
Aposta
na sorte

.

Mega Sena daVirada
deve sortearmais de
R$ 150milhões e já
provocamovimento
extra nas lotéricas.
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Estacionar no
centro de Iaraguá

,
,

vai custar

R$1,50 ahora
Por unamidade, os vereadores

aprovaram, ontem, o projeto que
recria o estacionamento rotativo na

cidade. Amatéria segue, agora, para
sanção da prefeita Cecília Konell
e deve entrar em vigor ainda no
primeiro semestre de 2011.

Página 4
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Mudam
oshábítns

Pesquisa do IBGEmostra
queda no consumo da

famosa combinação arroz
e feijão, e alta na ingestão
de cerveja e refrigerante.

Página23
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Com a interdição do Km 79 da BR-280, entre
Jaraguá do Sul e Corupá, motoristas perdem
quase uma hora para fazer o trajeto. Chuva
atrapalha as obras e Dnit prevê abertura de

nova via até a próxima terça-feira.

. Saúde faz
balanco dos

.:J

investimentos
Em coletiva de imprensa,
secretário Francisco Garcia
detalhou como foi aplicado o
orçamento de RS 68 milhões
da pasta. Página 11

Abertura de
vagas abaixo'
do esperado
Criação de novos postos
de trabalho desacelera em

novembro. Em Jaraguá
do Sul, saldo ficou em

354 vagas. Página 10

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

o maisjovem
general da França

No dia 17 de dezembro de 1793, Napoleão
Bonaparte colhe os frutos de sua vitória diante
dos ingleses, em Toulon: é nomeado o mais jo
vem general da França.A trajetória havia inicia
do em 1784, com amorte de seu pai e a conse
qüente situação financeira preocupante de sua
mãe e seus seis irmãos.

Na mesma época, ele é considerado apto para
ingressar na Escola Militar de Paris, tornando-se
cadete-fidalgo no dia 22 de outubro. Estudando o

Tratado de Bezout incessantemente, consegue se

formar em dez meses - ao invés dos quatro anos

tradicionais. Em setembro de 1785, ele entra na ar
tilharia, noRegimento de laFere, emAuxone, sendo
nomeado segundo-tenente emValence em 1787.

\ Quando começa a Revolução Francesa, em
1789, o tenente Bonaparte encontra-se em Paris
e assiste à invasão dasTulherias pelo povo.Volta à
Córsegavárias vezes, ondePasqualePaoli liderava
omovimento de independência da ilha. Em 1972,
o tenente torna-se chefe daGuardaNacional.Um
ano depois, a execução do rei provocaria uma re
volta entre os partidários da independência.

Os bonapartistas apóiam a Revolução, en
quanto os paolistas são partidários de uma

monarquiamoderada, nosmoldes ingleses. Es
toura uma guerra civil e a família de Napoleão,
cuja residência foi saqueada pelos paolistas, é
obrigada a deixar a ilha precipitadamente com
destino a Toulon, em junho de 1793, indo esta

belecer-se emMarselha.
Em agosto domesmo ano, ingleses ocupam

Toulon. Bonaparte, já capitão de artilharia, con
tínua apoiando a revolução e é enviado para
livrar o porto da presença britânica.Conceben
do um plano eficaz e, quando ele é colocado
em prática, fica encarregado=de comandar a

artilharia. O fato o transformaria em general
de-brigada e, além disso, lhe é oferecido um co

mando no exército que combate os insurgentes
do Oeste. Ele não aceita e permanece em Paris.
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Medicina alternativa
para controle de natalidade
Os métodos de contracepção, atualmente, são

utilizados para que a mulher - ou o casal - tenha
controle sobre o próprio corpo e escolha quanto ao

número de filhos, além de ser uma medida para o

controle da natalidade. Nas civilizações antigas, no
entanto, esse controle era o único foco - e era suge
rido atémesmo por pensadores, comoAristóteles.

O filósofo afirmava que cada casal deveria ter
um limite máximo de filhos e, quando necessário,
a mulher deveria fazer um aborto. Em contrapar
tida, Hipocrates, considerado o Pai da Medicina,
refutava essa mesma prática por conta dos riscos

que ela oferece à saúde da mulher.
Mesmo com a reprimenda do Estado e da Igre

ja, o aborto sempre teve uma presença socialmen
te relevante, em todos os povos. Não por acaso, os
métodos contraceptivos mais peculiares eram reco

mendados. No século II, Sorano aconselhava que a

mulher contraísse o abdômen e retivesse a respira
ção para que a fecundação não ocorresse. Foi só a

partir de 1960, com o movimento feminista e a in

venção da pílula anticoncepcional, que uma nova

situação começou a se formar - embora a polêmica
continue até hoje.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Os povos antigos tinham seus próprios métodos -

sugeridos por filósofos - de evitar filhos indesejados

PELO MUNDO

Luís de león e a inquisição Base americana no Brasil o presidente dos mar&jás
Neste mesmo dia, em 1571, tem

início em Salamanca o processo de in

quisição contra o frei Luís de León. O

frei, além de se dedicar à vida religiosa,
é considerado hoje, por historiadores,
como um dos expoentes do Renasci
mento espanhol e ainda um dos maio
res poetas em língua castelhana.

Em 1942, o dia 17 de dezembro foi
marcado pela aceitação nacional da cons- .

trução de uma basemilitar americana em
Fernando de Noronha. O acordo aconte

ceu durante aSegundaGuerraMundial- e
próxima à americana, uma base brasileira
também foi instalada. Os conflitos arma
dos.no entanto, não chegaram ao local.

Em 17 de dezembro de 1989, Fernan
do Collor de Mello é eleito presidente da

República. As eleições de 1989 ganha
ram uma importância extraordinária

para a sociedade brasileira, principal
mente porque 29 anos já se haviam pas
sado desde o último presidente eleito pelo
voto popular. Collor renunciou em 1992.

.
�

A pOula anticoncepcional
A primeira pílula anticoncepcional
foi projetada pelos médicos Gregory
Pincus e João Rocha, em 1956. A

princípio, foi comercializada na
Alemanha, um ano depois - mais tarde,
começou a ser comercializada também
nos Estados Unidos .

NÚCLEO COLONIAL BARÃO DO RIO BRANCO

A fotografia, sem data definida, mostra a construção
, ; ;;. i; ;;;; , .. �Q ;���çho da linhaférrea ������.S�o Francisco � �or�p� .
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
Jorge Brognoli,
economista

QUINTA-FEIRA
Romeo Piazera

Júnior, advogado
VidorDanich, OAB de Jaraguá
sociólogo doSul

A relação empresas - meio ambiente

Milhares
de informações sobre o meio

ambiente, vindas de diferentes fontes
de notícias invadem e inundam o dia a

dia dos empresários, entretanto, o que
a grande maioria dos empreendedores tem se

perguntado é: o que fazer com tanta informação
sobre meio ambiente?

Em primeiro lugar, os empreendedores e

suas equipes gestoras devem compreender
que, em suas empresas, dispêndios financeiros
com meio ambiente não são um custo, mas sim
um investimento.

Todos sabem que a falta de uma licença am

biental pode resultar em inúmeras dores de cabeça,
que podem variar do bloqueio de acesso a recursos

bancários ou perda de clientesmais exigentes, che
gando até mesmo ao encerramento das atividades
da empresa por operar ilegalmente e em desacordo
com os preceitos ambientais.

Em outras palavras, nesta última década a

adequação ambiental nas empresas passou de

algo supérfluo para uma obrigação de vital im

portância, de modo que diversos empresários
têm tratado o assunto como uma das mais rele
vantes na operacionalização de seus negócios,
dedicando inclusive investimentos massivos em
adequação e regularização de suas atividades
frente às novas e dinâmicas exigências legais am
bientais.

Estar tecnicamente bem assessorado é um

dos pilares mestre para se edificar uma estrutura

segura frente aos diversos entraves competiti
vos do empreendedorismo moderno. O que re

almente deve fazer o empreendedor refletir é a

nova oportunidade de crescimento .e de alavan-

cagem de negócios frente aos seus olhos: o mote
"Meio Ambiente'" e a volumosa geração de ne

gócios intrínsecos ao tema, em uma velocidade

surpreendente.
São incontáveis os cases de sucesso de em

presários e suas empresas, que despertaram para
esta consciência global para o meio ambiente, e

dela fizeram seu caminho de crescimento orga
nizacional, multiplicando exponencialmente seu

faturamento e abocanhando este novo nicho de
mercado- para seus produtos, agregando assim
valores intangíveis à sua marca.

Logicamente não basta apenas ter uma co

notação ambiental positiva ligada à sua empre
sa, mas possuir um produto ruim, um serviço
mal prestado ou mesmo não estar posicionado
em preço e aceitação no mercado, pois nestes

casos o "mercado verde" nada pode fazer pela
sua marca.

Um único cuidado deve ser tomado: uma

empresa jamais deve divulgar ao mercado algu
ma ação "ambientalmente correta" ou "em prol
da natureza", se esta for caracterizada como Gre
en Washing, ou seja, uma maquiagem verde,
pois nestes casos o feitiço pode virar contra o

feiticeiro.
Não há segredos ou mistérios quando se está

bem preparado, seja em um encontro com um

cliente em potencial, na participação de uma li

citação ou concorrência, no avanço de mercado
sendo cada vez mais competitivo, ou mesmo seja
no simples cuidado com o meio ambiente por
zelo ou pela consciência sustentável.Uma em

presa bem preparada é uma empresa vencedora.
É uma empresa sustentável.

SERViÇO
fEMusr;

Inscrições para colônia de férias
O Femusquinho, a colônia de férias musical

que acontece durante o Femusc (Festival de Mú
sica de Santa Catarina), está com as inscrições
abertas. Podem participar meninos e meninas
com idade entre 5 e 13 anos. A inscrição custa R$

Orquestra realiza
apresentações de Natal

AOrquestra de Cordas PequenosVencedores estará
hoje em Florianópolis para uma apresentação especial
às 19h30 no Festival de Natal do Angeloni. Até o fim
do ano, os Pequenos Vencedores realizam diversas
outras apresentações em Jaraguá do Sul, nesse fim de
semana serão dois eventos fechados, além de um cul
to de Natal, dia 19, na IgrejaAssembleia de Deus Ilha da
Figueira e na quarta-feira, dia22, às 18h30, abertura do
Jantar de Natal no Lar das Flores.

• �"I �)I 'I •• _

120 e pode ser feita pelo site www.femusc.com.
br. Informações pelo telefone (47) 3373-8652 e

pelo e-mail festival@femusc.com.br. A colônia de
férias acontece de 23 de janeiro a 5 de fevereiro
de 2011, na Arena Jaraguá.

Botafogo divulga
OVO de evento

O Botafogo Futebol Clube, da Barra do. Rio
Cerro, coloca à disposição do público interessa
do no folclore e na música germânica, o DVD 5°

Encontro de Músicos da Cultura Alemã, evento
realizado em março de 2010. O trabalho de fo

tografias t: filmagens foi realizado por Adernar

Ersching. O DVD tem a colaboração da Malwee
Malhas e pode ser adquirido pelo telefone (47)
3376-0006, com Ingrid Enke, no valor de R$ 35.

, .;' t � .

,
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Anhanguera de Jaraguá do Sul realiza nova prova do Vestibular no dia 19

Com cursos focados no mercado de trabalho, instituição está com inscrições
abertas pelo site www.vestibulares.br A Anhanguera de Jaraguá do Sul abre inscri

ções para o novo processo seletivo do Vestibular 2011. Com mensalidades a partir
de R$ 199 e toda uma estrutura que auxilia o estudante a realizar o seu projeto de
vida, a maior instituição de ensino superior do País, realizará o seu novo processo
seletivo para Vestibular 2011 no dia 19 de dezembro (domingo), às 9h30. Interessa
dos têm até o dia 16 de dezembro (quinta-feira) para garantir presença no vestibular
pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 25. Concluintes do Ensino Médio em Rede

Pública, têm isenção na taxa de inscrição. Os candidatos também podem optar pelas
provas agendadas, sempre às quartas, sextas ou sábados. No site www.vestibula
res.br, além da ficha de inscrição, os interessados vão encontrar um guia completo
do vestibular, com a relação dos cursos oferecidos, edital do processo seletivo e

informações sobre bolsas de estudo e financiamentos públicos e privados. (confira
abaixo a relação de cursos da unidade). A prova do vestibular também pode ser

substituída pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste caso,
os pontos obtidos na parte objetiva e na redação do exame serão considerados, de
acordo com os critérios constantes no edital do processo seletivo.

Vantagens de estudar na Anhanguera
Atualizada com as melhores práticas do mercado de trabalho, a Anhanguera

realiza diversos investimentos para inovar e garantir a qualidade dos cursos ofer
tados em todas as suas unidades. Essas ações fizeram com que a Instituição fosse
reconhecida e conquistasse o 10 lugar na categoria Inovação e Qualidade no setor
de serviços diversos, em pesquisa realizada este ano pela Revista Isto É Dinheiro.
Um de seus principais diferenciais é o Portal de Empregos, lançado pela Anhanguera
com o objetivo de aumentar as chances de seus alunos de conquistarem melhores

colocações no mercado de trabalho. São mais de 50 mil vagas disponibilizadas no

site. A ação foi desenvolvida em parceria com o site Trabalhando.com, a comunidade
de trabalho líder da América Latina, com escritórios em Portugal, Espanha, México,
Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Brasil. Quem estuda na Anhanguera também con

ta com outros diferenciais: infraestrutura de suas unidades, corpo docente formado
por professores com experiência de mercado e programas institucionais exclusivos,
como o Programa do Livro-Texto (PLT), centrado na oferta de livros com até 80%
de desconto. Considerado o maior programa de livros do Ensino Superior do Brasil,
incentiva a leitura e combate a pirataria. A instituição também disponibiliza aos seus

alunos as principais bolsas e financiamentos disponíveis no Brasil e outros créditos
estudantis privados, em parceria com instituições financeiras. A Anhanguera tam
bém realiza convênios com empresas e órgãos públicos, além de oferecer programas
de bolsas de estudos em todas as localidades em que atua. Um dos principais é o

Programa Universidade para Todos (Prouni). Os alunos ainda podem escolher as
melhores opções de pagamento de sua mensalidade: débito automático no cartão
de crédito ou em conta corrente, ou ainda o tradicional pagamento do boleto em

rede bancária.

Cursos oferecidos em 2011 Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do Sul
• Administração;

Ciências Contábeis;

Engenharia de Produção;
Engenharia Mecânica;

Letras;

Pedagogia;

Serviço Social;

Tecnologia em Gestão Financeira;

Tecnologia em Gestão Hospitalar;

•

•

•

•

•

•

•

•

• Tecnologia em Gestão Pública;
• Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;
• Tecnologia em Gestão da Produção Industrial;
• Tecnologia em Logística;
• Tecnologia em Marketing.
Serviço ao candidato:

Informações: 0800 9414444/ www.vestibulares.br
Calendário do Vestibular:

Prova: 19/12/2010 (domingo), às 9h30

Inscrições: Até o dia 16 de dezembro pela internet (www.vestibulares.br) e 17 e

18 de dezembro na própria unidade.

