe a direção da Moda Brasil.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
A Lua traz mais leveza e descon

tração aos relacionamentos em

geral. No amor, há um sério risco

de confundir seus interesses, podendo se

deparar com um conflito! O dia favorece as

atividades em grupo.

Há chances de fazer bons negó
cios e estabelecer contato com

gente de prestígio. Só tenha cui-

dado para não deixar vida amorosa

de lado. A Lua indica que deve dar atenção
aos seus projetos mais ambiciosos.

,J�lil. Hoje, o astral favorece o apren

,;;% dizado. Tire proveito da sua vi

vacidade mental neste dia. No

amor, a distância pode se transformar em

obstáculo. Cuidar do seu lado espiritual
será a melhor maneira de conquistar a

paz interior.

CÂNCER
No trabalho, estará intolerante

às restrições, podendo sair-se

melhor como autônomo(a) ou pro
fissionalliberal. Não insista em um relacio

namento que já não tem o. que oferecer.

Bom dia para explorar a sua criatividade.

Bom astral para lidar com o pú
blico em geral. No campo afetivo,
nem tudo serão flores. A relação

a dois pode sofrer interferência de

terceiros. A Lua indica que terá sucesso ao

agradar as pessoas.

VIRGEM
Esta quinta é ideal para inovar

I' sua rotina profissional. Mas
.I

"'0" tenha cuidado, pois suas ne-

cessidades afetivas podem se

chocar com seus interesses de traba

lho. Tente equilibrar seus esforços em

todos os setores.

É um bom dia .para se dedicar
,-"......._-'"_., a um trabalho que requer mais

criatividade e inovação. Na

vida a dois, terá a sensação de não ser

devidamente valorizado(a). A Lua tran

sita pelo seu paraíso astral realçando
qualidades.

ESCORPIÃO
No campo profissional, um toque
de originalidade é tudo o que

você precisa para se satisfazer.
Sua autoestima pode estar em baixa, ca
priche mais no visual! Bom dia para mudar

os móveis de lugar e alterar a sua rotina.

SAGITÁRIO

9 Cuidado com aborrecimentos, in
trigas ou perda de dados à tarde.
No campo afetivo, tenha cuidado

com fofocas. Respeite sua necessi

dade de ficar só. É tempo de refletir sobre
o rumo da sua vida amorosa.

CAPRICÓRNIO
As finanças estão sujeitas a en

tradas e saídas repentinas. Não
conte com a sorte na vida a dois.

Conflitos de interesse podem abalar a re

lação. A Lua aquariana indica que pode
achar novas maneiras de ganhar dinheiro.

• Sua individualidade pode estar

mais forte e talvez afete as suas

relações. Tente baixar suas ex-

pectativas amorosas. do contrário

poderá se deparar com uma frustração.
Esta quinta traz novas oportunidades,
aproveite-as.

PEIXES
A Lua indica que talvez seja pre
ciso sacrificar sua liberdade. para
servir a um trabalho social. A sen

sação de insegurança pode afetar a vida a

dois e a distância pode ser o maior obstá
culo. Exercite a sua solidariedade.
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Nalhália Dili de
cabelos escuros

Nathália Dili apareceu no Prêmio Extr a de Tele
visão de visual novo. A atriz escureceu os cabelos
para fazer o longa Paraísos Artificiais, de José Padi
lha. "As pessoas estão gostando muito e eu, depois
que fiz o filme, resolvi deixar escuro mesmo", contou
a atriz ao site O Fuxico. Nathália ganhou o prêmio
de Melhor Atriz, pela personagem Viviane, de Escrito
nas Estrelas.

"IW I

,

Kaká e esposa
•

esperam menlna_·
O jogador Kaká confirmou em seu' Twitter

que será pai pela segunda vez. "É com grande
alegria que confirmo que mínha linda esposa @
cacelico esta grávida do nosso segundo filho.

Agora é uma menina!", escreveu o Jogador no
microblog, confirmando a gravidez da mulher,
Caroline Celico. O casal já é pai de Luca, de 2

anos, A filha do casal deve nascer em abril. "Es
tou com mais de quatro meses. Feliz por ter um

casa!!", escreveu Caroline também no Twitter.

Atriz cai no palco
do Prêmio Extra

Atriz Daisy Lúcidi, que vive a malvada Valentina
em Passione, caiu no chão ao subir ao palco do Prê
mio Extra de Televisão 2010. Com a ajuda de Miguel
Falabella e Lília Cabral, que apresentavam o prêmio,
a atriz se levantou e falou: "cair aqui não é só velhi

ce, é que estou com bursite na cabeça do fêmur,
mas fiz questão de estar aqui hoje para confraterni
zar. com os amigos e com o público".

DIVIRTA-SE

Dores no Corpo
Um português preocupado com sua saúde procu

rou um médico:
- Doutor, pelo amor de Deus, estou sentindo dores

no corpo todo:
E o médico, já adivinhando o que vinha por af:
- Dê exemplos, por favor...
- Ah doutor, eu ponho o dedo no pé, dói, ponho o

dedo no peito, dói, ponho o dedo na cabeça, dói, como
pode ver, todo meu corpo dói!

- Hummmm, acho que já sei ...
- O que é doutor, pelo amor: de Deus, é grave?'
- Não Manoel, não é grave ... você apenas que-

brou o dedo.

Esbanjando boa forma, Debo
rah Secco foi a atração de mais
um dia de gravação da próxima
novela das oito da Rede Globo,
"Insensato coração", essa sema

na, na Lagoa Rodrigo de Freitas,
no Rio de Janeiro. A atriz gravou
cenas de sua personagem Natalie

Lamour, uma ex-participante de
reaI ity show que fará muitas loucu
ras na busca por um marido rico.

Eliana investe no

público infantil
Eliana dedicou 12 dos 22 anos de carreira ao pú

blico infantil até decidir entrar no duelo dos domingos.
Em 2011, porém, a apresentadora e empresária volta
a investir nos baixinhos com o lançamento de livros
educativos. Segundo a assessoria de imprensa da

apresentadora, em uma das últimas reuniões com

sua equipe, Eliana decidiu ampliar sua área de atu

ação, que até então era focada em obras ligadas à

fotografia, música, dança, teatro, viagens etc.

