
O verão
,

está no ar
Estação mais quente do
ano começa oficialmente
na noite de hoje, mudando

o comportamento de

quem quer fugir do
calor e se refrescar.

Página9

. Retrato do abandono
Com problema de visão, poodle foi abandonado e espera por um novo lar.

Ajapra alerta para o aumento no número de casos como esse nesta época do ano.

Página12
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EDUCAÇAO AMBIENTAL

Elza NishimuraWoehl, do Rã-bugio, comemora a conclusão do prédio principal do Centro de Interpretação da
Mata Atlântica. Local vai servir de parada para quem quer aprender um pouco mais sobre natureza e preservação.
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CECILIAENSAIAAPROXIMAÇAO
COMOVICE'IRINEU PASOLD

FABIAN LEMOS· Página 5

blush.
A le'llfista da ......... inteligecde!

Começa o recesso
nas Prefeituras
Em Jaraguá do Sul e
Guaramirim serviços
funcionam normalmente
só até esta quinta-feira,
sendo retomados dia
24 de janeiro. Página

Brasil sobe quatro
.

posições no ranking dos
maiores cobradores de
·mpostos. Página 19

LOURIVAL
KARSTEN

Adiada para 2011
abertura de ponte
Ligação entre os bairros
Ilha da Figueira e Centenário
deve ser inaugurada
somente em fevereiro.
'Prefeitura diz que chuvas
atrasaram o cronograma
de obras. Página 10

FAMEG

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

Quando morreu, em 2009, Susan Atkins era a mais
antiga presa do sistema penitenciário da Califórnia
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Trotski cai, Stalin
assume o poder
No dia 21 de dezembro de 1925 ocorre

uma quebra na configuração interna do
Partido Comunista da União Soviética: Jo
seph Stálin assume o poder e, consequen
temente, LeonTrotski é destituído.Vladimir
Leninhavia sido o firndadordo primeiro Es
tado socialista, e sua morte em 1924 é que
daria início a uma disputa interna pelo po
der soviético - em uma batalha que tinha,
como figuras principais, Trotski e Stálin.

Trotski defendia a ideia da revolução
permanente, segundo a qual o socialismo
somente seria possível se fosse constituído
em escala internacional - o que significa
que, além do domínio soviético, a revolu

ção deveria ser levada também à Europa e

ao resto domundo.Opondo-se à tese, Stálin
defendia a construção local do socialismo,
pregando que os esforços por uma revolu
ção permanente apenas fariam com que
a consolidação interna do socialismo, na
União.Soviética, ficasse comprometida.

Stálin saiu vitorioso. Sua tese foi aceita
e aclamada no XIV Congresso do Partido
Comunista. Assim, Trotski foi destituí
do de suas funções como comissário de

guerra, acabou sendo expulso do Partido
e atémesmo do país, sendo deportado em
1929. Tempos depois, em 1940, foi assas
sinado no México, a mando de Stalin, por
um agente de segurança soviético, que des
feriu no antigo líder do ExércitoVermelho
golpes de picareta na cabeça.

Durante o período stalinista, que durou
até 1953, a política soviética foi responsá
vel pela prisão de mais de circo milhões
de cidadãos e amorte de mais de 500 mil,
que eram considerados "opositores". Stá
lin conseguiu, ainda assim, reconstruir o
país e elevar o nível econômico e cultural
da população - a URSS, após a Segunda
Guerra Mundial, tornou-se uma das su

perpotências mundiais.

INAUGUR/�GÃO
.jI

Festa para os' refletores
No dia 27 de novembro de 1935, o
jornal O Correio do Povo trazia uma
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A vida reclusa de
Sadie Mae Glutz

PELO MUNDO

Independência do Nepal
Em dezembro de 1923, 10 dias antes

do final do ano, o Nepal deixa de ser um

protetorado britânico e passa a ser reco

nhecido como uma nação independen
te. Na época, o país asiático estava sob o

domínio da família Rana - o que não mu
daria até 1940, com a revolta popular. Em
1955, o país ingressa na Organização das

Nações Unidas, e quatro anos depois uma
nova constituição é promulgada.

longa de animação
Neste mesmo dia, em 1937, estreia

nos cinemas norte-americanos o pri
meiro longa-metragem feito com téc
nicas de animação no país: Branca de
Neve e os Sete Anões, deWalt Disney.
A história tornaria-se um grande su

cesso de bilheteria. O primeiro filme
de longa-metragem animado, na his
tória do cinema, foi ElApóstol (1917),
do argentino Quirino Cristiani.