Taxa de inscrição: R$ 25

Provas agendadas: às quartas, sextas ou sábados

Local: Faculdade Anhnanguera de Jaraguá do Sul - Fatej

Endereço: Rua Major Júlio Ferreira, s/n", Vila Lalau.
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Para Ademar Possamai (DEM), a implantação do serviço é uma necessidade e uma urgência

TRÂNSITO

Estadonám.ento
eomeçaaser
cobradoem2011
Projeto que cria a ZonaAzul
foi aprovado por unanimidade
JARAGUÁ DO SUL

O sistema de
estacionamento rotativo
nas ruas centrais da
cidade deve entrar em
funcionamento no primeiro
semestre de 2011.

O
projeto de lei que regu
lamenta o serviço foi

aprovado por unanimi
dade ontem à noite na

Camara de Vereadores, Com o

resultado, .o Executivo estará
autorizado a lançar à edital
de concessão do serviço assim

que a lei for publicada.
De acordo com o edital, tam

bém entregue à Câmara, o usu

ária pagará R$ 1,50 por hora

para estacionar nas vagas con

troladas pela concessionária. O
contrato de concessão será de
10 anos, podendo ser renovado

por igual período.
Para o líder do governo, Ade

-

mar Possamai (DEM), a proposta
é urgente para a cidade. "Como

cidadão, eu diria que Jaraguá do
Sul precisar tomar soluções rápi
das para o trânsito. O estaciona
menta rotativo é uma necessida
de", comentou.

Já o vereador Jaime Negher
bon (PMDB) aprovou a propos
ta em defesa dos comerciantes:
"As pessoas estão deixando de

comprar aqui, para comprar
em Joinville e Blumenau, por
que não' encontram vagas para
estacionar," afirmou.

Vereador que solicitou o edi
tal antes de decidir o voto, Jean
Leutprecht (PC do B) comentou
na tribuna que conheceu os es

tacionamentos rotativos de São
Bento do Sul, Itajaí, Joinville e

Florianópolis. "A proposta da
Prefeitura é boa, moderna, mas
não deve parar por aí. Precisa
mos de outras ações no trânsito
como a implantação de corredo
res exclusivos para ônibus. Ou
tras cidades de Santa Catarina

já adotaram e trouxeram bons
resultados", declarou.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo,com,br

Apesar de votar a favor
do estacionamento rota

tivo, o vereador Francisco
Alves (PT) .defendeu alte

raç'6'es ,no ptojeto. o petis- '

..

ta afirmou que irá propor
emendas no início de 2011.
"Vou sugerir que motoris
tas que dirigem para idosos
sejam isentos de multa, as- .

QUEDA-OE-BRAÇO ENTRE PREFEITURA E CÂMARA

Veto da prefeita é derrubado
,

JARAGUÁ DO SUL
O projeto de lei proposto

pela Mesa Diretora, que cria
J um convênio da Câmara de Ve
readores coma Unimed, para
manutenção dos equipamen
tos da academia ao ar livre na

praça ao lado do Legislativo de
verá ser promulgado pela presi
dente da Casa, Natália Petry.

A proposta, vetada pela
prefeita Cecília Konell (DEM),
alegando que só o Executivo

.

poderia propor a parceria, foi
derrubada, ontem à noite, na

Câmara, por seis votos a cin-

co. Votaram pela manutenção
do veto os vereadores da base
aliada (DEM/PSDB/PV/PR)
e pela derrubada, a oposição
(PT, PMDB, PCdoB). Como a

votação terminou empatada, a
presidente Natália Pety (PSB)
decidiu pela derrubada do veto.

Antes de entrar em votação,
Natália marcou uma pequena
reunião com os vereadores para
tratar do assunto, que terminou
sem acordo, separando base
aliada e oposição. O Executivo
sofreu outro revés na sessão,
com o projeto de lei que per-

\

mitia a criação de um convênio

para liberação de R$ 350 mil da

Fundação de Esportes para a As

sociação dos Amigos do Esporte
Amador. O vereador Justino da
Luz (PT) pediu vistas e foi aten
dido pelaMesa Diretora.

No entanto, três projetos
do Executivo protocolados
nesta semana, que liberavam
R$ 360 mil para os hospitais
e R$ 100 mil para o Femusc

(Festival de Música de Santa

Catarina) foram colocados em

pauta e aprovados no plenário
por unanimidade.

Veto da prefeita ao projeto da Câmara foi assunto de uma reunião entre os vereadores ·antes· da·sessão
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'"E Jaraguá do Sul?
,

Marcada para o dia 21,
, próxima terça-feira, a eleição
para o novo presidente

,
,'.
da Câmara ganha mais
notoriedade na esteira do

, escândalo em Florianópolis
.' e da maestria do demista

.

OdirNunes em loinuiile, onde
ganhou com o apoio do PT.
Um golaço político de Odir,
que promete ser bem mais do

que apenas outro presidente
da Casa. De volta a laraguâ,
houve pressão da Prefeitura na

tentativa de virar o jogo, hoje
em 6 a 5 favoráveis ao bloco
independente/oposição.
Em contato com a coluna, ontem,
os dois vereadores do PT, Francisco
Alves eJustino da Luz;Jean
Leutprecht (PCdoB),NatáliaPetry
(PSB) eLoli Demathê (PMDB)

Otimista
LoliDemathê reitera sua

aposta para a presidência
da Câmara: 11 a O para
JaimeNegherbon. Ele avalia
que quandoDicoMoser e
a situação perceberem que
não há chance de vitória,
votam no peemedebista
em nome da unidade e

do bom convívio. E da

composição daMesa.

garantiram que vão cumprir o
acordo do G-B, que virou G-6, para
elegerJaimeNegherbon.
Em reunião na terça-feira, o
G-B discutiu o assunto. E soube
de viva voz queDica Maser
mantém a candidatura. Revelou,
aos presentes, que ele até nem
deseja tanto o posto mas que
o Executivo, de quem é aliado,
faz muita força neste sentido. Já
na Prefeitura, a informação é
inversa. O experiente Ivo Konell
fez as contas e concluiu: com
JaimeNegherbon na presidência,
o governo passa a termaioria na
Casa em 2011. (6 a 4, contrando
se aí o voto de Loli Demathê).
Ou seja, a eleição parecefavas
contadas. De quebra, fica a

impressão de queDemathê não
será o secretário regional.

Pivô
Aliás, há quem pregue, dentro do
G-6, que somente a intervenção
do deputado Carlos Chiodini
pode evitar o isolamento de Jaime
na Mesa. Explica-se: o DEM se

articula para ter o vice-presidente
e garantir a secretaria a um aliado.
E o pivô desta possibilidade
chama-se Loli Demathê, que
tem bom trânsito no Paço. A

. composição é o assunto que
promete darmais pano para a

manga até terça�feira.

..

Defesa
Cacá Pavanello diz que são necessários e plenamente
justificáveis os R$ 350 mil que a Prefeitura quer repassar
à Associação dos Amigos do Esporte Amador. Segundo
ele, a verba é paramanter o time de futsal da cidade. A

categoria sub-20, que-tem seis atletas na seleção brasileira, .

representará Iaraguá até como forma de preparar os jovens
para 2012, quando o time deve voltar com força.

, Questionamento
IIEu fui coritra a-oonstrirçãodâ.Arena. o custo mensal '

dela fica entre R$ 50 e 70mílpor mês e nós temos que
jogar. Quando vamos jogar em outra cidade, temos
custos, temos que pagar a arbitragem e manter a

estrutura toda. Em 2010, jogamos o ano todo enão
recebemos nada. É justo a dd�de investir R$ 33 milhões

.

. n�Sa
"

nada no lazer? to só ,0 patrocin
j :;]""1,

.

, J'

Indícios (I) .

o delegado de
Guaramirim, Daniel
Ferreira Dias, presidiu
o inquérito de número
120/2009, cujo conteúdo
é deveras interessante.
Ao final da peça, de
90 páginas, há quatro
indiciados, entre eles
o vereadorValdir

Zapellini (DEM) que,
além de termandato,
é um dos candidatos à

presidên:cia da Câmara de
Massaranduba. A suspeita
que recai sobre ele e os

outros três envolvidos é a
de venda de CNH's falsas
em período eleitoral.

Indícios (2)
Pelomenos três depoentes
(vítimas) afamaram 'quepagaram
'entreR$ 1,4mil eR$ 1,:5mil
pelo documento, semnunca

ter prestado qualquertípe de
exame.Mas a suposta trocaoão
era apenas financeiralmpticava"
também,no 'compro�etimen.to
eleitoral do l'bene6ciadol1'pela
CNH falsa (aperíciapolicial
assim definiu os documentos
analisados), ou seja,dededicar
o voto aZapellinieno seu
candidato a prefeito�mesmo

caminho que deveriaser :se,guido
pelos familiares dos ,agtadadios
com aCr...lfI fajuta..

Contraponto
Em seu depoimento à

polícia, Zapellini negou
ter vendido CNH's falsas
ou ter negociado votos
em troca do documento.
O caso está com a

promotora Maria Cristina
Ribeiro, da Comarca de
Guaramirim.
Ao repórter Giovanni
Ramos, Zapellini reafirmou
que não faz parte do

esquema. Ele confirmou

que foi chamado pela
polícia para depor sobre
o caso, mas garante estar

seguro quanto ao desfecho.
"Não tem nada disso, estou
tranquilo", disse.

Aprovação
j

A prefeita Cecília Konell
encerra o ano com

uma excelente notícia.
As contas de 2009 da
Prefeitura de Iaraguá
foram aprovadas, por
unanimidade, pelo
Tribunal de Contas do
Estado (TCE). Em primeira

· 'votação é. .sem restriçpes:, '

f

PINGA-FOGO
HUMOR • "Pôxa, eu podia
ter herdado um país que ela
vai herdar depois do governo
Lula." De Lula, o humilde, ao
comentar a própria sucessão.

do FGTS do Hospital Santo
Antônio, do período de 1996 e

1998, no valor de R$ 700 miL

REGIONAL·Confirmado:
Paulo Bauer e Silvestre

Heerdt, hoje, no Vale, para
importantes inaugurações em
Massaranduba e Jaraguá.

SAINDO DO SPC· Nilson

Bylaardt sancionou a lei que
autoriza parcelar a dívida
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CHARGE

DO LEITOR

Obrigado comunidade
Gestrudes S. Milbratz

Mais
um ano letivo vai

chegando ao fim, e

eu não poderia deixar
de registrar que fazer

parte da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Gertrudes
S. Milbratz é Sem

dra esportiva que era um desejo
antigo. E em 2010 conseguimos a
melhoria que considero de maior

importância,' que foi a climati

zação de todas as salas de aula
e outras dependências da esco

la, proporcionan
do maior conforto

para os alunos, me
lhorando sem dúvi
da o aprendizado, e
consequentemen
te as condições de
trabalho para pro
fessores e funcioná
nos.

Mais Impor-
tante ainda é que
para essas obras os

recursos capitane-
ados foram exclu-

"dúvida muito grati
,

'

ficante.
Desde o ano de

2009, com a vinda
da senhora Iacira
Rozza Buzzarello,
assumindo a dire

ção desta institui

ção de ensino, nos
sa APP (Associação
de Pais e Professo
res), que é presidida
pelo senhor Marcia
Gustavo Krüger,
passou a ter uma visibilidade e

credibilidade muito maior devi
do à forma aguerrida e arrojada
desta diretora, juntamente com a

simplicidade e força de vontade
do nosso presidente, aos quais
parabenizo e cumprimento pelo
excelente trabalho realizado.

Com isso, nossa comunidade
que sempre foi parceira passou
a ser ainda mais, conquistan
do duas importantes melhorias

para escola. Em 2009 consegui
mos fazer o fechamento da qua-

Eem2010
conseguimos
a melhoria

que considero
de maior

importância, que
foi a climatização

de todas as
salas de aula.

"
sivamente junto à comunidade,
ou seja, não há nenhum recurso

público. Isso mostra que quando
a comunidade quer e confia no

seu trabalho tudo é possível. Es·
crever aqui um muito obrigado
à comunidade Gestrudes S. Mil
bratz é pouco.

Que venha 2011 e que Deus
continue abençoando a todos para
que outros objetivos sejam alcança
dos com omesmo sucesso.

, I

"

EDITORIAL

Vendaval nas Cãma'ras
Em

meio às polêmicas envolvendo as

eleições para presidência da Câmara
de Florianópolis e Ioinville, eis que o

Legislativo de Massaranduba também
enfrenta uma situação complicada. O verea

dor Valdir Zapellini, candida
to a chefiar a Casa em 2011,
é alvo de denúncia sobre su- '

posta venda de CNH falsa e

compra de votos. Mesmo que
em nenhum dos casos nada
tenha sido comprovado ain

da, há um claro prejuízo para
imagem da política perante a

população, já desacreditada e cada vez menos

motivada a exercer a democracia de maneira

responsável.
A negociata envolvendo os poderes Legisla

tivo e Executivo tem descido ao mais baixo nível
nos últimos anos. Em Jaraguá do Sul, a eleição
da 'Mesa Diretora está marcada para próxima
semana. Um acordo firmado no início da legis-

latura garante a presidência ao vereador Jaime
Negherbon (PMDB), mas nem isso impediu que
outros nomes surgissem, com forte pressão da
Prefeitura. É de se destacar também que o grupo
de oposição foi reduzido na Câmara, com a boa

vontade do Executivo de ofere

"
cer cargos aos aliados de quem
votasse com a situação. O que
comprova que alguns verea

dores, longe de estarem preo
cupados com ideologias e com

o bem do município, querem
mesmo é garantir benefícios
em interesse próprio dando as

costas para os anseios de quem lhes garantiu a

eleição. Política não se faz dessa maneira, mas
a mudança depende da sociedade e de cada ci
dadão, que deve cobrar uma postura digna da

queles que recebem um voto de confiança e que
são pagos com dinheiro do contribuinte. Cruzar
os braços é deixar prevalecer cada vez mais esse

tipo de conduta.

DO LEITOR

Continuidade para prosperar

Estou convencido
que a moda é dar
continuidade!
Chega de ser
evasivo, de

reinventar a roda,
de ser supérfluo.

2011
é um ano que promete pouco!
Um governo não tão novo assim e um

mundo que está a procura de um novo

caminho econômico-social mais susten

tável, dá um certo tom de que o caminho é de
continuidade.

Talvez a palavra continuidade não seja tão
ruim assim. Talvez a busca in-
cessante pelo novo, gere stress
em excesso, projetos inacaba
dos, resultados pífios, gente an

siosa por inovar antes mesmo de
fazer funcionar o que já se consi
dera velho.