Olga conta a lotó
a traição de Clara

Após descobrir que Diogo (Daniel Boaventura)
a traiu e abandonou o plano de desmascarar Clara

(Mariana Ximenes), Olga (Debora Duboc) cria uma

nova estratégia. A empregada de Bete (Fernanda
Montenegro) vai à casa de Totó (Tony Ramos) e conta

que ele está sendo enganado por sua mulher. Choca

do, o italiano não acredita. As cenas de Passione, na
Globo, vão ao ar a partir de quarta-feira, 15.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3.x3.

Deborah
Secco em
boa forma

AN IVERSARIANTES
.9/12
Allan D. Ferreira

Andréia A. Prusse

Beno Baade

Bernadete Belegante
.Claudinei F. Dias
Claudio A. da Cruz

Cristiano D. A. da Costa

be�ise C. Coelho
Doralice Macedo

Edvinó Mathias

Elaine Buttendorff

Elena Vi:zuete

ElfeBorges
ElianeS. Serpa
Eízlra+lass

. ErTlerson AlexandFeGonçalves
Eraldo Doring
Fabíàla Grott <

Grace M. Nasatto
Jeison L. Pauter

Josimara Henklein

Juliana Gascho
.

Ketlim A. Ehlert

Ketlin A..Konell

Nelci 8. Ikert

Patricia A. Fernandes

Rogerio A. Lazzaris
.

RosemeriA Voltolini

Sueli voíkmarm
Tarcisio D. freiberger:'
Tarcisio D. Freiberguer
vilrnar C. de Freitas

Virlei Kunz

Virlei KUl1z

Wally J. Roweder

WigandoWendorff
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves'
Acelerador

O
fim de ano está chegando, é Natal, todo mundo sabe, e nada
melhor do que aproveitar o espírito natalino para ajudar as

pessoas que mais necessitam, não é? Mas muita calma nesta
hora! O assédio das instituições por telefone, pedindo dindim

não está no gibi. Descobrem os telefones de muita gente conhecida
e ligam, ligam, ligam incansavelmente. Acham que todos os que dão

pinta nas colunas sociais são ricos - muito pelo o contrário! Boa par
te dos que aparecem nesta concorrida coluna tem muito nome, mas
nem sempre bufunfa. Claro, com exceções; afinal, quem está livre das
adversidades? A direção certa para esses pedidos pode ser, por exem

plo, os novos ricos: Sherlockinhos neles e descubra quem são!

Não bastasse a "abundância"
que está rolando no calçadão
e nas ruas da urbe sorriso, na
paralela os minicomputadores
das lojas vão soltar faísca. Ainda
mais agora, que parece que foi
anunciado o pagamento do 13°
salário do funcionário público
estadual, para esta sexta-feira.

Prêmio
O Hotel Kayros, reconhecido

pelo talento, empreendedorismo
e excelência em gestão, pelo se

gundo ano consecutivo chegou
na final da Categoria Turismo, do
Prêmio MPE Brasil 2010. A pre
miação será dia nove de dezem
bro' às 19h30min, no Centrosul
Eventos, em Floripa. No ano pas
sado a Kayros ficou em 2° Lugar.
Vamos ficar na torcida.

HORTA

Viviane Alexandre e

Roseli Alvarado no

coquetel de inauguração t'

da loja Donna A_nna

NAS RODAS
• ManuelaWeege Pauli trocou
a megafesta preparada para
brindar os seus 15 anos por uma

longa temporada de estudos,
nos Estados Unidos. Quem
pode, pode!

• Rolou a base de "festa no

paraíso", o almoço na casa

de veraneio de Ronaldo
Vasconcelos, domingo, em
BarraVelha. Aguarde.

• A gatinhaAna Luiza Gadotti,
de quatro anos, trouxe para
Iaraguá o título de 1 ° Princesa
do concurso Mini Miss Santa
Catarina, realizado no dia
quatro de dezembro, em
Otacílio Costa. Parabéns!

Fernanda Dellagiustina é a

mais nova jornalista da área

A modelo Letícia
Lacowictz estampa a

capa da revista Nossa
Saúde, que estará nas

bancas amanhã • A bomba da semana foi
o almoço de um ex-político,
casado há décadas, 'com uma

gata loira que tem a idade de
sua neta. O homem ficou sem

graça e disse que era uma

amiga, Se amulher. souber, o
barraco desce e pra salvar os
restos e o astral só tomando
umNitrix geladinho.
• Empada Brasil inaugura
loja em Iaraguá do Sul. O

.

coquetel,que será para os

colegas da imprensa, acontece
na sexta-feira às 19 horas, na
Rua Mal. Floriano Peixoto,
nO.3S, Centro.

Tatoo
A querida e espevitada Hilka

Wolf, terá que tatuar mais duas
estrelas no braço. Ela faz isso

sempre que nasce um neto. A fi
lha Gilda está esperando Lucca.
Larissa e Pedro acabam de des
cobrir que estão grávidos e irão
brindar namaior alegria a notícia
em Gramado, no fim de semana.

Zum
Na sexta-feira, todos os ca

minhos têm um único sentido.
A direção é a badalada Zum
Schlauch. Pois é, lá que aconte
ce o show com o grupo de pago
de Simbora. E o que é melhor,
na compra de um Red Label,
ganhe três Red BulI. Será uma

noite inesquecível.

"
Não somos o que

deveríamos ser, não somos
o que queríamos ser, não
somos o que iremos ser,
mas graças a Deus, não
somos o que éramos.

MARTIN LUTHER KING

"

leitor fiel
Marcos Aurélio Schmitz, o

chefe mais querido do Feeling
Estofados, é o leitor fiel de hoje.
Segundo Mara, Marli, Lauri,

Xanda, Djani, Jé, ele lê a coluna
por primeiro e relata as notinhas

para suas amadas amigas.
Valeu mesmo!

• Cacá Pavanello para
retribuir a lata tinta para
tingir capelo, que Ivo Konel
lhe presenteou, também
homenageou o ex deputado.
Deu para o cacique óculos de
primeira linhagem. O homem
está parecendo o Regínaldo
Rossi.

• Continua um sucesso o

tradicional Bazar da Karlache
Malhas.

• O pensamento é a ação
ensaiando. (Sigmund Freud)

• Com essa, fui!