"Sua vida me pertence"
No dia 21 de dezembro de 1951, a pri

meira telenovela brasileira entra no ar. "Sua
vida me pertence" tinha a participação de
Walter Foster, escritor da trama, e Vida Al
ves. Na época, ela teve apenas 25 capítulos e
foi exibida duas vezes por semana.A novela
também se tornouhistoricamentemarcan
te porque, em seu último capítulo, aconte
ceu o primeiro beijo da televisão brasileira

que não passou de um "selinho"

As micaretas

Susan Denise Atkins talvez não soubesse, mas
apenas cinco semanas durante o verão de 1969
determinariam o rumo de toda a sua vida. Foi du
rante este período que, como membro da "Família
Manson", ela cometeu os oito crimes pelos quais
seria condenada à prisão perpétua. O mais famoso
deles foi o Caso 'Iate-LaBianca, o assassinato da atriz
Sharon Tate � grávida, na época - e de mais seis pes
soas, em Los Angeles, em agosto daquele ano.

Susan era conhecida pelo pseudônimo de "Sadíe
Mae Glutz" entre os integrantes da seita hippie,
liderada por Charles Manson. A princípio, ela ha
via sido condenada à morte em 1971, e só depois
a pena foi convertida em prisão perpétua. Em seu

julgamento, Atkins confessou que foi a autora da
morte de Tate, apunhalada diversas vezes - e mes

mo afirmando que estava sob o efeito do alucinó

geno LSD no momento do assassinato, ela não teria
mostrado arrependimento.

Segundo seu testemunho, Tate havia rogado
aos assassinos que deixassem com vida o bebê

que esperava. Segundo suas próprias palavras,
Atkins teria declarado que "não tinha misericórdia
dela". Susan morreria de câncer em setembro de
2009, na Califórnia, três semanas após seu último

pedido de liberdade - nos 40 anos em que esteve

presa, o número total de pedidos chegou a 18.

Mesmo sendo tão apreciada no Brasil, a
micareta - uma festa carnavalesca realizada
fora do período de carnaval- não é invenção
dos brasileiros. O termo, que significa "meio
da Quaresma", veio da expressão francesa
"mi-carême", Foi na França que as primeiras
foram. realizadas, no século xv.
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QUARTA-FEIRA
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
Jorge Brognoli, DurvalMarcatto,
economista presidente da Acij�

Romeo Piazera
Júnior, advogado

Ataque ao Brasil

Hcentemerite,
o presidente Lula referiu-se à

onspiração do silêncio da grande mídia em

elação à caçada descomunal movida contra

sitio W:tkiLeaks, no qual o seu fundador, o
sueco Julian Assange, está sendo perseguido como se

fosse - segundo suas próprias palavras - "um criminoso
de faroeste". A imprensa nacional, por
outro lado, tão zelosa em resguardar a
liberdade de expressão, não manifestou
um mínimo de preocupação com uma

situação que fere qualquer tipo de direi
to jornalístico. Qual seria a reação damí
dia se fosse o NewYork Times ou oWa

shington Post, que tivessem divulgado
para o mundo semelhante escândalo?
Teriam suas contas congeladas? Seriam
acusados de espionagem? Seus editores
seriam tratados como exegetas sexuais?
Entretanto, quando se trata de usar a

imprensa ao serviço dos interesses he

gemônicos, não há qualquer restrição
para inventar factóides e colocá-los em

circulação de forma inconsequente. A
miséria da diplomacia imperial, que
se movimenta na sombra construindo
mentiras, que se alimenta da insidia e

do cinismo, está direcionada a desmere
cer países e governantes que se opõem a

seus desígnios.Vou relatar uma história que o pasquim,
digo, a revistaVeja, se exime de divulgar aos seus leitores.

Quando o comando da marinha brasileira, res
ponsável pelas ultracentrífugas para enriquecimento
de urânio advertiu ao governo que existia, por parte
dos Estados Unidos, a possibilidade de espionagem
da tecnologia desenvolvida nacionalmente, levou
ao Brasil a tomar uma atitude enérgica em relação
aos condicionantes estabelecidos pela Comissão de

EnergiaAtômica - AlEA. Além disso, as relações con
turbadas entre o Brasil e os Estados Unidos, cujo pro
blema estava vinculado à política exterior do governo
de Lula da Silva, se acirraram quando o chancelerCel
so Amorin obteve uma vitória na Organização Mun
dial do Comércio - OMC, com relação aos subsídios
aos produtores de algodão dos Estados Unidos, que
ocasionavam perdas comerciais ao Brasil na ordem