O que é considerado moder
no e jovem rapidamente enve

lhece e assim não se desfruta da
maturidade. A eterna busca por
ser diferente, por fazer mais com
menos e estar plugado noite e

dia está criando uma geração
diferente e que não tem em co

mum a idade, mas sim a ansiedade crônica.
Essa geração tem coisasmuito boas, como li

dar com as mais diferentes pessoas pelo mundo
via rede, milhões de possibilidades de escolhas
e experimenta o consumo em níveis nunca an

tes vistos. Mas é uma geração triste, pobre em

amigos, que busca o prazer fácil, falta uma cau

sa, algo que os acalme, que os faça entender que
tudo tem o seu tempo.

Que tal em 2011 você dar continuidade e ter
minar o que começou nos anos anteriores?

Terminar aquele curso que você trancou, a
monografia inacabada, dar sequência e ir mais

a fundo nos projetos da empresa, criar mecanis
mos para que sua carreira evolua com base em

sólidas estruturas.
Estou convencido que a moda é dar conti

nuidade! Chega de ser evasivo, de reinventar a

roda, de ser supérfluo, de ser uma pessoa cheia
de ideias que não se concretizam.

Em 2011 você deve concre-

tizar, terminar, finalizar, acabar,
efetivar, materializar. Note que
só citei verbos que terminam
com a letra R, no infinitivo e que
por isso conotam o sentido de

ação. Agir para concluir! Abaixo
o meia boca! Dê um basta nas

palavras bonitas que só geram
agitação e não motivação. A evo

lução da sua vida não poder ser
uma obra cheia de trechos ina

cabados, poesias sem sentido,
casas sem paredes.

Aposte na continuidade e

não se preocupe em não parecer mais o eterno

jovem descolado, conectado, fazendo mil coisas
ao mesmo tempo. Preocupe-se em amadurecer,
aprender com quem faz, em ter no seu currículo
projetos com começo, meio e fim. Não há nada
melhor do que a sensação de uma missão bem

cumprida,
É necessário bom senso e visão paramudar o

que precisar sermudado, continuidade e persis
tência para prosperar é o que posso lhe desejar
de melhor para um 2011 diferente!

"

PauloAraújo, palestrante demotivação e vendas
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Transtorno que parece sem fim
Motoristas reclamam dos engarrafamentos formados no desvio. Dnit estuda alternativas
CORUPÁ

Até 45 minutos. É esse
tempo ,que precisa durar
a paciência de quem passa
pelo quilômetro 79 da BR-
280, interditada desde o

fim de novembro.

A
princípio, eram apenas
os deslizamentos na

pista - que continuam
acontecendo - e que im

pediam o tráfego de voltar a fluir.

Agora, a chuva constante está impe
dindo também o fim das obras em
duas vias paralelas, consideradas a

melhor opção para desafogar o en
garrafamento quilométrico.

Omotoristade caminhão,Oeiton
JoséPereira, estáhá três semanas con
vivendo com a situação. Na tarde de
ontem, ele estava levando a carga de

'

Jaraguá até a lapa, no Paraná, e já es

tavapreparado para o atraso. "Saímos
de Jaraguá, então não tem como fazer
o desvio - só pelaSerraDonaFrancis
ca, seria 70 quilômetros a mais, não
compensa", conta Qmotorista.

O fiseal da Infrasul que cuida do
loeal onde é feito o desvio, Pedrinho
Damaceno, afirma que a passagem
de ônibus acaba atrapalhando ainda
mais o trânsito. I� obras das parale-

'

las deviam estarprontas,mas a chuva
atrapalhou. Pretendemos terminar
até terça-feira quevem,mas depende

f:;'\
..

,i .

do tempo" justifica
As vias de ida e volta que estão

sendo construídas ao lado das pistas
interrompidas, como urn pequeno
desvio, são a ação imediata para li
berar o tráfego. Enquanto não ficam

prontas, o Dnit (Departamento Na
cional de Infraestrutura e Transporte)
continuaaconselhando osmotoristas
a desviar pela rua Hansa Humboldt,
no bairro João Tozini, e os veículos
ainda devem evitar o trecho, pas
sando pelaBR-1l6, apartir de Canoi
nhas, ou caminhos alternativos.

"A previsão era terminar as para
lelas em 10 ou 15 dias para solucionar

temporariamente o problema, mas
a condição climática compromete
o andamento das obras" justifica a

assessora de comunicação do Dnit
de Florianópolis, Maira Gonçalves.
Amedida é apenas o primeiro pas
so. Com o trânsito normalizado, os
engenheiros do Dnit devem desen
volver urn estudo sobre a encosta

que deslizou, encontrando a melhor
alternativade contenção.

"É com essa contenção que será
definido como fica depois. Os desliza
mentos quase não acontecem mais,
são mínimos, é apenas urnamedida
de segurança': garanteMaira. Com o

final do estudo, o Dnit deve decidir
se o tráfego continuará acontecen

do pelas duas novas pistas ou se vol
ta a passarpela rodovia original.
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Para entrar no desvio, motoristas esperam até 10minutos. Nos próximos quilômetros, espera chega a uma hora

MPlANTA,çAo fOI APROVADA, PELO COMeiDADE, SEM ORÇAMENTO fiNAL

Implantação, prevista para terminar esse mês,
só-será adiada em-caso de chuvas constantes

Quatro faixas de pedestre elevadas até o fim do ano
J

Nos próximos dias, os mo- radar de multas". "Onde tem a tímetros de altura - dependen- '/Í /.'toristas que transitam pela' rua faixa elevada, não é necessário do do local, já que ela deve ter ,: •

,:

25 de julho, no bairro Vila Nova, nenhuma das duas outras me- a mesma altura da calçada - e /(i
,

poderão descobrir se a faixa de didas. Na minha opinião, essa é. uma plataforma de sete metros, ,/;-'-'
I'

pedestres elevada é mesmo a a melhor alternativa, e estamos no total - quatro de plataforma, /i,,.
melhor alternativa para diminuir fazendo tudo em consenso com mais uma rampa de 1,5 metros ,/

a velocidade no trânsito. Ontem, as associações e os moradores", de cada lado.

começou a ser implantada em afirma o diretor de Trânsito, Em cada elevado, devem ser

frente ao Posto de Saúde Adilson José Schmitt. utilizados entre 10 m" e 12 rn" de
Bassani a primeira das quatro massa asfáltica, além da píntu-
faixas que devem ser colocadas ra de sinalização. O orçamento
na cidade até o final do ano. total ainda não está definido. As

A medida, aprovada pelo outras lombadas serão' implan-
Comcidade (Conselho Munici- tadas na rua Presidente Epitácio
pal da Cidade), é considerada Pessoa, em frente à Celesc; em
uma opção à lombada física, frente ao Pama 2, na Barra do Rio
que seria mais agressiva ao Jost.tiPCJ:Ulflfrt, DiRitÓft..' Cerro; e na rua da Escola Max

carro, e à lombada eletrônica, DE TRÂNsrro Schulbert, no bairro Amizade. A

que costuma gerar polêmica e, previsão é de que todas estejam
segundo o setor de trânsito da A 'primeira implantação deve implantadas até o dia 23 de de-

Prefeitura, tem entre os mo- servir como uma experiência. zembro, quando encerram as ati
toristas a fama de -ser um '�:ge-- -- Cada faixa terá entre 10 e 12'ce:ft-.;�·" vídedes da·Pfefeitt11'a;':;";�;;"'··
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CORRIDA D SORTE

Chance de ser.
mílíonárío na
virada do ano
o número de apostas já subiu 28%
em relação aomesmo período de 2009
o sonho de passar o réveillon
milionário está levando
milhares de pessoas de todo
o Brasil às casas lotéricas.

E
Iaraguá do Sul e re

ão não é diferente. Os
cais de apostas já têm

gistrado filas de gente
interessada em arriscar a sorte
naMega Sena daVIrada, que vai
dar ao acertador de seis núme
ros, nomínimo, R$ 150 milhões.
"Tem bastante gente jogando já,
se adiantando para evitar as lon

gas filas. Mas eu acredito que na

próxima semana o movimen
to vai ser muito maior, porque
muitos deixam para a última
hora", afirma Josinaldo César
Martins, proprietário de umalo
térica da cidade.

A Caixa Econômica Fede
ral informou que o número de

apostas já cresceu 28%, se com
parado com o mesmo período
do ano passado. Até essa s,�ma
na, mais de R$ 70 milhões já
estavam acumulados. Parte do

prêmio da Mega da VIrada vem
dos sorteios realizados durante
o ano, 5% de cada concurso é se

parado para o prêmio do fim de
ano, o que deve somar cerca de
R$ 57 milhões até 31 de dezem
bro. O restante é proveniente
das apostas realizadas.

"Eu ia ajudarmuita gente,
familiares e amigos que eu sei
que precisam. Queria algo para
mim também, mas ia ajudar em
primeiro lugar".

FERNANDO SCHAPPO, 33 ANOS,
REPRESENTANTE COMERCIAL.

Paralosinaldo, provavelmen
te aMega daVIradavai ultrapas
sar o valor mínimo. "Já estamos
com o crescimento, então pode
ser que sejamaior. E também se

os concursos anteriores acumu
larem, eles são somados auto

maticamente para o da virada,
se isso acontecer vai ultrapassar
os R$ 200milhões", acredita,

Gastando apenas R$ 2 por
bilhete com seis números, o

vencedor daMega daVirada vai
poder ter um ano novo repleto
de novidades, vida boa, luxúria,
muitas compras e só irá ter a

preocupação de administrar o

dinheiro que ganhou. Se o valor
for aplicado na poupança, que
tem os menores juros do mer

cado, irá render cerca de R$ 750
mil pormês.

Com o maior prêmio já pago na
história da loteria em toda a Amé
rica Latina, a primeira edição da

Mega Sena da Virada foi sorteada
no dia 31 de dezembro de 2009. Os
números sorteados foram 10, 27, 40,
46,49,58. Segundo a Caixa, os dois
ganhadores apostaram apenas R$ 2.
Ao todo foram registradas mais de
200 milhões de apostas. O prêmio
total foi de R$ 144,9 rrillhões e houve
dois acertadores, cada um rece

beu R$ 72.450.746,46.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

"Já tenho várias ideias do que
fazer. Ia ajudar meus amigos,
meu cunhado, e ia viver sem
preocupação, levar uma vida
mais tranquila".

ADILLO REINALDO JAEGER,
72 ANOS, APOSENTADO.

PIERO RAGAZ�

"" "
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Apostando apenas R$ 2, se acertar os seis números da Mega
da Virada( O ganhador poderá levar pelo menos R$ 150 milhões

,

I " Sorteio terá transmissão ao vivo
Quem quiser tentar a sorte pode

apostar. �âté dÜII 31 de dezembro, às 14
.

horas. O sorteio da Mega da Virada será
realizado na véspera do Ano Novo, na
Esplanada dos Ministérios, em Brasília,
com transmissão ao vivo pelos canais

de TV abertos. A diferença do sorteio
da Mega daVirada para os demais é que
o prêmio não acumula. Se não houver

ganhadores na faixa principal, o prê
mio será rateado entre os acertadores
da Quina e assim por diante.

"Não vou apostar.
Eu apostei várias vezes
esse ano e não consegui
ganhar nada, chega uma
hora que a gente desiste".

"Vou deixar para apostar no
último dia.Mas aprimeira coisa
que gostaria de fazer émelhorar
a qualidade de vida, comprar
algumas coisas e viver bem".

"É aprimeiravez que eu aposto.
Nem sei o que faria. Ia comprar
ummonte de brinquedos, um
notebook, uma casapara omeu
pai e um carro paraminhamãe".

ZELI RIBEIRO, 30 ANOS,
AUXILIAR DE COZINHA

LAURINDO KRÜGER, 32 ANOS,
ADMINISTRADOR.

LUAN MANHABOSCO,
8 ANOS, ESTUDANTE.
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Caad transformavidas
oferecendo perspectivas
Casa de apoio atende cerca de 80 adolescentes em situações de risco
JARAGUÁ DO SUL

"É um lugar legal. Tem
pessoas que conversam

com a gente". Estas
são as palavras que Ana
Carolina lindemann, 13
anos, encontrou para
definir o serviço prestado
pela Caad (Casa de Apoio
ao Adolescente).

Já
para Daniel Moreira. de

Souza, 14 anos, o apoio é
um estímulo para um futuro

promissor. "Faço oficinas de

música, informática e panificação.
Quero fazer o curso de desenhista
mecânico e eletricista do Senai e

seguir esta profissão", afirma. So
bre o que mudou após frequentar
a Caad, ele aponta a relação com

a família. "Antes eu passava mui
to. tempo sem ter o que fazer, saía
com os amigos e não ajudava em

casa. Agora, eu ajudo minha mãe
e meus irmãos. Aprendi a darmais
valor aminha família".

Transformações como es

tas são comuns aos cerca de 80
adolescentes entre 12 e 18 anos

assistidos pela Caad. De acordo
com a coordenadora do projeto,.
Wally Maggione, estes jovens vi
vem alguma situação de risco ou

vulnerabilidade familiar, e são en

caminhados pelo Conselho Tutelar
ou pelo Ministério Público para re

ceber proteção. "Eles tiveram algum
direito violado: A gente resgata este

direito, protege e apresenta novas

perspectivas a eles", comenta.
Através da iniciativa, os adoles

centes aprendem noções de infor

mática, artes, esporte, artesanato,
costura e panificação. Também
contam com atendimento de psi
cologia, terapia ocupacional, pe
dagogo e aulas de reforço escolar.
uÉ um trabalho muito gratificante.
Eles chegam aqui fragilizados e com
a autoestima lá no chão. A gente
'resgata a autoestima deles e eles se

transformam", enfatizaWally.
Na manhã de ontem, os par

ticipantes da Caad fizeram uma

integração e foram entregues
prêmios aos alunos que se desta
caram no ano.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

'. I
... "1" • , ,

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 1.7 de dezembro de 2010 Geral 9

"
É um trabalho

muito gratificante.
Eles chegam aqui

fragilizados e com a

autoestíma lá no chão.
A gente resgata a

autoestima deles.
WALLYMAGGIONE,

COORDENADORA DO CAAD

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

Adolescentes assistidos pela Caad participam de oficinas e formam grandes amizades Ontem, eles participaram de um almoço de fim de ano

Blog divulga os trabalhos Biblioteca reforca os estudos
�

Para colocar em prática as noções de informática recebidas nas

oficinas, os adolescentes criaram -um blog (página pessoal na inter
net) para a Caad. Um espaço para o registro dos projetos desenvol
vidos pelo programa e também para a troca de experiências entre os

jovens. Por trás do blog, o intuito de estimular a criatividade e a pro
dução de textos. O endereço da página é www.casadeapoioaoadoles
cente.blogspot.com.

Na última sexta-feira, a Caad passou a contar com uma biblioteca.
São 2,3 mil exemplares adquiridos através de recursos do Fundo da
Infância e Adolescência (FIA), que servem para pesquisas, estudos e

para estimular a leitura entre os adolescentes.

Da realidade para a ficção
Os adolescentes que frequentam a Caad participam da produção

de um filme sobre a violência familiar. Os trabalhos de produção, atu
ação e edição do audiovisual estão sendo feitos pelos próprios ado
lescentes entre 12 e 18 anos atendidos pelo programa, com apoio de

profissionais do IF-SC e da Unerj. O filme deve ficar pronto em 2011.