Dica de
quarta-feira
Convidar os amigos e fa

zer um Happy Hour na Zum
Schlauch. Não.se esqueça de

pedir o kackepeter, prepara
do pelo, Lucian. Imperdível.
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Inflação oficiaIvolta a teraIta
IPCA aumentou 0,83% em novembro e é o maior índice desde abril de 2005, mostra IBGE
A inflação medida pelo
índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) fechou o mês de
novembro em 0,83%,
maior taxa mensal desde
abril de 2005.

Oacumulado
do ano está

em 5,25%, bem acima dos
3,93% registrados em igual
período de 2009, conforme

divulgou ontem o IBGE. Consi
derando-se os últimos 12 meses,
o IPCA subiu à marca de 5,63%.
Em novembro do ano passa
do, o Indíce havia sido de 0,41%.
A alta do IPCA, mais uma vez, foi
motivada pelo grupo de alimentos
e bebidas, cujos preços aceleraram
ainda mais, passando de 1,89%
em outubro para 2,22% em no

vembro. Com isto, o impacto dos
alimentos no resultado do mês

chegou a 0,51 ponto porcentual,
o que significa que o grupo res

pondeu por 61% do índice. Os
alimentos e bebidas registraram
no mês passado amaior taxa des
de dezembro de 2002, quando a

alta havia sido de 3,91%

Em novembro, o
consumidor passou
a pagar, em média,
10,670/0 a mais por
um quilo de carne.

Em novembro, o consumidor

passou a pagar, em média, 10,67%
a mais por um quilo de carne - os

preços do alimento já acumulam
alta de 26,79% no ano. O item
carnes teve a maior contribuição
individual do mês para o aumen

to da inflação, 0,25 ponto por
centual - e responde agora por
30% do índice de novembro.

-

Outros alimentos continuaram

apresentando fortes aumentos de

preço, como o açúcar cristal, que
subiu para 8,57% em novembro.
Já o preço do açúcar o refinado
aumentou para 6,52%. Alguns
produtos alimentícios, porém, fi
carammais baratos, com destaque
para o feijão carioca. Após a forte

aceleração de 31,42% no mês de
outubro - que resultou numa alta
acumulada de 109,78% nos 10 pri
meiros meses do ano - o quilo do

feijão carioca ficou 6,64% mais
barato. Tomate (-3,84%), arroz

(-1,22%) e cebola (-3,95%) também
apresentaram preços em queda.
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ARQUIVO/OCP

Preços dos alimentos acumulam alta no ano, exercendo forte pressão sobre o valor final do IPCA, mostra levantamento feito pelo IBGE

Serviços têm re&juste Combustíveis desaceleram
Aluguel (1,05%), condomí

nio (0,88%) e energia elétrica

(0,48%) foram responsáveis
pelo aumento das despesas
com habitação (0,57%). No
grupo de despesas pessoais
(0,74%), a pressão foi exercida

pelos salários dos emprega
dos domésticos (1,34%), que
vêm se mantendo em alta.

Destacaram-se, também, os

serviços de costura (1,75%),
manicure (1,14%) e cabelei
reiro (0,82%).

Nos produtos não alimentícios, a

variação foi de 0,41% em novembro, a
mesma de outubro, embora a maioria
dos grupos de produtos e serviços pes
quisados tenha apresentado altadeum
mês para o outro. A variação do grupo
de transporte foi bem mais reduzida

(0,13%), .destacando-se a queda nas

passagens aéreas (-1,26�) e no seguro
voluntário paraveículos (-7,37%), além
da redução no ritmo de crescimento
de preços dos combustíveis (0,95%). O
etanol desacelerou para 2,97%, derru
bando o preço da gasolina em 0,81%.

GOVERNO DILMA

Garibaldi fala como ministro
FIM DA PRISÃO ESPECIAL

Novo Código Penal
EXPECTATIVA POSITIVA

Melho'r Natal desde 2005
Apesar de apenas ter sido indicado pelo

PMDB para comandar o Ministério da Previ
dência, o senadorGaribaldi Alves (RN) falou
ontem durante evento em Brasília como

futuro ministro do governo Dilma Rousseff
(PT). Ele participou da cerimônia de pos
se dos novos presidente e vice-presidente
do TCU (Tribunal de Contas da União). "O
presidente Lula sabe que vou fazer um es

forço muito grande pela governabilidade",
deixou escapar Garíbaldi. Ao ser questiona
do quando seria convidado por Dilma para
assumir a pasta, o parlamentar respondeu:
"Só me resta esperar".

Os varejistas brasileiros estão otimistas
com as vendas para o Natal. De acordo com

pesquisa da Serasa Experian divulgada on

tem, 69% dos empresários do setor esperam
aumento do faturamento em relação ao mes

mo período no ano passado. É o maior per
centual, considerando todas as datas especiais
do varejo, desde o início da pesquisa, em 2005.
No Natal de 2009, por exemplo, o número era

bem menor (53%). Na média, o crescimento

esperado é de 10,5% nas vendas ante a obtida
no ano passado. A pesquisa indica ainda que
os presentes mais oferecidos serão roupas,
sapatos e acessórios.

O Senado aprovou o novo Código de Pro
cesso Penal, que traz inovações como o fim
da prisão especial para quem tem diploma e

o monitoramento eletrônico de presos antes

mesmo da sentença. O projeto irá-agora para
a Câmara dos Deputados. Com a mudança,
a prisão especial só será aplicada em caso de

proteção da integridade física e psíquica do
detento, independentemente do seu nível de
escolaridade, Já o monitoramento eletrônico

integra as chamadas "medidas cautelares",
que têm como objetivo desafogar as peni
tenciárias do país - reduzindo o número de

presos provisórios.
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Educação deve receber 70/0 do PIB
Proposta apresentada pelo MEC à Casa Civil prevê mais investimentos no setor

educação nos próximos dez anos.

Segundo Haddad, o patamar de
investimento de 7% do PIB deve
ser atingido na próxima déca

da, "mas quanto antes melhor".
As bases do PNE foram traçadas
durante a Conferência Nacional
de Educação (Conae), que reuniu
no mês de abril em Brasília cerca

Essa
foi a proposta apresen- de 3 mil representantes de movi

tadapeloMinistériodaEdu- mentos sociais, governos, pesquí
cação (MEC) à Casa Civil. sadores, estudantes, professores e

De acordo com o minis- pais para discutir as prioridades do
tro Fernando Haddad, o plano setor. O documento final da Conae
será lançado nos próximos dias recomendou que o investimento

pelo presidente Luiz Inácio Lula em educação seja elevado para
da Silva. Em 2011, começa a tra- 7% até 2011 e atinja 10% em 2014.

mitação do projeto no Congresso O PNE 2001-2010, que ainda está
Nacional. "Evidente que temos em vigor, também estabelecia
um governo que termina e outro uma meta de investimento de 7%

que começa, mas estamos traba- do PIB em educação, mas o dispo
lhando no sentido de fechar um sitivo não foi aprovado na época.
consenso", disse o ministro. Da-Para especialistas e estudiosos do
dos referentes a 2009 mostram tema, esse foi um dos fatores res

que hoje o país investe 5% do PIB ponsáveis pelo fracasso do ano

em educação. Nos últimos cin- atual, que não cumpriu boa parte
co anos, o crescimento foi de 0,2 ' das 295 metas estipuladas, já que
ponto percentual anualmente. não havia previsão orçamentária
O próximo PNE vai definir as me- para garantir os investimentos
tas que o Brasil deve atingir em apontados pelo projeto.

o próximo Plano Naciol]al
de Educação (PNE)
vai fixar uma meta de
investimento de 1% do
Produto Interno Bruto
(PIB) na área.

PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

Ministro diz que para melhorar a qualidade do ensino no país, meta de 7% deve ser alcançada o mais rápido possível
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O tempo permanece
firme, com predomínio
de' sol e algumas nuvens

em todas as regiões do
Estado. Temperatura
em elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 32°C

SEXTA

MíN: 18°C
MÁX� 31°1:;

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 31°C

DOMINGO
MíN: 21°C
MÁX: 34°C

(
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Chuvas ficam
abaixo da média
A previsão do Epagri/Ciram é de que a

chuva possa ficar abaixo da média no tri
mestre entre dezembro de 2010 e fevereiro
de 2011. Os acumulados, mal distribuídos,
serão menores priilcipalmente no Oeste e

Meio-Oeste. A partir da segunda quinzena
de dezembro, começam a ocorrer as chuvas

típicas de verão, passageiras.

,::',EN (;1\0 fUVUU/J&
.,'31

Calor na região do
.,

Vale do'ltapocu
Hoje, é a região Nordeste do 'Es

tado que deve registrar o maior Ín
dice de desconforto térmico·- com
uma sensação máxima de até 32°C.
Amaiorparte das outras regiões não
passam de 29°C, enquanto o Cen
tro-Sul e o Litoral Sul registram um

desconforto térmico de até 27°C.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19

0,81%. o índice eriglóba
.

a variação de cador usado como base para as metas de

preços para famílias ,com rendimentos inflação do governo determinadas pelo
mensais de 1 .a 40 salários mínimos, re- .Conselho Monetário Nacional (CMN) ..
sidentes nas p'rincipais áreas urbanas do Atualmente, a meta central para a infla

país. No ano, aalta acumulada pelo IPCA' ção em ?010 é de 4,5%, com intervalo de
é de 5,25%, àcima dos 3,93% referentes a

,
tolerância de dois pontos percentuais

igual período] e2Úi)9. O IPCA 'é o jridí- para cima ou para baixo (até 6,5%).
,

,

Inflacão é· a maior desde 2005
..3

'

inflação oficial medida pelo
Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA)
acelerou para 0,83% em no

vembro," segundo
.

informou ontem o

IBGE. É o maior índice mensal desde
abril de 2005, quando havia atingido

Sustenidos
Embora o nome seja muito inspirado,

esta indústria têxtil teve de enfrentar todos
os desafios de um projeto novo e hoje já che
gou aos oito anos de muito trabalho.

Revisão das
previsões para 2010
Segue a retrospectiva com a análise

de mais algumas previsões:
• O câmbio continuará sendo o

grande problema do Banco Central

que terá de recorrer a todo o seu arse

nal de medidas para conter a valoriza

ção do real.
Outro tiro no centro do alvo.
• A bolsa de valores será mais emo

cionante que andar em montanha rus

sa, pois o humor dos investimentos

estrangeiros estará permanentemente
dividido entre as boas e más notícias
nas diversas economias do mundo.
Ainda assim, promete ganhos bem
maiores que a caderneta de poupança.

Quem soube comprar e vender ga
nhou dinheiro e quem ficou "sentado"
em cima de algumas ações - especial
mente de bancos - também não tem

motivo para queixas. Quem "cochilou",
no entanto, tevemuitos problemas.

•
. Os atuais 39,7 shoppings centers

existentes no Brasil receberão a com

panhia de diversos outros, novinhos
em folha e com inovações quanto aos

conceitos. Para ficar por perto, Blume
nau está ganhando seu segundo shop
ping e em Iaraguá inicia a duplicação
do Breithaupt.

•A energia elétrica voltará a ser uma

preocupação, pois com o crescimento
da economia e a falta de obras em fase
final, precisarão ser encontradas alter
nativas para evitar a falta já anunciada
que a crise e as chuvas adiaram.

Embora não tenhamos chegado
a nenhuma situação· crítica, o cresci

. mento do' consumo está bem grande.

DIVULGAÇÃO

Breithaupt 84 anos
A rede de estabelecimentos comerciais

que utilizam a marca Breíthaupt se espalha
por diversas cidades do Estado, sendo refe
rência em Jaraguá do Sul. Tudo começou em
9 de dezembro de 1926 com a fundação da

Breithaupt & Cia estabelecida em um imóvel
com 35 m2 que vendia gêneros alimentícios e

artigos em geral, localizada onde hoje se er

gue o Shopping Center Breithaput. Especial
mente em ummercado tão dinâmico como o

de supermercados, que estão sendo fundidos
em apenas algumas grandes redes nacionais,
a empresa teve de fazer muitas adaptações
para sobreviver por estes 84 anos. Parabéns.

,Impressul
Uma das mais conhecidas

gráficas da região também
comemora hoje o dia de sua

fundação, são 23 anos de exis
tência.

Doce Natal
Este é o título da campanha do

Shopping Center Breithaupt que
iniciou no último sábado e que
vai sortear entre os clientes três
automóveis Novo Uno e três mo
tocicletas Kasinski. A cada R$ 40
o cliente tem direito a um cupom
que deve ser depositado nas urnas

distribuídas no empreendimento.