Inclusão digital e social
Como forma de promover a inclusão digital entre os adolescentes as

sistidos pela Caad, eles participam de oficinas de informática em um la- loordenadora ressalta importância de oferecer alternativas aos jovens
boratório do IF-Se. A iniciativa também é uma forma de apresentar no-
vas perspectivas para estes jovens. Eles recebem noções de como utilizar
a internet, o e-mail e os sites de busca. Também são oferecidas oficinas
de panificação, confeitaria, artesanato, além de aulas de reforço escolar, '

violão, teclado, vôlei, xadrez, futebol e tênis demesa.

Consultoria Empresarial
CRG/"S1:, OGS21Wll

Qualidade
Competência ENlení!I1CtiJ

Hft�Ji)$>,b!iid�(f\l'
:Credibilidade Conflallça

W\l'r'W.gi,lm:z.com.br gumz@gumz.com.br

l t 1� .i f,' I ��!�7:'·;f47 "i j � ill'ftP.Bf_� •
eRIO QUHU�RJ��h .' pesCl� 1918 •
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BRASíLIA

o Ministério do Trabalho
divulgou ontem o resultado
do Caged (Cadastro
Geral de Empregados
e Desempregados) que
registra a criação de 138.247
empregos formais no mês
de novembro no país.

Isso
equivale à expansão de

0,39% em relação ao mês ante
rior. Em Jaraguá do Sul, foram
admitidas 2.666 pessoas no pe

ríodo e demitidas 2.312, deixando
um saldo positivo de 354 vagas.

A valorização do real frente ao

dólar, assim como efeitos sazonais

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 17 de dezembro de 2010

- entressafra e período de chuvas
- fizeram com que o número de

contratações formais líquidas re

gistrasse em novembro o menor

patamar do ano no Brasil.
Em relação aos meses de no

vembro, o país registrou o segun
do melhor número de empregos
formais, segundo o Caged divul
gado pelo ministro do Trabalho
e Emprego, Carlos Lupi. Com

isso, no acumulado de janeiro a

novembro, as contratações líqui
das somaram 2,544 milhões. O
melhor resultado de novembro
foi em 2009, com a geração de
246.695 empregos formais. Mas
o ministro lembrou que esse re

sultado foi decorrente da recupe
ração de empregos, com o fim da
crise financeira internacional.

Mercado sentiu impacto do real

E. t� E R

Aberturade vagas
,

fica em 138.247
Em Iaraguá do Sul, saldo foi de 354 postos criados

O ministro do Trabalho e Em

prego, Carlos Lupi, afirma que
pela primeira vez no ano, o mer

cado do trabalho sentiu o impac
to da valorização cambial do real
frente ao dólar. Mas, assim.corno
acontece todos os meses de no

vembro, houve impacto de efei
tos sazonais como entressafra.
No caso do câmbio, o ministro

O volume de consultas ao

SPC (Serviço de Proteção ao Cré
dito) aumentou 4,92%, em no

vembro, na comparação com o

mesmo mês do ano passado, de
acordo com dados divulgados
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL). Em
relação a outubro deste ano, o

aumentou foi de 2,87%. No acu

mulado do ano até novembro, o
número de consultas realizadas

junto ao SPC aumentou 7,9%
ante o mesmo período de 2009.
De acordo com o documento, "o
resultado positivo reitera o cres

cimento vigoroso das vendas no

varejo neste ano, que vem apre
sentando desempenho superior
aos demais setores da economia".

O número de registros de

inadimplência junto ao SfG:ca,iJ.},

explicou que, com a melhora dos
salários e o barateamento de pro
dutos importados, os brasilei
ros estão optando por comprar
mercadorias que vêm de fora
neste final de ano e isso reflete
em produção menor das empre
sas brasileiras e, consequente
mente, em um número inferior
de contratações.

ELZA FIÚZA/ABR

o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, anuncia
os números do Caged do mês de novembro

CONSULTAS AO SISTEMA AUMENTARAM 4;920/0 DE OUTUBRO A S\IOVEMBRO

3,04%, em novembro, na com

paração com o mesmo mês de
2009. Em relação a outubro deste
ano, no entanto, ocorreu um au

mento de 4,59%. Ainda assim no

acumulado até novembro o indi
cador de inadimplência registra
queda de 2,23% ante o mesmo

período do ano passado.

Registro de inadimplênciajunto ao SPC sobe

,- -

',' I iii'
,

" ,!I!I;ri
_
f

Número de registros
de inadimplência junto
" ao sec aUI11·entOQ
4,590/0, em novembro,

na �ompa�él�ão
com olutúl)ro. '

,

De acordo com a CNDL,
grande parte dos empresários re
gistrou seus débitos junto ao SPC

ij?��\tjfi\Q .l1}ê$f�na e�ntiç�a,üva de

que os consumidores honrem
seus compromissos para volta
rem a consumir no Natal.

De acordo com a pesquisa, a

maior parte da inadimplência no
comércio em novembro esteve
relacionada a pequenas dívidas,
inferiores a R$ 250. 78,06% das

novas inscrições no mês estive
ram abaixo dessa faixa.

As dívidas de menor valor,
até R$ 50 foram responsáveis
por 29,78% dos registros em

.

novembro, enquanto a inadim

plência superior a R$ 500 res

pondeu por apenas 11,09% das

notificações ao SPC.

Maior parte da inadimplência
no comércio está relacionada

'1t:� iH�H; IH;.�.p�9.��n����lMif!as ,

Emprego nas
indústrias de

. ,

se tem alta
O emprego nas médias

e grandes indústrias ca

tarinenses acumula alta
até novembro de 5,09%.
O número representa a

abertura de 10.994 vagas
no grupo de 346 empre
sas pesquisadas pela Fiesc
(Federação das Indústrias
de Santa Catarina). Em
termos absolutos, dos 19
setores ouvidos, os que
mais contrataram foram
máquinas e equipamentos
(3.550 vagas), metalurgia
básica. (1.886 vagas), má

quinas, aparelhos e ma

teriais elétricos (1.793 va

gas), confecções e artigos
do vestuário e acessórios
(1.182 vagas), artigos de
borracha e plástico (889
vagas) e produtos de mi
nerais não-metálicos (838
vagas), Em novembro, o

número de vagas registrou
leve queda de 0,04% no

grupo pesquisado. Este é o

segundo mês consecutivo
em que há decréscimo no

número de vagas. Os seg
mentos que contribuíram
para essa variação negati
va foram artigos do mobi
liário (-253 vagas), veículos
automotores (-168 vagas) e
máquinas e equipamentos
(-158 vagas).
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SolucionarO défícítde
médicos ainda é desafio
Prefeitura faz balanço das atividades realizadas pela Secretaria de Saúde
JARAGUÁ DO SUL

Com um orçamento
anual de RS 68 milhões,
a Secretaria da Saúde
encerra 2010 tendo
recebido 16,8% da receita
geral do município.

O
montante é um pouco
superior ao exigido pela
legislação, que prevê o

repasse de, no mínimo,
15%. Para o próximo ano, se

gundo Francisco Garcia, res

ponsável pela pasta, a estima
tiva é de uma dotação próxima
aos R$ 71 milhões e um dos de
safios será diminuir o déficit de
médicos no município.

A partir dos valores dotados
na pasta este ano, foram garan
tidos diversos investimentos.
Conforme balanço divulgado
pelo Executivo, ontem, nos três

primeiros trimestres de 2010,
o setor fez 306.136 mil atendi
mentos na atenção básica e ou

tros 31.525 na especializada. Já
quando o assunto são os proce
dimentos, os registros ultrapas
sam a margem dos 517 mil, sen
do a maioria deles clínicos (245
mil) e a mínima parte (23 mil) de
natureza cirúrgica.

Outra parcela dos investi
mentos acabou depositada em

obras. De acordo com a pres
tação de contas, somente três

construções de novas unidades
de Saúde consumiram mais de
R$ 500 mil. Elasestão nos bairros
Rio da Luz, Tifa Schubert e Santo
Estevão e devem ser entregues
até a metade de 2011.

Na lista de ampliações, o des
taque ficou por conta da reforma
a qual o Pama 1, no Czerniewi
cz, é submetido. O término está

previsto para fevereiro. Até o fim
dos serviços, R$ 470 mil devem
ser gastos. Os recursos saem nos

cofres da Prefeitura e do gover
no federal. Além de revitalizar
o Pronto Atendimento Médico
Ambulatorial, a administração
pública ainda fez melhorias no

posto da localidade de Santo An
tonio e na Policlínica.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br
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"
Acredito que vamos
reduzir as dificuldades

relacionadas à

contratação de
médicos com o

processo seletivo.
FRANCISCO GARCIA,

SECRETÁRIO DA SAÚDE

"
PIERO RAGAZZI

Contratações.
Também durante o este ano; a

Secretaria oficializou a contrata

ção de 46 profissionais da Saúde,
grande parte deles técnicos de

enfermagem. No período, apenas
ummédico especialista foi admi
tido. Segundo Francisco Garcia, a
compra de consultas foi uma das
maneiras encontradas para mi
nimizar os problemas enfrenta
dos pela população no momento
de solicitar atendimento através
do sistema público. Mesmo as

sim, ainda existem dificuldades
na área de ginecologia, cardio-.
logia, ortopedia, proctologia, en
docrinologia e reumatologia.

Nos exames, ele garante que a

demora tem diminuído significa
tivamente. Se antes a espera du
rava até três anos, hoje, a equipe
afirma não se estender por mais
de três meses.

, Para o secretário Francisco.Garcia, maior problema ainda está no atendimento das especialidades, contratação de médicos deve amenizar fila

Aquisições:
Durante este ano, a Secretaria

da Saúde de Iaraguá do Sul fir
mou a compra de seis veículos,
duas ambulâncias, um furgão
para o transporte demedicamen
tos e uma motocicleta repassada
ao serviço de controle de zoono
ses. Também foram adquiridos
23 computadores e 46 aparelhos
de ar-condicionado. Conforme
Francisco Garcia, esses equipa
mentos deram mais conforto aos

pacientes que aguardam atendi
mento nos postos do município.

Para 2011, os investimentos

garantem a chegada de 23 carri
nhos de emergência ..(iguais aos

usados em UTIs), 23 unidades
móveis de oxigênio portátil, 27
oxímetros e 23 aspiradores ci

rúrgicos. Os itens estão em pro
cesso de licitação.

Obras
.

Seis obras iniciadas em'2010
são destacadas pela administra

ção pública no balanço do ano.

O Pronto Atendimento Médico
Ambulatorial do Czerniewicz vai

ganhar 80 metros quadrados de
área após o término da reforma,
previsto para daqui a dois meses.

Já no posto de Saúde do San
to Antonio, as melhorias consu

miram R$ 80 mil e, na Policlíni
ca' outros R$ 230 mil. As novas

construções ocorrem nos bairros
Rio da Luz, Tifa Schubert e Santo

Estevão. Cada um deles terá uma
área de 185 metros quadrados.

Em 2011, além de inaugu
rar esses prédios, a Secretaria
também pretende dar início às
unidades projetadas ao Jaraguá
99, Chico de Paulo, Boa Vista,
Águas Claras, Rio Molha e Ri
beirão Cavalo. A primeira pos
sui recursos vindos de emenda

parlamentar e as demais estão
inclusas no PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento), do
governo federal.

Reforma do
Pama 1, no
Czerniewicz, deve
ser finalizada em

fevereiro
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-

Mauro Diniz, Marisa Monte, Zeca
Pagodinho, Maria Rita e Martinho
daVila, por exemplo.

"
o novo trabalho de
Ana Paula resgata

suas raízes no samba
e conta com apenas
uma regravação e as

'demais são inéditas.

"
No show em Jaraguá do Sul,

Ana Paula da Silva. se apresenta
com os músicos Zik Santos (vio
lão sete cordas), Digo (tantan
e rebolo), Ede Rosa (pandeiro),
Jean (surdo) e Cláudio Mora
es (sopro). Natural de Ioinville,
a cantora é mais conhecida no

exterior do que no Brasil e tem

sido muito elogiada pela mídia
internacional. Recentemente fez
turnês pela Argentina e Áustria,
mas em seu currículo também
constam apresentação no Festi
val de Jazz de Montreux, na Su

íça, em 2004, participações no

Zawinul Sindicate - grupo do
tecladista Ioe Zawinul, fundador
do Weather Report e parceiro de
Miles Davis -, em 2006, e no dis
co "Alma", do tecladista austríaco
Martin Reiter, em 2008.

No show em Jaraguá, Ana
Paula se apresenta com mais
cinco músicos, cantando as

músicas do novo CD

Pé de Crioula é o quinto trabalho da cantora, que faz o lançamento do disco hoje, na Scar

MÚSICA

O samba no tom de
o público jaraguaense
terá a oportunidade de
conhecer o trabalho
de uma catarinense de
Joinville, porém de
renome internacional.

A
cantora, compositora,
arranjadora, violonista
e percussionista, Ana
Paula da Silva, volta a

Iaraguá do Sul para lançar seu

CD Pé de Crioula, trabalho cen

trado no samba. Ela já se apre
sentou no município em junho
- quando dividiu o palco do Sesc
com Chico Saraiva. A cantora re

torna desta vez para se apresen
tar na Scar (Sociedade Cultura
Artística), hoje, às 20h30. A en

trada é gratuita, mas os ingressos
precisam ser retirados com ante

cedência na secretaria do teatro.
A artista explicou que o lan

çamento de seu novo trabalho
acontece em Iaraguá do Sul, por
causa da receptividade do públi
co na primeira ocasião em que
esteve aqui. "A gente tem que ir
onde o povo está, onde as pesso
as querem ouvir você e no lugar
em que as portas se abrem".

O novo trabalho de Ana Pau
la resgata suas raízes no samba e

conta com apenas uma regravação
(Me Alucina, de Candeia eWilson
Moreira), sendo inéditas as demais
canções, entre elas uma composi
ção própria, Pé de Crioula, que dá
título ao CD. O disco ainda tem a

participação de convidados como

,

DIVULGAÇÃO

F

Apresentações da Orquestra
A Orquestra Filarmônica Scar Jaraguá do Sul realiza hoje e sábado as últimas

apresentações do ano. O espetáculo Música de Natal pode ser visto hoje, no espa
ço Encontro de Natal, em Guaramirim, às 20h. No sábado, as apresentações acon
tecem às llh no Lar das Flores, às 16h no Shopping Breithaupt e às 20h na Igreja
Luterana do bairro Oxford em São Bento do Sul. A entrada é franca. Informações no
site www.fjds.com.br.