Arrocho será

herança
As medidas tomadas pelo go

verno federal se justificam pela
necessidade de um arrocho fis
cal maior para que seja atingido
o superávit primário de 3,3% do
PIB em 2011. Existem diversas

intenções em jogo, pois utilizan
do medidas de arrocho financeiro,
como o aumento do compulsório

. dos bancos, ocorre o aumento

dos juros. O financiamento de
veículos com menor prazo e com

entrada maior também são formas
de restringir o consumo e com isto

"segurar" a inflação. Claro que o

1 resultado esperado é reduzir o ritmo
de crescimento do consumo e isto
também afetará o crescimento do

)

PIB em 2011. Como isso não esta-

va previsto, o otimismo em relação
ao crescimento da economia para o

próximo ano está em queda.

LOTERIA

01 - 10 - 23 - 52 - 53

PfilIMH'íI:Q) �;mf!{HO

03 - .12 - 20 - 34 - 39 - 44
SH:H1I�m11 Sif.ilU/E1O .

03, - 12 - 23 - 29 - 42 - 46

I.N DIGADORE'S

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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NATAÇÃO
Natação passa
pormudanças
no fim deste ano

linha de Fundo

�,"'/�Julimar Pivatto
* SAMP DORIA

PIERO RAGAZZI

Primeirona

A
o contrário do que aconteceu

em 2010, a Primeira Divisão do
Futebol Jaraguaense acontecerá
no segundo semestre no ano que

vem. E a intenção é que. pelo menos oito

equipes participem. Sete já estão confir
madas: Flamengo, Cruz de Malta; Botafo
go, Vitória, JJ Bordados (que disputaram
este ano), Noite a Fora (que volta depois da
punição) e Néki (atual campeã da Segun
dona). O Atlético Independente, que tam

bem subiu, abriu mão de participar para
investir na construção do campo. Guarany
e Vila Rau, que terminaram em terceiro e

quarto lugares na Segundona, serão convi
dados a participar.

Modalidade perderá seis atletas e

priorizará as categorias menores
JARAGUÁ DO SUL

!

(
Kiko. O grupo fechou 2010 com

50 nadadores e para o ano que
vem serão apenas 35, uma vez

que foi extinta a categoriamirim,
e será incorporada com os atletas
selecionados do Circuito Interes
colar de Natação.

O grupo remanescente da

competição ganhará o nome de
"Escolinha de Natação da FME".
Para abranger toda a região, o

torneio passará a se chamar Cir
cuito Intermunicipal de Natação.
Para adquirir conhecimento,
os técnicos Kiko, Iara e Marina

Fructuozo, vão para o Canadá

para acompanhar de perto o tra

balho desenvolvido pelas cate

gorias de base daquele país, re
tornando no fim de janeiro.

A equipe encerra o ano com

duas competições o Campeonato
Estadual de Categorias, sábado,
Ll, em Palhoça, e aTravessia Inter
nacional da Lagoa da Conceição,
domingo, 12, em Florianópolis.

Entra ano e sai ano as

categorias de base sempre
sofrem com baixas de
atletas nas equipes.

Na
natação não é dife

rente, pelo contrário,
a modalidade sempre
sofre renovações de

um ano para outro. Segundo o

coordenador da equipe Ronal
do Fructuozo, o Kiko, Marina
Fructuozo, Ian Doubrawa, Otá
vio de Azevedo, Felipe Mathias,
Jean Pedro Ferrari e Amanda
Guimarães deixarão o grupo,
por motivos de estudos, trans
ferências ou profissionais.

"Sem dúvida será uma grande
perda a saída destes experientes
atletas. Para 2011, inicia-se um

novo ciclo com ênfase nas ca

tegorias mais novas", informou

João Pessoa
Outra dúvida está na partici

pação do João Pessoa. A diretoria
alviverde será reunirá nesta se

mana para definir os últimos de
talhes e, até na sexta-feira, deve·
confirmar ou não a participação
na Primeirona 2011. A competi
ção começará no dia 5 de junho,
com término previsto para 13 de
novembro. A fórmula de disputa
será amesma deste ano, onde to
dos se enfrentam em turno e re

turno e os quatro melhores pas
sam à semifinal.

Escolinhas
Teve encerramento no fim de semana também o Campeo- .

nato Jaraguaense de Escolinhas. No sub-Ll. a decisão foi emo
cionante. O Guaramirim abriu 3xO, mas o CT Falcão buscou
o empate e levou a decisão para os pênaltis, onde venceu por
5x3. Marlon da Silva, do time vice-campeão, foi o destaque do
certame. No sub-13, o Flamengo (foto) goleou o CT Falcão por
4xO em grande atuação de Gabriel Sara (o destaque do campe
onato) e ficou com o troféu.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Otávio de
Azevedo

-

(C) bateu
o recorde
nos Jasc
e deixará
a equipe
no fim
deste ano

Botafogo. A diretoria alvine

gra confirmou a permanência de
um dos principais responsáveis

, pela boa campanha do time no

Brasileirão. Ioel Santana deve fi
car em General Severiano até o

fim do ano que vem.

� GOL CONTRA
Ronaldinho, Adriano, Felipe

Melo, Mancini, Diego (ex - Iuven
tus) e Amauri. Eles são os repre
sentantes brasileiros que concor
rem ao prêmio de pior jogador do
ano na Itália. Mutu, Materazzi e
Cassano completam a lista.

DOIS TOQUES
J

, I
r

I
! .

ANIVERSARIANTES

f
I f

(

,SU�flRÊ AG (5 ANOS)
- Clube paulista

que disputa a quarta
divisão (Série B)

do estadual .

CD lIA.SOOA (55
MOS) - Terminou

•
em oitavo lugar no
último campeonato

chileno
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DESPEDIDA

Em busca de novos desafios
• INíCIO DA CARREIRA

Antes de ser goleiro Tiago era

atacante. Nascido em São Paulo,
ele começou na categoria fraldi
nha da Associação Atlética Santo
Amaro. Nas brincadeiras fora de

Tiago se muda paraMoscou em janeiro para defender. o Gazprom-uFoTogsprlERaORAGAZZI quadraelepegavanogol.Ogolei-
_

ro do time não estava tão bem e o
I técnico botou Tiago no lugar. "No

outro ano, se fosse para a linha
I seria reserva. Então continuei no

I gol", descreveu. Com 17 anos, es

treou no time adulto do Palmeiras.