E

Jaraguaense lança livro eletrônico
o escritorMárcio Erino Ochner, autor de "Preliminares", lança agoraum livro de forma

independente, em sistema eletrônico, "O vôo do beijo". O livro em e-bookpode ser encon
trado nos formatos e.pub e.mobi/kindle. Trata-se de um livro digital disponibilizado para
leitura tanto no computador quanto nos aparelhos leitores (iPad/iPhone), inclusive em

PDE O livro é encontrado no site: www.simplissimo.com.br. Na obra, o autor apresenta
um embarque nas poesias sobre desejos e pensamentos da alma.
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Universo TPM

Elijane Jung
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Teoria-

Dia
desses as amigas estavam brincando

com celulite e calorias (eu não falei nada,
por que acredito que falar nisso atrai). Es
tavam lá confabulando umamaneira de ex

terminar essas desgraças da vida da mulher. Entre

receitinhas, simpatias e pacto com o capeta, uma
das amigas soltou um suspiro e disse que, nada no
mundo é tão fácil de ganhar e tão difícil de perder.

Ao que a outra, a mais magrinha, respondeu que
todas nós deveríamos desencanar, pois recebeu um
email que dizia que "calorias são pequenos vermes,
inescrupulosos, que vivem nos guarda-roupas e

que, durante a noite, ficam costurando e apertando
a roupa das pessoas". Juro que ela decorou o email.
Sabe do que mais? Se for assim, alguém poderia fa
zer o favor de inventar um inseticida anti-calorias?

ECA! ABANDONA:
As imitações, colega. Aquela calça strech,

aquela saia incrível, aquele top super sexy, aquela
maquiagem exótica, aquele corte de cabelo mo

derninho... Abandona copiar o que é bonito nos

outros. Analise o seu estilo e, antes de fazer qual
quer bobagem, ou fazer qualquer mudança no

visual, esteja absolutamente certa, embasada em

opiniões amigas sinceras, de que você não vai pas
sar vergonha. Abandona-a falta de originalidade.

Numa coletânea de músicas super especiais para
ouvir durante as férias. Seja em CD, DVD, celular, MP
alguma coisa, ou pen drive, a ideia é juntar aquelas mú
sicas que você gostamuito e organizá-las por gênero. Da
até para colocar algumasmúsicas bem xinfrins para tirar
onda com os amigos em algummomento. Se joga no La
tino, no Me Serginho e na Kelly Key (kkkk).

Mulher 13

BISCOITO
DA SORTE

Guarde a ansiedade
e controle-se.

BOA FESTA!
Nessa época, muita gente prefere organizar reuniões e confrater

nizações em casa mesmo, de maneira bem informal e descontraída.
Nessas reuniões não há mal algum em pedir que os convidados le
vem bebidas ou petiscos. Também é interessante recolher cd's e dvd's
e deixar uma seleção de música rolando em um tom agradável, que

.
não atrapalhe a conversa. Se for rolar uma mini boate na sua sala de
estar, que tal encostar os móveis na parede e retirar luminárias, bibe
lôs e porta retratos para evitar "acidentes"? Dica boba, mas importan
te: assim como copos e guardanapos, papel higiênico também .não

pode faltar. E para que o pós-festa não seja tão cansativo para a anfi
triã, uma boa dica é forrar o piso do banheiro com papel ou plástico
colorido, evitar servir comida com palitinhos ou ainda ter na mão o

telefone de uma excelente diarista.

•

• U

Q
.

'B-

.
... UeIra. asta ser

sincero e desejar profundo.
Você será capaz de sacudir
ô mundo. Tente outra vez!
Tente! E nãQ.dig'a.q118 a.Vitória
está perdida, se é de batalhas
que se vive avida. Tente outra
vez ...

" ,CRaul Seixas em'Iente
QutraYez) H

,
..

;r.

• Amanhã é comemorado
no Brasil.o.Día do Museólogo,

- profissional responsável
ela guarda, manutejiçã«
ifusãoide arquivos e

jeto$ históticos -, Em

LIVRARIA & PAPELARIAVenha e confira esta super promoção
Rua ExIJ. Gumeroindo da Silva, 621 Centro I Jaraguá do Sui (EM fRENTE À CAIXA EOONOUICA) 3275..0929

---..-.,,-�-�=�
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

16 Social

Gringos
A

maioria da recepção dos hotéis, considera�os quatro estre

las da cidade, conta com elementos da equipe que falam ou

enrolam indispensavelmente o inglês e espanhol. Mas do
outro lado, nos restaurantes, a coisa segue pela contramão.

Pelo menos os cardápios deveriam contar com os dois idiomas. Iara
guá é um celeiro de empresas e o que mais aterrissa na urbe é a "grin
garada". Consequencia: Eles acabam pedindo a tradicional caipirinha e

enchem a tampa. A turma das farmácias e de postos de saúde tem cor

tado um dobrado. Tem gringo voltando para casa de maca!Vai aí a dica!

Recebeu Festa dei Rancho
Mesmo com a correria de fim

de ano para tudo o quanto é lado
os agitas sociais não param. A
bola da vez, na noite de quarta
feira, foi a confraternização pre
parada pelo empresário "Grilo"
Iunkes, na sua paradisíaca chá
cara. O prato do dia foi uma de
liciosa Paella preparada pelo es

merado anfitrião.

Amanhãmais conhecido como
sábado acontece na Sociedade
Diana, em Guaramirim, a Festa
Del Rancho. Noitada imperdível
com a presença da dupla sensação
de Curitiba, Paula & Pamela,Agitas
, Dj Tay, a loira do Funk,Cavalera.
com,e osTequileiros. Ingressos an
tecipados nos Postos Mime. Elas
free até as 23h30min.

Virada
Moa Gonçalves já começou a seguir os passos dos bacanas e con

ta, após o Natal, quem vai para onde neste fim de ano. Ou seja, quem
faz os pedidos bem longe da urbe. Aguarde.

StartNAS RODAS
Quem está fora de forma

. como eum, aqui vai uma dica
econômica e perfeita: A Start
Academia, uma das mais pontu
adas da cidade, está oferecendo
desconto de 15% na mensalida
de de janeiro para quem fazer
qualquer plano ainda este ano. A

promoção vai é até dia 23. Ligue
já! 337-04765

• Aldo Pavanello será o grandé'
hoste no sábado, no bar do Sérgio.
25 quilos de carne serão assados
para a sua legião de amigos.
• Não ousem esquecê-lo: Ricardo
Mader, daABM Plotagens,
certamente é o aniversariante
mais festejado de hoje e vai adorar
saber que foi lembrado. Mil vivas.

• O Restaurante Kantan
movimentado pelo estrelado
Nando Raboch, estará aberto na
segunda-feira (20).A partir
do dia 21 a casa fecha e reabre
após as férias.

Onde comer bem
No Restaurante Típico da
Malwee. Um dos melhores
Buffet de comida alemã

de Santa Catarina.

o radialista Junqueira Jr e sua
Débora, durante a semana

estarão recebendo amigos
e clientes na sua linda loja

Nóbille,Desiqn de Ambientes,
ao lado do Breithaupt, da

, Walter Marquardt

Kristian Daniel Kaestner e
Paula Padaratz, na. Quarta
Sertaneja, na Zum Schlauch

"
Ninguém pode fazer
com que você se

sinta inferior sem seu

consentimento.

"

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o boa gentE

Nicolas Hermann, o popular
Nike. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

Dica de
sexta-feira

. Rindo a toa
Curtir as delícias do Mr Beef.

O verão não poderia ter che
gado melhor para o litoral ca

tarinense - e não é só no efeito
astral! Além do comércio os

proprietários de imóveis �stão
sorrindo para as paredes. E que
nunca se alugou tanto aparta
mento para a alta temporada
com preços tão bons. Balneário
Camboriu está em festa.

• Para quem gosta de
caJeci.onar a revistaVeja,
a terceira maior revista
d�.circulação dq mundo,
laiI'Ç'ará fíacíoriãlmerife; a
partir do dia 23 de dezembro,
Slla edíeão pautada p�Ja;'
rltrospectiva 2010 e

pe,rspectivas para.20l,1. É ler
e guardar. '

'I '

rolou naZum Schlauch .

• Na edição de jarteiro 'o
, polêmico tacá Pavanello

, serádes,taqLle na, r�vista
Nossa. Ele fala de política,
família e fútsal. .

Oca Rock
."t!qjej,r�cebe 1]lereciQ.€)
edro de parabéns aminha
amigaBruni, daEscola

f

Biçho .Grilo. Mil'\rivas.

, .' }J:izenl'H@! ai, qt;l:e na
virada de ano, o amigo
Marcelo Muller começará. a
desfilar com uma aliança de

;

compromisso. Quem será a
. felizarda.

Hoje, a partir das
22h30min, vai rolar no

Espaço do Oca Rock Reu
nion. Para embalar o co

reto, terá a presença das
bandas Cave, Caxa 2 e

Bum, Ingressos masculi
no R$ 10 e feminino R$5.
Boa pedida.

.,Acesse o site www,
moagoncalves.com.br e
confira as fotos da festa que • Com essa, fui!

o empresário e amigo
Alcir Hornburg, na sua

confortável casa de
praia, em Penha, durante
recente confraternização
de fim de ano com seus

colaboradores
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TRANSiÇÃO

Aprovação de LUlabate recorde
Governo Dilma é visto com otimismo por 62% dos brasileiros, revela pesquisa do Ibope
A expectativa com

o governo de Dilma
Rousseff, que toma
posse em 1 º de janeiro,
é otimista para 62% dos
brasileiros, segundo dados
da pesquisa CN I/Ibope,
divulgada ontem.

...... ara esses eleitores, ela

_"
fará um governo ótimo
ou bom. Comparativa
mente ao governo do

presidente Lula, 18% acreditam

que Dilma será melhor, 58%
acreditam que será igual e 14%
acham que será pior.

Já a aprovação do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva voltou a

bater recorde em seu último mês
de mandato. Lula, que em outu

bro tinha 85% de aprovação pes
soal, agora tem 87%.

O percentual de eleitores que
confiam no presidente também
é recorde: 81%. O governo do

petista, que em outubro era con

siderado bom e ótimo por 77%,
agora tem 80% de aprovação.

O Ibope ouviu 2.002 eleitores
entre os dias 4 e 7 de dezembro,
em 140 municípios. A margem
de erro é de dois pontos percen
tuais, para mais ou para menos.

A região Nordeste é a que
mais aprova o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Para 95%
dos entrevistados na área, Lula
é aprovado. Já no Sul, esse per
centual cai para 80%. É também
nessa região onde a avaliação do
governo é mais crítica. Do total,

O Comitê de Política Mone
tária (Capam) do Banco Cen
tral, colegiado responsável por
definir o nível da taxa básica
de juros da economia brasilei
ra' informou ontem, por meio
da ata de sua última reunião,
quando os juros ficaram está
veis em 10,75% ao ano, que,
dependendo das circunstân
cias' "ações macroprudenciais"
(alteração no compulsório au

torizado recentemente, com

a retirada de R$ 61 bilhões da

economia) podem preceder

20% responderam que conside
ram a gestão do petista regular
e 13% disseram que é ótima. No
Nordeste, 37% acham que o go
verno é ótimo e somente 11% o

avaliaram como regular. No Su
deste, os índices foram de 25%
ótimo e 18% regular. O Sudeste
é também a região que menos

confia no presidente. Foram 19%
os que responderam negativa
mente. No Nordeste, 91% afirma
ram que confiam em Lula.

EXPECTATIVAS

A pesquisa CNI/lbope mos

tra ainda quais são as principais
expectativas da população so

bre o futuro governo de Dilma
Roussef. Na ordem, são saúde,
educação, segurança pública,
combate à fome e à pobreza,
combate às drogas, geração de

empregos e combate à corrup
ção. Sobre o futuro governo,
,51% dos entrevistados disseram

que a saúde deve ser a área prio
ritária a ser tratada por Dilma.
Para 11%, deve ser a educação,
7% responderam que é a segu
rança pública, 6% o combate
às drogas e igual percentual o
combate à fome e à pobreza.

DIVULGAÇÃO .

Dilma, eleita com a partlclpação direta de Lula, terá o desafio de manter um patamar recorde de aprovação

MERCADO FINANCEIRO ESPERA PARA JANEIRO PRÓXIMO O AUMENTO

BC já fala em aumentar os juros
"ações convencionais" de polí
tica monetária, ou seja, subida
na taxa de juros.

"O Comitê ressalta que há

certa equivalência entre ações
macroprudenciais e ações con
vencionais de política monetá
ria e que a importância desse
vínculo tende a crescer com o

aprofundamento do mercado
de crédito, fenômeno este ob
servado no Brasil nos últimos
anos. Entretanto, não há respal
do para que esses dois conjun
tos de instrumentos sejam vis
tos como substitutos perfeitos,
pois divergem, entre outros as

pectos, no alcance e pos meca

nismos de transmissão", infor-

mau a autoridade monetária.
Na última semana, ao man

ter os juros inalterados em

10,75% ao ano, o Capam infor
mou que seria necessário "tem

po adicional" para melhor afe
rir os efeitos da alteração nos

depósitos compulsórios sobre
as condições monetárias. "Nes
se sentido, o Comitê entendeu
não ser oportuno reavaliar a es

tratégia de política monetária
nesta reunião e irá acompanhar
atentamente a evolução do ce

nário macroeconômico até sua

próxima reumao, para então
definir os próximos passos na

sua estratégia de política mo

netária", informou na ocasião.
O mercado financeiro espera
para janeiro próximo o au

menta da taxa b.ásica de juros.
Na ata do Capam divulgada
ontem, o BC avalia que, desde
outubro, a inflação foi "forte
e negativamente" influencia
da pela dinâmica dos preços
de alimentos, que, em parte,
repercutiu choques de oferta
domésticos e externos.
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ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa
IngeHilleWagner, InterventoraRua 28 deAgosto nO 1918, Ed.
Nexus,Telefone: (47) 3373-0404Horário de Funcionamento:

08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresen
tados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da. publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, des
de já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido
pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCGJ. Protocolo: 10758 Sacado: ANTONIO BA
TISTA CPF: 593.998.309-00 Cedente: VALCANAlA AUTO PEÇAS
LIDAME CNPJ: 03.387.7671000 Número do Título: 4900 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/11/2010 Valor: 739,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10898 Sacado: AVANCI PAPELARIA LTDA CNPJ:
09.262.062/000 Cedente: OCIO BOLSAS LIDA ME CNPJ:
09.211.813/000 Número do Título: 253 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
SADataVencimento: 12/11/2010 Valor: 550,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10900 Sacado: AVANCI PAPELARIA LIDA CNPJ:
09.262.062/000
Cedente: OCIO BOLSAS LIDAME CNPJ: 09.211.813/000 Núme
ro do Título: 253 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: ITAU UNlBANCO S.A DataVencimento:
12/ ll/201O Valor: 550,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10744 Sacado: BORRACHARIA DEVlGILI CNPJ:
09.537.927/000 Cedente: HMJ PNEUS LIDA - EPP CNPJ:
04.086.028/000 Número do Título: 013651 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 23/ll/2010
Valor: 196,67 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10501- Sacado: ELTON DE LIMA CPF: 037.575.059-
21 Cedente: LUCHI COMERCIO DE PEÇAS LIDA ME CNPJ:
06.175.773/000 Número do Título: 000171B Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENÇIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
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16/ll/201O Valor: 349,75 Liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10319 Sacado: ESTAMPARIA MCJR LTDA ME CNPJ:
06.206.911/000 Cedente: MOMENTO ENGENHARIAAMBIEN
TAL LIDA CNPJ: 00.904.606/000 Número do Título: 028153-
001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI
RIM Data Vencimento: 11/11/2010 Valor: 121,62 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10876 Sacado: lRINEU BRUHNS CPF: 445.752.469-72
Cedente: PARIZOTTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS

TRUÇÃO CNPJ: 08.015.692/000 Número do Título: 679004 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/11/2010
Valor: 862,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 52,98, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10458 Sacado: JONAS DOS PASSOS PEREIRA CPF:
891.880.719-87 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.P.I CNPJ:
01.149.953/OOONúmero do Título: 13101251O Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: RICARDO CLE
RICI Data Vencimento: 06/03/2008 Valor: 22.300,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10628 Sacado: JONATHAN DE BRITO JM COMER
CIO CNPJ: 06.899.327/000 Cedente: DIPLOMATA INDUSTRIAL
E COMERCIAL LIDA CNPJ: 01.243.305/004 Número do Título:
0059109-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento:
15/11 /20 10 Valor: 520,34 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10763 Sacado: KALEU THIAGO FREITAG CPF:
041.834.499-01 Cedente: POSTO DE MOLAS GUARAMIRIM
CNPJ: 00.804.148/000 Número do Título: 055008720937Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
28/ ll/201O Valor: 555,70 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10832 Sacado: KLZ MODAS LTDA CNPJ:
08.615.178/000 Cedente: FLEX-ACAO CONFECÇÕES LTDA ME
CNPJ: 08.586.255/000 Número do Título: 126 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBAN
CO SA DataVencimento: 15/11/2010 Valor: 165,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10849 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LTDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: GASPARZINHO DISTRI
BillDORA DE MATERIAIS ELETRICCNPJ: 02.042.020/000 Nú
mero do Título: 10348-1/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRIM Data Vencimento: 22/ll/2010 Valor: 184,00 li
quidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10850 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LTDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: GENERAL ELECTRIC
DO BRASIL LTDA CNPJ: 33.482.241/000 Número do Título:
05130801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/11/2010 Valor: 1.394,37
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 10938 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LIDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: GASPARZINHO DISTRI
BUlDORADEMATERIAIS ELETRICCNPJ: 02.042.020/000 Núme
ro do Título: 10569-1/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM Data Vencimento: 25/11/2010 Valor: 240,00 li
quidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 10941 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LTDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: GASPARZINHO DISTRI
BUlDORADEMATERIAIS ELETRICCNPJ: 02.042.020/000 Núme
ro do Título: 9250-3/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/11/2010 Valor: 514,86 li
quidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10929 Sacado: LETICIA BRAGA CPF: 046.386.919-27
Cedente: METALURGlCAAM. LIDA EPP CNPJ: 85.141.026/000
Número do Título: S5828/03 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 261ll/201O Valor:
296,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10480 Sacado: MARIO CESAR MARTINS CPF:
491.735.029-87 Cedente: GUARA ARTIGOS DE INFORMATICA
LTDA CNPJ: 07.266.284/000 Número. do Título: 081110 Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 08/11/2010 Valor:
236,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10916 Sacado: NOELIA SANABRIA CPF:
055.346.889-80 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.P.I CNPJ:
01.149.953/000 Número do Título: 131023269 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: CAROLINA DE CARVALHO
NEVES DataVencimento: 13/06/2009 Valor: 7.450,82 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 57,43, Diligên
cia: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10861 Sacado: ODAIR MENDES DE OLIVEIRA CPF:
OaO.662.149-30 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTIME CNPJ:

86.727.989/000 Número doTítulo: 473 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 26/ll/201O Valor:
212,25 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 31,95,-Edital: R$15,00

Protocolo: 9533 Sacado: ROSEMERIAPAREClDASOUZA ZWANG
ME CNPJ: 08.178.752/000 Cedente: JOAO AMARO MOREIRA CIA
LIDAME CNPJ: 11.241.175/000 Número do Título: 001 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNlBANCO SA DataVencimento: 27/09/2010 Valor: 576,20 li
quidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10626 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES LIDA
CNPJ: 06.221.314/000 Cedente: DVA VEICULOS S/A CNPJ:
82.516.949/000 Número do Título: 0500162802 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. Data Vencimento: 13/ll/2010 Valor: 1.993,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10927 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES LIDA CNPJ:
06.221.314/000 Cedente: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LIDA CNPJ: 06.089.521/000 Número do Título:
29334-2/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 29/11/2010 Valor: 2.610,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10899 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO CPF:
040.919.919-20 Cedente: FM COM. DE BRINQUEDOS LIDA ME
CNPJ: 08.709.987/000 Número do Título: 1141-3 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI
BANCO SA DataVencimento: 20/ ll/20 1 O Valor: 306,20 liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10324 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO CPF:
040.919.919-20 Cedente: CELIO BEN HUR COMERCIO DE IN
FORMATICA LIDA CNPJ: 09.085.990/000 Número do Título:
42100/07 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 15/11/2010 Valor: 200,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10857 Sacado: VILMAR RIBEIRO CORREIA CPF:
084.344.749-48 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/000 Número do Título: 131033763 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: RICARDO CLERICI Data Venci
mento: 13/07/2010 Valor: 6.089,29 Liquidação após a intimação:
R$1ü,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital. R$15,00

Christa Inge HilleWagner, Interventora

H ;'
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Mercado Regional

Lourival Kàrsten
Credicard - do grupo Citibank - firmou parceria
com a Elavon """'. uma das maiores do mundo no seg- ,

menta - .para criar aquela que, será ti terceira cre

denciadora de cartões no mercado brasileiro, jUI1"
tando-se à Cielo e Redecard. Com a mudança das regras em
relação às "maquininhas" estemercado deve 'passar por,m

.

transformações. '

'

Merece acompanhamento
Porto Alegre acaba de de

finir uma área piloto dentro
da qual se pretende realizar
a coleta automatizada de lixo

através da implantação dos
conteiners. Funciona em di
versos países e tem potencial
para reduzir custos de coleta.

Duplo castigo
o prejuízo financeiro de

quase R$ 2,5 bilhões da Sadia
com operações financeiras
que entre outras coisas levou à
fusão da mesma com a Perdi

gão ainda rendeu multa aplí-

Planos
de saúde

A necessidade de manter

os colaboradores está levando
um número crescente de em

presas a investir em novos be
nefícios. Entre eles está cres

cendo a adesão aos planos
de saúde que é uma forma de

assegurar mais tranquilida
de para o colaborador e seus

familiares. Também empresas
médias e de pequenó porte es

tão apostando neste benefício.

LOTERIA

cada pela Comissão deValores
Mobiliários a 10 administra
dores damesma. Além de fica
rem "queimados" no mercado,
ainda vão ter de botar a mão
no bolso.

Crédito
imobiliário

o principal financiador do
mercado imobiliário - aCaixa Eco
nomia Federal- deve fechar o ano
com empréstimos contratados de
R$ 70 bilhões. Este é um dinheiro

que se multiplica ao longo da ca

deia da construção civil.

Economia 19

Bom momento
Indicador Serasa Experian

quemede perspectiva de inadim
plência por parte das empresas

registrou recuo de 1,4% em outu

bro, completando 18 recuos con
secutivos. Um sinal muito bom.

Tributacão
�,

No Brasil, qualquer empreen
dimento começa a ser taxado no
momento de sua concepção. Na
tentativa de desonerar os finan
ciamentos privados em projetos
de infraestrutura, o governo bai
xou uma série de medidas. Vale
analisar caso a caso para avaliar
as vantagens.

Otimismo
Acreditar que o futuro será

melhor é a primeira condição
para que as pessoas se dispo
nham a correr riscos e se endi
vidar. Pesquisa da CNI (Confe
deração Nacional da Indústria)
confirma que os brasileiros estão
otimistas em relação ao salário
futuro e nível de emprego e por
isto estão dispostos a continuar

comprando, e se endividando.

01 - 09 - 1 O - 13 - 20
21 - 37 - 39 - 40 - 41
44 - 51 - 61 - 65 - 78
79 - 89 - 91 - 92 - 97

INDICADORES

, BOVESPA

POUPANÇA

Comé'rcio catarinense
que ficou em 8,8% em relação ao

ano anterior. Desta forma, fica
mos à frente de apenas três Esta
dos e do Distrito Federal. Merece
uma análise mais profunda.

Uma análise mais apurada
dos dados do IBGE mostra que
o crescimento das vendas do Es

tado em outubro, de 7,5%, ficou
bem abaixo da média nacional

19 - 31 - 41 - 47 - 55

08 - 09 - 12 - 22 - 42 - 49

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
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o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
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• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
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OBJETO: FORNECIMENTO JUNTA ARAMIDA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS
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O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
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Linha de Fundo

�Julimar Pivatto
* LA CORUNA

Reunião

Foi
realizada nesta semana a

primeira reunião do Conse
lho Municipal de Desporto.
O presidente da entidade,

Benhur Sperotto (foto), afirmou
que o encontro foi produtivo e que
a primeira ação será formalizar o
estatuto. Os integrantes vão buscar
informações na Fesporte e com ou

tras entidades esportivas para pegar
opiniões e sugestões. O próximo en
contro será no dia 16 de fevereiro.

Tribunal
Quem também. se reuniu foi

o Tribunal de Justiça Desportiva:
O presidente, Rogério Tomazelli,
elogiou o engajamento dos mem
bros da entidade, que comparece
ram em peso. O primeiro passo é
a criação de um regimento interno
e já foi enviado um ofício para O

presidente da FME, Márcio Feltrin,
para que ele indique um procura
dor. Este cargo tem de ser ocupado
por alguém que não seja membro
do TJD. "Teremos a liberdade de
tomar decisões tão logo elas che

guem no tribunal e isso vai agilizar
principalmente os processos disci

plinares", afirmouTomazelli.
tI

ANIVERSARIANTES

rMll'm�
tCHllIt\ ltiJ�- Time

da Ilhado
Governador, está na

Segundona carioca.

GfBJ.W8.m
.

«fi' .-Terminou
em sétimo no

último campeonato
paranaense.

"
_fJIlif_fG
tU� -Disputa
a segunda divisão
do campeonato
maranhense.

-.L-
ar

::SUJlmTW' �l
(�drt.)- Está

na segunda divisão
do futebol de

Brasma.

DOIS TOQUES
eGMDfUJ.,SIL 1 '..Saiu o sorteio
daCopa do Brasíl zu 11. O
Brusque, que venceu a Copa se,
vai enfrentar o Atlético-GO.

.�I}._il:I..Já o

Avaí enfrentará oVilhena-RO,
fâzend60 pnrneiro"jogo'"fora de

,1

casa E os brusquenses
.

recebem "os goianôs·mi
partida de ida.
";,!itJJ,,

. m�.�4i., lUJi"",,'IJiJi

ARQUIVO OCP

Guaramírim (47) 337�t JéJagJá 00 Stj (47) mo.6173

Importância
Já falei aqui da importância dessas duas entidades para o

esporte jaraguaense. Mas nada melhor que pegar a opinião de
pessoas diretamente ligadas a eles. O presidente ao CMD, Be
nhur Sperotto, disse que o principal objetivo é implantar po
líticas públicas de esporte. "Queremos fazer valer esse conse

lho, para que ele seja ativo e participativo e que todas as ações
saiam do papel", promete Sperotto. Tomazelli, do TJD, também
vê com bons olhos a criação do tribunal. "Somos a segunda ci
dade do Estado a ter isso.Vai acabar com aqueles problemas de
ter de esperar as federações (estaduais) se pronunciarem para
analisar questões quepodem ser resolvidas aqui" .

...;�

DIVULGAÇÃO
I

I)�

(Op,ADOSRlWLl·No ano que
vem SantaCatarina terá dois times
na SérieA, um naB e dois na C.

r .,' J "

Passou dahora de aumentar as

RENOVAÇÃO-Depois de uma
pequena queda de braço, Fernandes
renova com o Figueirenseporum
ano. O jogador queria três, mas
aceitou apippostado clube. tI'," 0,,

(OPAOOStASll4.,E ainda
, 1,-/1 .. ii 'I, !!:';

-

;;',,' "', __

'/ . _<" "",'i,',.

teremos dois times na Série D. O

CONFIRA ESSAS E OUTRAS OFERTAS
,

EM CARTUCHOS ORIGINAIS HP
NA FORMIGARIINFORMÁTICA.

HP21b
CompaIWel::
Wl460 JD1561i1
DU6Il1F41�
/f418\) /f38ID
/F:J3J /0236®
OJ4315 fAX lNI
J36Ill
Rendimento":
190Pa!J_

HP27b

R$24,90 R$59,90
HP56b HP60b
com�tiveI; �1Ii�OJ9 /9670PS F42'aiií1lJD1�1D7UOfJ550 F� I f.&58llll/7755 /7960 fAX C668ll1C478!11240 �,Rendimento"':

2ml1f'ag.521lPag_

R$24,90 R$24,90

FORmlGRRI
INFORMÁTICA
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Naáfle8

Henrique
Porto

Você sabia?
ASeleção Brasileira de Futsal Feminino conquistou recentemen

te o título de campeãmundial da categoria. O primeiro campeonato
mundial do gênero foi disputado na cidade de Alcobendas, na Es

panha. Na final, realizada no dia 11/12, as brasileiras golearam Por

tugal por 5xl. Dentre as campeãs, vale destacar a presença da ala
IessikaManieri, de 19 anos, que já atuou em Iaraguá do Sul. Natural
de Campo Grande (MS), Jessika foi campeã catarinense sub-17 em
2006, na equipe treinada porMauricio Berti. Hoje, a atleta de lm58
e 58kg defende aAssociação Female Futsal, de Chapecó.

Futsal sub-15
O futsal sub-15 masculino

do Colégio Evangélico entra

em quadra neste fim de se

mana para, em casa, decidir o

Campeonato Catarinense da :.

categoria. Logo mais, 19h30,
os comandados de Augustiriho
Ferrari encaram o Ioni GooI!
São Miguel do Oeste, no giná
sio do Parque Malwee. Ama
nhã' mais dois jogos, ambos na
Arena Jaraguá. Às 10h, contra
o Colegial/Florianópolis e às
16h, contra o Ki-Bola/Lages.
Com 9 pontos, o Evangélico
precisa de uma vitória - espe
cificamente sobre o Ioni GooI!
São Miguel do Oeste r: 'e ull,1
empate para ficar com o título.

Não é, bem' assim
Pessoas ligadas ao Departamento Naçional do Sesi não gos

taram nem um pouco das notícias divulgadas na imprensa local
sobre a parceria com a ADJ. Inclusive solicitaram cópias do ma

terial. Não descartam que existe uma conversa, mas com outro

foco. Enquanto aADJ fala em categorias de base (rendimento), o
Sesi pensa em escolinhas (inclusão social).