Tiago ao lado da esposa Amanda não quer perder o contato com o Brasil e um dos meios será o twitter@GoleiroTiago,queagora ganhou versão Russa

JARAGUÁ DO SUL

DepoiS de ter conquistado
quase tudo no Brasil com a

Malwee/Gimed e a seleção
brasileira, chegou a vez

de Tiago enfrentar novos
desafios fora do país.

LOgO
após o reveillon, mais

precisamente no segundo
dia do ano, Tiago embarca
para Moscou, na Rússia,

onde defenderá as cores do Ga

zprom-Ugra (antigo TTG-Ugra).
Precavido e criterioso, Tiago
tratou de pesquisar tudo sobre
o "novo lar" e sabe muito bem
tudo o que vai encontrar. "O fut
sal russo hoje é o terceiro melhor
do mundo, está em crescimento.

Querem usar a habilidade do jo
gador brasileiro para engrande
cer a parte coletiva", informou.

Segundo Tiago, o que a Rússia

pretende fazer é mais ou menos

o que a Espanha fez há alguns
anos e ele quer dar sua contri

buição para isso. "Com certeza,
só de me olharem atuando, já
vou ajudar os goleiros", disse.
Essa aposta do desenvolvimen
to do futsal na Rússia é uma das
cartas na manga de Tiago para
não ficar esquecido por aqui. Por
via das dúvidas, ele conversou

com o técnico da seleção bra
sileira Marcos Sorato, o Pipoca,

.Q_------�--------------------------��.------ ------
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sobre o assunto. "Essa era uma

preocupação minha, mas o Pipo
ca me deixou tranquilo. Ele disse

que não me deixará esquecido
lá", garantiu.

COMPETIÇÕES
Em 2011, Tiago jogará a Liga

Russa e a Copa da Rússia com o

objetivo de conquistar uma dessas
competições para conseguir uma
vaga na Copa da Uefa. Entre os ad
versários estão o Dínamo (quatro
vezes campeão da Liga) e o Sinara
(que faturou as duas últimas Li

gas). "Eles (Gazprom-Ugra) estão

perto de ganhar algo importante,
então as expectativas de títulos

são grandes", revelou.
Outro fator que pesou na hora

da decisão foi o fato de poder dar
mais atenção para a família. Os jo
gos naEuropa acontecem umavez

por semana e os períodos de férias
são maiores. Quem gostou foi a

esposa Amanda. Segundo ela, no

começo foi difícil concordar com
a ideia, mas prefere tirar o melhor,
da situação. "Sabemos que vai ser
diferente pela língua, cultura, cli
ma, mas teremos tempo para nos

preparar e com certeza será um

grande aprendizado", disseAman
da, que junto com a filha, Isabela,
visitaráTiago em abril e semudará
em definitivo em agosto.

Um dos momentos inesquecíveis foi o gol na partida de despedida

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorrei�dopovo.com.br

(47) 9617-1438 I joyce.fitness@hotmail.??m ,

Rua ExpediciQoá:rilil Aatôtli0 Garrias ferreira, � 620 I Nova B aSlllq .� Jaragua do SlJl/se
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I • COMO CHEGOU
As negociações com aMalwee

iniciaram em 2003, mas ele só

veio para Jaraguá do Sul em 2006.

Assim como na infância, ele de
testava a ideia de ser reserva (a
Malwee tinha Franklin). Mas

depois da Liga de 2006 deu tudo
certo e Tiago trocou a Ulbra pela
equipe jaraguaense.

• TíTULO INESQUECíVEL
Apesar da dificuldade em

apontar um dos títulos que con

quistou pela Malwee, o goleiro
lembra da final da Sul-America
na de 2009 -. "Estávamos perden
do por 2xO para a Krona/Ioínvil
le, conseguimos empatar com

Cabreúva de goleiro-linha e ven

cemos por 2x1 na prorrogação.
Todos os títulos foram importan
tes, mas esse foi o mais emocio

nante", descreveu.

"
O Gazprom está perto de
ganhar algo importante,
então as expectativas de
títulos são grandes_
TIAGO, GOLEIRO DA MALWEE

"
• DEFESA ESPETACULAR

Talvez Tiago seja um dos go
leiros mais "salvadores" da his
tória do futsal. Foram tantas de
fesas brilhantes que na hora de
citar apenas uma fica difícil. Por

isso, para não errar, prefere ficar
com a mais recente. "Foi a da se

mifinal da Liga de 2010 contra o

Carlos Barbosa uma defesa com

o pé no segundo jogo da semifi

nal", relatou.

• MELHOR DO MUNDO
O título de melhor goleiro

do mundo, que veio junto ·com

a conquista do Mundial de Sele

ções em 2008, com certeza ficou
marcado na carreira do goleiro.
Muita coisa mudou depois de
receber esta honraria conforme

explica o próprio Tiago. "Quan
do me perguntam ainda não sei

responder qual a sensação. Mas
o tratamento com as pessoas e

o reconhecimento nas ruas foi
muito maior depois disso".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colorado embarcou ontem para Abu Dhabi, mas só estreia terça-feira

I 1.../

Rothgarante
Internacional
forte e decisivo

("umWI.,

...

Técnico fala sobre preparação,
expectativas e os trunfos do time

,.,

ABU DHABI

Celso Roth abraçou a

proposta do Internacional
ao assumir a equipe na

semifinal da libertadores
e tornou-se campeão e ,

unanimidade no clube.

Afase
sem vitórias no final

do Brasileirão não che

gou abalar seu prestígio
e ele está confiante na

possibilidade de conquistar o bi

campeonato da Copa do Mundo
de Clubes da Fifa para o Interna

cional, Para isso, garante que o

grupo está 100% e não deixa nada
a desejar para o elenco de 2006.

Na comparação com a equipe
de quatro anos atrás, Roth garan
te que não mudoumuita coisa. "O

plantel de hoje é tão forte quan
to aquele. Se por um lado saíram

jogadores, por outro alguns se

afirmaram e evoluíram", atribuiu
o treinador, garantindo que sua

equipe está pronta para este desa
fio. "Estamos preparados e vamos

chegar 100% física e tática, com
jogadas ensaiadas. Preparar o time
durante o Brasileirão foi o melhor

que poderíamos fazer, embora

seja difícil explicar ao torcedor o

porquê de alguns resultados pio
res", comentou.

Quanto aos adversários da pri
meira fase (Mazembe ouPachu
ca, que jogam amanhã) Roth

prefere não escolher concor

rentes. "Nossametodologia é pre
parar o time para jogar qualquer
partida de maneira sólida. Depois, '

fazemos ajustes para cada time
em específico", informou.

O treinador apósta na força
individual dos atletas para sair
com o título de Abu Dhabi. "Se
em algum momento conseguir
transformar a força individual
em coletiva, teremos grandes
chances", nonderou.

Brasileiros.
são destaques.
Os brasileiros foram des

taques na estreia do Mun- 7

dial de Clubes. O Al-Wahda,
dos Emirados Árabes, abriu
o torneio com uma vitória

tranquila sobre o Hekari

Uníted, da Papua Nova Gui

né, por 3xO. O meia Hugo e

o centroavante Fernando
Baiano. anotaram na parti
da. AbdulraI,leem Iumaa fe-

.

chou a contagem. C01;I1 a vi
tória, a equipe se classificou
para as quartas de final e en
frentará o campeão asiático
Seongnam Ilhwa Chunma,
nO . .sabado.

Fêrnando Baiano anotou

para o AI-W�hda'

. Santos apresenta Falcão Que
participa de jogo beneficente

DA REDAÇÃO
O melhor jogador de futsal do

mundo foi oficialmente apresen
tado naVila Belmiro ontem à tar
de. Em sua apresentação Falcão
mostrou bastante entusiasmo em

ser a estrela da nova equipe de fut
sal do Peixe. "O Santos tem a cami
sa damoda, vive ummomento es

pecial como clube, com jogadores,
gestão, títulos", afirmou Falcão.

O ala disse ainda que o dia fi
cará marcado como a realização
de um sonho. "O projeto come

çou com uma brincadeira, e ago
ra estou realizando um sonho.
Não esperava mais que isso fosse
acontecer na minha carreira: jo
gar no time do meu coração, em

um momento especial", comen
tou na apresentação.

Durante a apresentação o ca

misa 12 foi bastante questiona
do sobre uma possível volta aos

gramados. Ele encarou o assunto

com bom humor. "Vou acompa
nhar os jogos do Santos na Vila,
e deixar uma chuteira no canto.

Faltando alguém, vou estar ali

para calçar", brincou o craque,
emendando: usou bem resolvido
no futsal e vim para jogar essa

modalidade pelo Santos".

Logo depois de sua apresen
tação' Falcão participou do jogo
beneficente entre Amigos de
Narciso e Neymar contra os Ami

gos de Deivid e Deco.

DIVULGAÇÃO

Na tarde de ontem, Falcão assinou com o Santos até o fim de 2012

COMUNICADO
A empresa DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ 04.233.545/0001-
07, comunica que requereu à Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente - FUJAMA, Licença
Ambiental Prévia - LAP e Licença Ambiental de Instalação - LAI para implantação do "Lotea
mento Residencial Floresta", com instalação à R. 273 - Horàcio Pradi, bairro Jaraguá Esquer
do, neste municipio de Jaraguá do Sul. A partir desta data, passa a transcorrer o prazo de 20

(vinte) dias para impugnação do pleito junto à FUJAMA, dependendo ainda o licenciamento do
atendimento à legislação vigente e das condicionantes definidas pelo órgão ambiental.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2010

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. FMAS
ERRATA

O MUNiCípIO DE JARAGUÁ DO SUL, através do FUNDO MUNICIPAL DE'ASSISTÊNCIA
SOCIAL. FMAS, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Tomada
de Preços acima, que por equívoco de digitação no extrato do Edital está retificando o valor

estimado para aquisição de R$129.794,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e

quatro reais) para 157.474,00 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro
reais). Sendo assim, por força do §'4° do art. 21 da Lei Federal nO 8.666/93, tendo em vista
a retificação não modificar a

formulação das propostas, visto que numa simples análise dos valores e quantidades cons

tantes no ITEM I . DO OBJETO do Edital, caracteriza mero erro de digitação (erro material),
a Administração Pública mantém a mesma data para entrega e abertura dos Envelopes "A"

Documentação de Habilitação e "B"- Proposta de Preço.
Jaraguá do Sul(SC), 06 de dezembro de �01 O.

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Doismorre-m ao fugir de blitz
Ao ver a barreira policial, homem retornou na contramão e bateu em um carro

Um casal, que estava
em uma moto, morreu
na noite de terca-feira

,
.JJ

após tentar fugir de uma

barreira policial, na rua
Feliciano Bortolini, na
Barra do Rio Gerro.

O
condutor da motocicleta
Honda CBX 200, Jocemir
Alves da Silva, de 33 anos,

dirigia com a carteira de

habilitação vencida. Ao avistar
a barreira, ele tentou fugir no

sentido contrário da via e coli
diu com uma camionete S-10.
De acordo com informações da
Polícia Militar, não houve perse
guição, pois o condutor bateu o

veículo logo após fazer o retorno.
Com o impacto da batida, os

dois ocupantes da moto, Iocemír
e Sandra Hoffrnann, de 24 anos,
foram arremessados a cerca de
dez metros de distância do local
do acidente. O corpo de Sandra

chegou a bater e arrebentar a fia

ção elétrica e caiu em ummatagal,
atrás de uma empresa. Já o con

dutor da S-10 não teve ferimen
tos graves, apenas sentiu dores
no peito, ocasionados pelo cinto
de segurança. A motocicleta ficou

completamente destruída.
Após o acidente, foi cons

tatado que Jocemir estava com

um mandado de prisão 'em

aberto, da cidade de Pornerode,
por não pagar pensão alimentí
cia. Ele também tinha diversas

passagens criminais em Iara
guá do Sul e em outras cidades
do Estado. Durante a barreira

policial, foram abordados 20

veículos, seis foram autuados e

um guinchado.

O número de mortos no trân
sito de Jaraguá do Sul, em 2010,
já supera o ano passado. Até no
vembro deste ano foram registra
dos 13 óbitos no local doacíden
te. Somando essas duas vítimas
de dezembro, o total sobe para
15. Em 2009, durante todo o ano,
foram 14 mortes no local.