Esporte 21

BASE

Meninos de Jaraguá
em torneio nacional
Categorias sub-13, 15 e 17 disputam CopaVerd� Vale
JARÀGUÁ DO SUL

Ser jogador de futebol
profissional é o sonho de
qualquer garoto. Porém,
poucos alcançam este
objetivo.

tebol, em Antônio Carlos (SC),
que vai reunir os maiores times
de camisa do Sul do Brasil.

Segundo o técnico Silvinho,
do CT do Flamengo, este tipo de

competição ajuda os alunos a se

socializarem com outros atletas
e, além disso, é uma vitrine para
os pequenos craques. "Estarão lá
olheiros de todo o Brasil e ainda
os técnicos de equipes de camisa
como Atlético-PR, Paraná, Grê

mio, Avaí, Figueirense e Criciú

ma", declarou.
As equipes representarão

Jaraguá do Sul nas categorias
sub-13, 15 e 17. No sub-15 e 17

será um misto entre as duas es-

..- abe a expressão "filho

..�. de peixe, peixinho é"?
No caso de Otávio Ba

..... rato de Azevedo, filho
do ilustre Murillo Barreto de

Azevedo, ela se encaixa como
uma luva. Seu pai era - aci -

'

ma de tudo - um amante do

esporte ·e teve participação
ativa, em muitas

.

conquis
tas locais. Entre seus feitos,
vale destacar a criação da

Liga Jaraguaense de Futebol, ao lado de Arthur Müller e Eugênio
Schmõckel, em 1952. Certamente se estivesse vivo, Dr. Murillo
acompanharia seu temporão em todas as competições possíveis
e estaria presente nos Jogos Abertos de Santa Catarina deste ano,
onde Otávio bateu o recorde mais antigo da natação catarinense,
ao cravar 2min05seg23 nos 200 metros borboleta. Como reco

nhecimento, foi agraciado com o troféu de destaque da categoria
Júnior 2, pela Federação Aquática de Santa Catarina. Dr. Murillo
deve estar sorrindo de alegria.

E
o caminho para se chegar
lá é formado por trabalho .

duro, responsabilidade e

visibilidade. Uma com

petição de alto nível reúne essas

três características e é com base
nisso que o CT do Flamengo e o

CT Biro-Biro embarcam amanhã

para a 1 a Copa VerdeVale de Fu-

colinhas. Já no sub-13 todos são
alunos de Silvinho. Os destaques
são o goleiro Rikelvy e.o atacante
Souza. Ambos sonham em serem

jogadores no futuro e querem fa
zer bonito na competição.

"Vamos mostrar o nosso me

lhor. Numa dessa daqui a alguns
anos não estou do outro lado",
disse Rikelvy. "Queremos jogar
de igual para igual, sabemos que
vai ser difícil, mas eles não são
melhores que a gente porque
jogam em time de camisa", com
plementou Souza.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

(,�'liiM'i(}/oj.!\'llJA't.wõt-""';.�;,(:
:tft.i'<.:��Wr":"l;m�1W..-L

I �. CAMPE.Ã,O
,

Garotos do sub� 1 fficarãm recentemen� com 9 Campeonato Escolinhas e buscam reconhecimento nacional

de treinamento vai além de jo
gar futebol. "Aqui nós formamos
homens para a vida. Só em saber

que estão bem encaminhados

por meio do esporte já é muito

gratificante", desabafa.
Segundo o professor, assim Recentemente o time sub-13

que completam 18 anos a maio- do CT do Flamengo conquistou
ria dos atletas opta pelo mercado o Campeonato Escolinhas pro
de trabalho. Mas para Silvinho o

.

movido pela LJaF (Liga Iara
trabalho desenvolvido no centro guaense de Futebol) e da Copa

Formacão
.�

de atletas
e homens

Link, competição que reúne

equipes da microrregião. Nas
duas o atacante Marlon, que
hoje está competindo por Tau

baté, foi artilheiro. Porém, ele
retorna no dia 19 de dezembro

para ajudar a equipe na Copa
Verde Vale. Atualmente a esco

linha que fica no Jaraguá Es

querdo conta com 112 alunos
de cinco a 17 anos.
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Melancolia no treino Colorado
Jogadores voltaram a treinar com bola para disputar o terceiro lugar com os sul-coreanos
ABU DHABI

Em menos de três dias o

clima nos treinamentos
do Internacional mudou
drasticamente em

Abu Dhabi.

Antes
do fracasso para

o Mazembe, na terça
feira, o Colorado vivia
seus melhores dias.

Porém, a dor da eliminação nas

semifinais do Mundial ficou evi
denciada no treino de ontem, no
Sultan bin Zayed Training Site. A
atividade serviu como prepara
ção para a disputa do terceiro lu

gar do Mundial de Clubes, sába
do, às 12h, contra o Seongnam,
da Coreia do Sul.

Sempre falantes e brincalhões
os jogadores permaneceram em

absoluto silêncio. ,As habituais
brincadeiras foram praticamente
enterradas. O técnico Celso Roth
tirou ânimo sabe-se lá de onde

para ainda dar orientações aos

jogadores. No entanto, os atletas

praticamente não reagiram.
Poderia acontecer algo pior

que isso? Mas o treino conseguiu
piorar com os goleiros Abbon
danzieri e Lauro atuando como

atletas de linha e a do preparador
deles, Clemer, voltando a atuar
na meta Colorada. O treinador
montou o mesmo time derrota
do pelo Mazembe, com a exce

ção de Guifiazu, que tem dores
musculares e corre sério risco de
não ir a campo no sábado. Derley
deve substituí-lo.

PROGRAMAÇÃO
Hoje a equipe faz mais um

treino de preparação para a dis

puta do terceiro lugar, desta vez

realiza um trabalho de reconhe
cimento do Zayed Sports City,
palco da disputa. Este será o

último treinamento em terras

árabes. A viagem de retorno ao

Brasil ocorre na noite de domin

go, 19, com chegada prevista em

Porto Alegre para a manhã de

segunda- feira, 20. No treino de ontem, o que mais se viu foram jogadores e comissão técnica cabisbaixos com a campanha

MEiA HOLANDÊS SENT;U CONTUSÃO NO PRIMEIRO MINUTO DA SEMifiNAL

Mundial. Ele também lamentou
a contusão do meia holandês,
mas lembrou que o time da Inter
soube se recuperar do problema.

Assim, sem contar com o

talento de Sneijder, a Inter de
Milão tentará confirmar o favo
ritismo na final de sábado para
conquistar o título mundial. Mas
terá pela frente o surpreendente
Mazembe, time do Congo que
eliminou o brasileiro Inter na se

mifinal da competição.

Fifa admite antecipar Copa
para fugir do calor em ·2022Sneüder está fora da decisão

ABU DHABU
A Inter de Milão irá disputar a

final do Mundial de Clubes, con
tra o Mazembe, no sábado, em
Abu Dabi, sem o seu principal
jogador: o meia holandês Snei

jder. Após exames médicos rea
lizados ontem, ficou detectado
que ele sofreu uma lesão mus

cular na coxa esquerda durante
a vitória sobre o Seongnam, no
dia anterior, pela semifinal da
competição.

Sneijder sofreu a lesão logo
no primeiro minuto do jogo,
vencido pela Inter por 3xO. Ape
sar de os médicos do clube ita
liano ainda não terem descarta
do oficialmente a sua escalação
na final, o meia holandês não
deverá ter condições de entrar
em campo no sábado.

Logo depois do jogo de quar
ta - feira, o técnico Rafa Benitez

já tinha adiantado que Sneijder
dificilmente disputaria a final do

no Catar em junho e julho, apesar
de a candidatura do país ter pro
metido instalar ar condicionado
em todos os estádios.A proposta é

que o torneio seja transferido para
janeiro, quando é inverno.

O dirigente da Fifa afirmou
que amudança do calendário per
mitiria que um maior número de

países tentasse sediar a Copa do
Mundo. "Seria uma solução para.
abrir a organização da Copa do
Mundo para vários países neste

período".

ABU DHABI
Jerome Valcke, secretário-geral

da Fifa, disse estar aberto à ideia
de realizar a Copa do Mundo de
2022 no Catar durante o inverno,
que já é defendida por várias per
sonalidades do mundo do futebol,
mas ressaltou que há vários pro
blemas de logística a serem supe
rados antes de uma mudança na

data da competição.
Há o temor de que as seleções

e os torcedores sofram com as

temperaturas superiores a 40°C

PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LAO

,

A empresa floriani indo De máquinas e equipamentos
Itda, torna público que requereu á fundação do meio
ambiente - fatma a licença ambiental de operação
- lao para a atividade de fabricação de máquinas e

equipamentos localizada na rua progresso, n° 159,
centro no mu.nicípio de corupá.
Foi determinado o estudo de conformidade ambien
tai - eca.
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Odado
foi divulgado on

tem, e integra a Pesquisa
de Orçamentos Familiares
(POF) 2008-2009, do Insti

tuto Brasileiro de Geografia e Es
tatística (IBGE). .

O suplemento "Aquisição ali
mentar domiciliar per capita"
avalia as quantidades de alimen
tos adquiridos pelas famílias bra
sileiras e as formas de aquisição
desses produtos. A coleta de da
dos para a pesquisa ocorreu nas

áreas urbana e rural em todo o

território brasileiro, no período
de maio de 2008 a maio de 2009.

Na análise das médias anuais,
por pessoa, de aquisição domi
ciliar de alimentos, cada brasi-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 17 de dezembro de 2010 NacionallTempo 23

leiro consome, por ano, 50,7 kg
de bebidas e infusões; 43,7 kg de
laticínios; 39 kg de cereais e legu
minosas; 28,9 kg de frutas; 27,1
kg de hortaliças; e 25,4 kg de car

nes. Em 2002/2003, o maior con
sumo registrado foi de laticínios,
seguido de cereais e leguminosas
e bebidas e infusões. A média de
aquisição domiciliar de alimen
tos representa quanto de um

produto Uma família adquire em

um ano, dividido pelonúmero de

pessoas dessafamília.
Se considerados alguns pro

dutos selecionados dentro dos
grupos de alimentos citados
acima, em 2008/2009, cada bra
sileiro consumiu, em média, em
um ano, 14,6 kg de arroz polido,
9,1 kg de feijão, 5,6 kg de cerveja
e 12,6 kg de refrigerante de cola.
Em 2002/2003, as quantidades
médias eram, respectivamente,
24,S kg, 12,4 kg, 4,6 kg e 9,1 kg.
Segundo o IBGE, o consumo mé
dio de refrigerante de cola, entre
2002 e 2008, aumentou 39,3%; de
água mineral, 27,5%; e de cerve

ja,23,2%.

PREVISAO' DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

!!,r

Famosa combinação brasileira, consumo de arroz e feijão registrou leve queda, mostra pesquisa do IBGE

1'-',
�.,l

m�r"OI,")W��ffm #I� I,")! I$� ";;;:1II W"� l, 1$ �",I I"�. �" ,.J�h,o
Céu encoberto com chuva
do Planalto ao litoral. No
Oeste, o dia segue com

nebulosidade e pancadas
� de chuva com trovoadas
isoladas. Temperatura
elevada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 28°C

DOMINGO'
MíN: 19°C
MÁX: 32°C

SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 33°C -

.

I

,

!

.'

Chuvas continuam
no final de semana
Amanhã, a previsão é de tem

po instável, com nebulosidade
variável e chuva isolada em todo
o Estado. As temperaturas devem
ficar elevadas, assim como no do

mingo. O último dia do final de se

mana será marcado também pela
presença do sol, e pancadas de

chuva apenas a partir da tarde.

SE vocÊ.VAI PARA, ..

AI80l0 lftlNlA
.

ma de sol, alternandO
com pancadas de chuva

e nossíveis trovoa9as.
As

... 'aJll entretemperaturas van •

o

140e e 'l6°e, çom sensaya
• térmica mínima de 1� C,

.

durante a madruga a .. ,

•I: ",ri, !

.

, ,)p.

r�w,\jm� rl.r" ff� �%f�r � m ln lMJs: IU·!Hl1qm ti
. Céu encoberto até

o início de 2011
A tendência é de que os últimos dez dias do

ano continuem chuvosos, por causa da influ
ência de sistemas de baixa pressão. Os acumu
lados devem ser de intensidade moderada a

forte, resultando possivelmente em chuva aci
ma da média prevista para o mês. A tempera
tura deve permanecer amena pelamaior parte
do período, com a sensação de ar abafado.
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JI'romoç3es válidas� 17/12/2010 00 enquanto durarem os estoques nos Concessionários VolkswaS!ln para veiculas básicos com pintura sólida. Frete Incluso. Novo Gol 1.0 Total flex, 4 portas, ano modelo 10/11, c6d. 5UllC4. com preço

pnIIIIO(.ionaIâvístaa partlrdeIl$2S.790,OO.�epromoç6esválkla$a�nas para velculosdlsponlvels em estoque.Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Fotosmeramente ilustrativas.��.

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. líder de vendas da régião. BANCOVOUCSWAGEN

Notebook Acer 4551-4315

Processador Turion II 2.3 Ghz
Memória 3 GB
HO 320 GB
Tela 14" LEO
Vídeo ATI Radeon 256 Dedicada

Gravador OVO

Notebook Sony EA24FM/B

Processador Core i3 2.26 Ghz
Memória 4G B
HD 500 GB
Tela 14" LED
Leitor Blu Ray
HDMI
Web Cam
Windows 7 Home Premium

Windows 7 Home Premium R$ 1.750,00 à vista ou em 1+9
sem juros de R$ 175,00 (cheque)

Notebook Acer 5741-6823

Processador Core i5 2.26 Ghz
Memória4 GB
HO 500 GB
Tela 15.6" LED
Teclado Numérico Lateral
Vídeo Intel 128 Dedicada
Web Cam
Bateria 6 Células
Windows 7 Home Premium

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

R$ 3.190,00 à vista
ou em 1+9 sem juros de R$ 319,00
(cheque)

Notebook Acer E-Machines E627-5555

Processador Athlon 1.6 Ghz

Memória 2 GB
HO 250 GB
Tela 15.6'"
Gravador OVO
Leitor de cartão
Teclado Numérico LateralN

R$ 2.390,00 à vista

Ofertas válidas para pagamento com cheque e sujeito à consulta e aprovação de crédito
R$ 1.49,9,00 à vista
ou em 1+9 de R$ 149,00 (cheque)

• CONSULTE-NOS
•

PARA OUTRAS FORMAS
DE PAGAMENTO!

Horário de funcionamento:
De Segunda à Sexta das
8h30 às 12hOO e das 13h30 às 18h30
Aos sábados das 8h30 às 12h30

I
ii;Notebooks
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CLIC DO LEITOR
o Morodofoi

encontrado na rua

e precisa de uma
casa nova. Ele dócil
e companheiro.

Para adotar entrar
em contato no

telefone (47)
8495-6723 ou pelo
e-mail nipograffiti@

hotmail.com.

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO

CarlosHenrique LuizCarlosAmorim, PatríciaMoraes,
Schroeder, escritor Escritor eeditor jornalista

KellyErdmann,
jornalista

Cidadania

Considero
que viajar consiste em ab

sorver a essência do lugar e as prá
ticas daquelas pessoas que lá vivem,
quanto a sua identidade. Meu maior

foco não é a política, mas as correntes e ten

dências que produzem a política do lugar.
Dentro desse contexto, observo com

parando o cotidiano dos neozelandeses
quanto à segurança pública. Segurança
essa, um fato crônico dentro da socieda
de que vivemos. Segurança
que não se limita ao fato
de assaltos ou roubos, mas
como um todo, as atitudes
do ser humano naquele
ambiente em que ele vive.
Nunca me senti tão segu
ro num país, num lugar,
quanto na Nova Zelândia. Na cidade ou no

vilarejo não há preocupação em trancar as

portas da casa ou do carro. As casas são

sempre de grandes janelas em vidro, cir
culando pela calcada nota-se quase toda
a movimentação interna. Nesse país não
existe o hábito de ter cortinas nas janelas.

Notei lojas, como uma de utensílios
domésticos, dessas que vendem de toma
da a desentupidor de pia, onde o cliente

adquire os produtos e ele mesmo é o caixa.
Ou seja, o dinheiro é deixado numa mesa

na saída da loja. O vendedor está na loja

para ajudar na hora da escolha dos produ
tos, mas na hora de pagar é você mesmo

quem controla o caixa - sem qualquer tipo
de supervisão humana. Vi muitos super
mercados operando com um sistema inte
ressante. Os clientes passam suas compras
no leitor e em seguida passam o cartão de
crédito ou de débito na máquina ao lado.
Sem qualquer supervisão humana. Esse

período é tempo de colheitas de algumas
frutas na Nova Zelândia.
Na beira da estrada, de
fronte da sua proprieda
de, o agricultor deixa uma

caixa repleta de pacotes
com frutas. Quem as de

seja, leva o pacote e deixa
o dinheiro numa lata ao

lado. Não há ninguém por perto. Somen
te o vento, que sopra com intensidade por
todos os cantos desse país.

Fico por muitas vezes a imaginar: se es
tivesse aqui, que filme passaria na cabeça
de um cidadão brasileiro que vibra quan
do a moça do caixa do supermercado erra

no troco em um real a seu favor. Ou aquele
cidadão que vai à feira e recheia laranjas
de maior valor no pacote de laranjas de
menor valor. Ou até mesmo aquele cida
dão que levou para casa a torneira do ba
nheiro da empresa onde trabalha!

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas fél'ias vi&ie tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem
Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos

MElHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEL

CINEMA•

JARAGUÁ DO SUL • Cine Garten 3
• Aparecida, o Milagre (14hl0, 16h20,
18h50, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enterrado Vivo (Leg) (13h50, 19h - todos os

dias)
• Tropa de Elite 2 (16h, 21h30 - todos os

dias)

• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h50,
21h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (15h, 20h - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h - todos os dias)
• Tron: ° Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron: ° Legado (Leg) (22h20 - todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Breithaupt 1
• Tron - ° Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h40,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Megamente (Dub) (13h40, 15h30, 17h20,
19h10 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tron: ° Legado 9 (Dub) (14h30, 17h, 19h30,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (18h20, 21h20 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (14h15, 16h20 - todos os

dias)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de-Nárnia - A Vlagemdo
Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h40,
19h15, 21h45 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Tron: O Legado (Leg) (14h, 16h40,' 19h20,
22h - todos os dias)

• Cine Garten 2
• A Rede Social (Leg) (13hl0 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (15h30, 18h20 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h30,
19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tron: O Legado (Leg) (14hl0, 16h40,
19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (18hl0, 21hl0 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h40, 16h - todos os dias)

LANÇAMENTOS

"Um Mamem Mi,sterioso, " ," ,.;",
' •

'à"",
'

Conhecido pelos moradores de uma tranquila e típica
'aldeia italiana como Signor Farfalla, o homem misterioso
é um reservado e gentil cavalheiro inglês. O que os locais
não sabem é que ele, na verdad�, 'constrói;:armas para

/�j

assassinos, pequenas obras destinadas a matar políticos, '

líderes religiosos e empresários corruptos. Mas o Signor
FarfaUa é também .um homem atormentado, e está em

uma fuga constante cJe'Si mesmo, e dós outros.

• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (13h50, 16h20, 19h10,
22h - todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPOARAGUAIA

Fred conta para Manuela tudo que Max fez
contra ele e Janaína. Max discute com os filhos e

começa passar mal. Manuela e Fred levam Max

para o hospital. Lurdinha ouve Manuela comen

tando com Fred sobre sua suspeita de que Amélia
estava com Vitor. Aspásia conta o que aconteceu
com Max e Solano liga para Manuela. Padre Emí
lio conversa com Pedro e o ajuda a devolver o

brinquedo de Juliana. Solano resolve ir ao hospital
confortar Manuela, Aspásia fala' para Estela que
Solano foi ao hospital ajudar Manuela. Fred ques
tiona Amélia sobre sua proximidade com Vitor.

Jaca conta a Newton sobre a história da mu

lher misteriosa que o contratou. Virgílio pergunta
aos capangas para onde está sendo levado. Um
turista liga para a pousada e avisa a Tito que nin

guém apareceu para pegá-los. Karina diz a Zuleide

que agora tem certeza de que Tito ainda come em

sua mão. Nicolau se aproxima de Virgilio e tira o ca

puz dele, que logo pergunta o que está acontecen
do. Jaca diz a Flores que, se foi a Conspiração Azul

que tentou matá-lo, talvez ele se junte ao Comando
Invisível. Virgílio conta a Nicolau que acha que
quem está por trás da história da foto é Iara.

PASSIONE TI-TI-TI

Candê, Felícia e Stela se emocionam com Marcela fica constrangida com o flagra de
a cerimônia. Totó fala com Clara sobre Danilo e Stela e se afasta de Edgar. Jacques comenta que
ela finge não conhecê-lo. Clô se surpreende com fará um desfile em dezembro e Jaqueline o ironi-
as elogios que Jackie faz para Fortunato. Antero za. Jaqueline alerta que Jacques fará um desfile

ameaça contar toda a verdade sobre ele para a surpresa e Ariclenes desconfia que alguém de sua

família se Brígida ousar prendê-lo no quarto no- equipe esteja passando informações para ele. '

vamente. Bete descobre que Fred está desviando Jaqueline propõe que as freiras façam um desfile
dinheiro da metalúrgica e afirma que tem' como com sua nova coleção de hábitos e Irmã Suplício
provar. Jéssica reclama do desempenho de Beri- aprova. Amanda vê Pedro se insinuando para Ca-
Io para Clô. Bete afirma a Fred que quer vender mila e revela que ele engravidou sua irmã. Marce-
todas as suas ações para a Otabol. Clara revela la chega em casa disposta a propor separação a

a Diogo que tem um plano para assassinar Totó. Renato, e Giancarl,o surge com Luisa e Alex.
. :.' te resünio dos capítulos é de responsabilidade-das emissoras}.

Membros de um grupo das Forças Espeeials
norte-americanas são enviados para a floresta boli
viana em uma missão de busca e eliminação. O time
torna-se alvo de um' poderoso-inimigo, em uma tra
ma de traição dentro da própria equipe. Considera
do morto, o grupo planeja vingar-se quando se une

uma misteriosa agente com seus próprios planos.
Trabéilhando juntos, eles devêm manter-se disfarça
dos enquanto vão ao encalço do inimigo.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Os assuntos ligados aos seus

interesses profissionais vão fluir
com facilidade. Já a vida amorosa

pode passar por uma reavaliação. Ótimo
momento para reivindicar um aumento.

Hoje é um bom dia para divul

gar o seu trabalho, a fase é

de realização. O romance pode
exigir alguns ajustes neste dia. Coloque
mais energia nos projetos que realmen

te interessam.

I!I! ,,,, ;1111
É tempo de trabalhar de forma

�!I/J I) concentrada. O dia favorece as

mudanças extremas, você pre
cisa de renovação em sua vida. O setor

afetivo pede alguns sacrifícios. Mante

nha-se numa posição recolhida.

Quem trabalha em equipe pode
"f""�"1 rá dar mais ritmo e velocidade às

suas tarefas. Excelente astral no

amor. Clima de paixão no romance. Con

seguirá captar a necessidade das pesso

as, aproveite para satisfazê-Ias.

o trabalho recebe estímulos e

mudanças virão a calhar. Apesar
das suas ambições, não deve

perder o foco de suas necessidades

afetivas. Tudo indica que atividades com

petitivas podem trazer uma vitória.

Fase excepcionalmente posi
tiva para fazer contato com

pessoas que estão distantes.

O astral é de grande entusiasmo no

romance. Confiança, isso é tudo o que

você precisa para dar a volta por cima.

Mudanças importantes podem
"m�' ",w' marcar a sua vida familiar e

.,.JWI;nC

doméstica. Chegou a hora de

avaliar melhor os prós e os con

tras da sua vida amorosa. Canalize suas

energias e poderá desenrolar questões
amarradas.

ESCORPIÃO

� As energias fluem com menos

� resistencia, fazendo a Vida pa-
recer mais fácil. Seu charme não

passará despercebido. O clima é de paz
nesta sexta. Bom dia para partilhar proje
tos e incluir alguém nos seus planos.

9SAGITÁRIOBom dia para obter o reconhe

cimento que merece no traba

lho. Há uma tendência a sacri

ficar as questões afetivas em favor da

carreira. Boa fase para melhorar a situa

ção financeira com garra e boa vontade.

CAPRICÓRNIO
Não faltará motivação para se

dedicar a uma atividade dinâ

mica, que traga mais prazer ao

seu cotidiano. Uma nova paixão vai dar

ânimo à vida amorosa. Bom momento

para marcar um encontro romântico.

AQUÁRIO
Quanto mais privacidade tiver,
maior será sua produtividade.

I

Você estará no máximo da sua

autonomia. É hora de esquecer o passa
do e investir na sua felicidade amorosa.

Liberte-se dos vínculos de dependência!

Astral de integração com os

colegas de trabalho, aproveite
sua disposição para conquistar

grandes resultados. No campo senti

mental, é hora de encurtar as distân

cias. Intensifique os contatos com o par.

"-
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Desirée fica
com Jorgito

Desirée pode até ficar com o coração. balançado
quando encontra Armandinho. Mas a modelo pre
ferida de Victor Valentim vai acabar ficando mesmo

é com Jorgíto, Quem adianta é a autora de "Ti-ti-ti",
Maria Adelaide Amaral. Diante da indecisão de Desi

ree, Jorgito dará um ultimato na namorada. A princí
pio, ela ficará balançada entre os dois, mas acabará
-ficando com o atual namorado.

Jackie vai ter
visual chique

Jackie, personagem de Alexandra Richter

em "Passione", já ganhou um banho de loja,
e dará também uma repaginada no visual hi

per cafona de Fortunato. A atriz contou que,
nos próximos capítulos, ela aparecerá vestida
como uma madame. "O figurino dela será típico
de uma socialite, mas com um toque cafona,
claro. Jackie preferirá roupas sempre muito jus
tas e curtas. Ela também mudará o penteado e

começará a usar um topete", dlverte-se a atriz"

Filho pode passar
festa com Ronaldo

Ronaldo ainda não sabe se poderá levar Alex, seu
novo filho (que reconheceu há uma semana após
um teste de paternidade), para passar o Réveillon
com ele no Caribe. Tudo irá depender de uma auto

rização da mãe, Michele Emezu, segundo informa a

coluna 'Olá', do jornal Agora. O jornal conversou com
a ex-garçonete e ela disse que não está totalmente

convencida se deixará o pequeno viajar com o pai.

DIVIRTA-SE

Pesquisa fracassada
Uma entidade internacional resolveu fazer uma

pesquisa em todo o mundo. Enviou uma carta para o

representante de cada país com a pergunta: "Por favor,
diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escas

sez de alimentos no resto do mundo". A pesquisa foi

um grande fracasso. Sabe por quê?
Todos os países europeus não entenderam o que

era "escassez".

Os africanos não sabiam o que era "alimento".

Os argentinos mal sabem o significado de "por favor".
Os norte-americanos nem imaginam o que significa

"resto do mundo".
E o Congresso brasileiro está até agora debatendo

o qL!�,$, "honestamente".

Ashton Kutcher foi anunciado
ontem como o modelo masculi

no da nova campanha da Colc
ci e estrela do desfile da marca

no São Paulo Fashion Week. O
ator foi convidado pela grife para
estrelar o trabalho ao lado da top
Alessandra Ambrosio, que subs

tituirá Gise·le Bündchen como

rosto da Colcci. Ashton vai apa
recer, pela primeira vez, como

modelo da coleção Inverno 2011

da marca na passarela da 308

edição do SPFW.

Madonna e Jesus
continuam se vendo
Madonna estaria novamente se encontran

do com o ex-namorado, o modelo e DJ Jesus

Luz. Segundo o jornal New Your Post, a canto

ra teria sido vista com o modelo e DJ no Centro

de Kaballah, em Nova York, nos Estados Unidos,
onde teriam conversado muito. O jornal ainda
afirma que Brahim Zaibat, o novo namorado da

cantora, também esteve no mesmo local acom

panhado dela, só que na semana anterior.

A liga é eleito o

melhor programa
A Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA)

elegeu ALiga, da Band, como o melhor prograrna jor
nalístico de 2010. A atração é a única representan
te da emissora no prêmio dado pelos críticos de São
Paulo. A Liga traz quatro repórteres - Rafinha Bas

tos, Thaíde, Débora Vilalba e Rosanne Mulholland
- investigando a realidade de diversos temas em

cada episódio. O programa é exibido semanalmen

te, nas noites de terças-feiras.

SUDOKU

SOBREO JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. 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 3x3.

Americano
na Colcci

ANIVERSARIANTES
17/12
Afida Gessner

Aline Pavanello

Ana L. H. Hubner

Bruni Schuvartz

Carlos A. Shroeder
caroline C. da Costa

Cleverson M. do Nascimento

Douglas C. dos Santos

Elisa H. Rocha

Everton G. Kurcheski

Fabiane Franzner

Felipe E. da Costa

Frank Barg
lIário Bruch

ltale A, Giglio
.

lvana Parucker

Ivone P. Barros

Jackelini Bassani

Jaime J. Kiatkowski

João V. Konell

LinoZweisk

Lucas Buttendorss

Maicon R. Maier

Marcelo D. Fodi

Marcia K. Fiedler

Márcio C. Pinto

Maria A. Lenzi

Marili J. Hafemann

Matheus R. Lima

Melyssa M. Pacheco

Mitsu Kujama
Neuzimar D. de Moura

Paulo 8. Marquardt
Ricardo Mader

Ronaldo Tillmann

Roseli Nellmann

Sérgio Lauge
Silmara F. Bonatti.

Sondro D. Vieira

Sônia Mesquita
Vinicios P. da Silva
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