A rua Feliciano Bortolini não
é considerada uma das mais pe
rigosas. Segundo dados da PM,
as ruas onde são registradós
o maior número de acidentes
são aWaldemar Grubba, Walter

Marquardt, Epitácio Pessoa e

BerthaWeege'
• Debora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br
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Homem de 84 anos
morre em boate

Um homem de 84 anos faleceu

após frequentar a boate Casa de Cam

po, na SC-416, próximo a Pomerode.
De acordo com relato das garotas que
trabalhavam no local, o senhor costu
mava ir bastante à boate. Quando saia
da Casa de Campo, por volta da lh30
da madrugada de ontem, no momento
em que iria entrar no veículo, o idoso
sofreu um ataque cardíaco e faleceu no
estacionamento do estabelecimento.

Um dos clientes da casa, após ver o
ocorrido, prestou os primeiros socorros

à vítima, pois já havia sido socorrista.

Quando os bombeiros voluntários che

garam ao local, o senhor já estavamorto.
De acordo com informações dos bom

beiros, o homem havia consumido ape
nas uma cerveja e tevemorte súbita.

Motocicleta ficou completamente destruída com a batida. A caminhonete teve a parte da frente arrancada

I::�i t: ffr"I,� .� f'"�IIC' I"� �, f'�1, ru.,�",n,N, 'I." �";�",,' J
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Veículo furtado em

junho é encontrado·
A Policia Militar recuperou um ve

ículo furtado. Os moradores da locali
dade Iacu-Açu, em Guaramirim, infor
maram à PM de que um veículo Gol,
com placas LXQ 6688 de São Cristovão
do Sul, na cor vermelha, estava aban
donado em uma estrada há alguns
dias. Após consulta da placa, foi cons
tatado que o carro tinha registro de fur
to na cidade de Curitibanos, no mês de

junho de 2010. A polícia encaminhou o
veículo até a delegacia onde aguarda a

manifestação do proprietário.

Fique por dentro de tudo
que acontece na região
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�
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@ocorreiodopovo

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 29/11 a Sra. Hele
na Reblin Helert com idade de 89

anos, o sepultamento foi realizado

dia 30/11, às 8:30 horas, saindo o

féretro da capela mortuária da igreja
cristo salvador em rio cerro II, seguin
do após para o cemitério da mesma

.

localidade.

• Faleceu dia 30/11 a Sra. Jadwiga
Rinkaweski com idade de 88 anos,
o sepultamento foi realizado dia

1/12, às 17 horas, saindo o fére
tro da igreja São Miguel, na estrada
geral em Massaranduba, seguindo
após para o cemitério da mesma

localidade.

• Faleceu dia 30/11 a Sra. Marta Ma
ria Klein Marquardt com idade de 46

anos, o sepultamento foi realizado

dia 1/12, às 16 horas, saindo o fére
tro da capela mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o cemitério de
Francisco de Paula.

• Faleceu dia 30/11 o Sr. Nilvi Voelz

Leuphufer com idade de 55 anos, o

sepultamento foi realizado dia 1/12,
às 17 horas, saindo o féretro da igreja
evangélica 58, centro, Massaranduba,

seguindo após para o cemitério da

mesma localidade.

• Faleceu dia 1/12 o Sr. Valdelino
da Silva com idade de 62 anos,
o sepultamento foi realizado dia

2/12, às 9 horas, saindo o féretro
da capela mortuária da vila lenzi,
seguindo após para o cemitério

municipal do Centro.

• Faleceu dia 1/12 o Sr. Thomaz
Batista com idade de .104 anos, o

sepultamento foi realizado dia 2/12
às 9 horas, saindo o féretro da igreja
rio branco, em Guaramirim, seguindo
após para o cemitério Rio Branco.

• Faleceu dia 1/12 a Sra. Veronice
Corso Eichinger com idade de 61 anos,
o sepultamento foi realizado dia 2/12
às 11 horas, saindo o féretro da igre
ja sagrado coração de Jesus, bairro
Estrada Nova, seguindo após para o

cemitério municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 1/12 a Sra. Tecila Muller
Rosa com idade de 79 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 2/12 às 15:30

horas, saindo o féretro da capela mor

tuária Maria Leier, seguindo após para

o cemitério de Rio da Luz I.

• Faleceu dia 1/12 a Sra. Rosa Ma
chado de Andrade com idade de 82

anos, o sepultamento foi realizado dia

2/12 às 16 horas, saindo o féretro da

comunidade católica caixa Dagua em

Guaramirim, seguindo após para o ce

mitério municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 1/12 o Sr. Pedro Gasperi
com idade de 56 anos, o sepultamento
foi realizado dia 2/12 às 17:30 horas,
saindo o féretro da capela São José,
bairro Rio Branco, Guaramirim, seguin
do após para o cemitério São José.

• Faleceu dia 1/12 o Sr. Ramiro José
Buzarelo com idade de 44 anos, o se

pultamento foi realizado dia 2/12 às
17 horas, saindo o féretro da Igreja
evangélica luterana, centro, seguindo
após para o cemitério municipal da

Vila Lenzi.

• Faleceu dia 2/12 a Sra Maria Len-
.

nert Lipinski com idade de 44 anos, o

sepultamento foi realizado dia 3/12 às
15 horas, saindo o féretro da capela
Santo Estevão, seguindo para o cemi

tério da mesma localidade.

__ "'_,. .. .. _ r ..
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*Condição exclusiva

para 'financiamento

*
Aqui você

não perde negócio!
Traga sua proposta.
Antes de comprar

compare
Cinto de segurança pode salvar vidas.
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www.autoerde.com.br Grupo Avto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região. UlilCDWOIIII$IMiGIlII
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Credito Consignado para:
Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidores úbliCO$ - Estaduais eFederais -

(� Exército eAeronáutica)
! Crédito Pessoal com Débito em Conta
Ccnsórcio de to" Cano" caminhão, Imóvel e Serviços
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Quiftamos suas diívidas e você ·tl A N

aim:lla sal com dinheiro no bdso
e para os� aóna de
5__000..00" você sai com um (DaancoMatone
super briinde nas rrnãos..
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

Consórcio

lllRllOS - Itl(J7"'(JS

CRÉDITOS X 76 MESES I�ÓVEIS

RS 55.000,00
RS 60.000,00
RS 65.000,00

S'IMULE SEU OB.JETIVÓ
wwvv.uniaocat.·corn.br

Curiculum e Entrevista
-

3371-8153/9186-7223
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