AJENlll�JIENTO

Biblioteca fechada
no ponto facultativo

Não haverá expediente na Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa no período
de ponto facultativo da PrefeituraMunici

pal decretado de 24 a 31 de dezembro. Se

gundo a Fundação Cultural de Iaraguá do
Sul, a Biblioteca reabrirá no dia 3 de janei
ro de 2011, mês em que funcionará com

horário diferenciado, das 7h às 13h, de se

gunda a sexta-feira. O atendimento voltará
ao normal a partir de fevereiro de 2011.

de 480 milhões de dólares. O desconforto do governo
norteamericano foi, como de costume, articulado da
forma ignominiosa pela imprensa servil daquele país.
Em 9 de maio de 2004, Ó jornalista Larry Rother, pu
blicou um extenso artigo no NewYorkTimes, no qual
dizia que o hábito de beber do presidente Lula era

uma preocupação nacional. E acres

centava, com desfaçatez infamante,
que o "presidente tinha predileção'por
bebidas fortes". O artigo provocou uma
grande polêmica no país, mas que
nem de longe figura entre as principais
preocupações nacionais em relação à

.

gestão governamental. A infeliz repor
tagem esconde uma singela conspira
ção de dois jornais ao serviço dos inte
resses comerciais dos Estados Unidos.
Por um lado, o New York Times, em
relação aos drinques do presidente e,

por outro, doWashington Post sobre a

produção de urânio enriquecido nas

instalações das Indústrias nucleares
do Brasil - INB. Tudo leva a pensar
que estavamontando-se uma campa
nha de descrédito do presidente Lula
da Silva, de modo a apresentá-lo com

incompetente e bêbado, abrindo o

caminho para substituí-lo por alguém
mais próximo dos interesses dos Estados Unidos.
Nessa ocasião, o ministro do Planejamento, Guido
Mantega, chegou a declarar que o intento de desgaste
da figura do presidente estava vinculado à criação do
G-20 e a negativa por parte do Mecosul da implanta
ção da Área de Livre comércio das Américas - Alca.
Não é de estranhar que os Serviços de Inteligência
(diga-se ClA), estivessem envolvidos nessa campa
nha de difamação através de uma guerra psicológica,
utilizada frequentemente por essa agência contra os

castigados governos latinoamericanos. O presidente
Lula tem razão em elogiar ao sitioWikiLeaks, já que o

mesmo não faz outra coisa do que denunciar e ofere
cer informação confiável à' opinião pública, "sem se

render a restrições injustificáveis na divulgação de se

gredos injustificáveis", democratizando a informação
e reforçando a cidadania.

"
A miséria da
diplomacia
imperial, que
se movimenta
na sombra
construindo
mentiras, está
direcionada
a desmerecer

países e
governantes

que se opõem a

seus desígnios.

"

SERViÇO

GOIV�Éf1eIO
Havan atende em

horários especiais
A Havan de Iaraguá do Sul estará aten

dendo em horários especiais nas próximas
semanas. De 20 a 23 de dezembro a loja
estará aberta das 10h às 23h, no dia 24, das
9h às 18h. No dia 26, o horário de funcio
namento será das 12h às 22h. Já na semana
do dia 27 a 30, o atendimento acontece das
10h às 22h, dia 31 das 9h às 18h e no dia 2 de
janeiro, horário normal. Nos dias 25 de de
zembro e lo de janeiro a loja estará fechada.
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Natal da Criança Feliz do Rotary C. lub de Jaraguá do Sul foi
um sucesso. A entidade entregou brinquedos em várias
comunidades carentes da cidade. 'Os recursos para a

realização dessa ação foram arrecadados no Almoço das Nações.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

"Nesse sábado, dia 18/12,
a Marmoraria Müller re
alizou o sorteio da sua

Promoção Viagem a Por
to Seguro. A ganhadora
foi Rafaela Bonatti, re

presentada na foto pelo
esposo Elvis Bonatti."

AGRADECI-MENTO

A família Gielow, agradece aos médicos e

enfermeiros do hospital São José pelos serviços pres
tados, pela atenção e carinho dedicado Lauro Gielow

que encontra-se com uma boa recuperação.
Desejamos um feliz natal e prospero ano novo.

�Nf.)eRlçÃO
. Anhanguera oferece

pós-graduação
A Acijs (Associação dos Empresários A Faculdade Anhanguera de Jaraguá do

de Iaraguã do Sul) e a Apevi (Associação Sul está com inscrições abertas para cur

das Pequenas Empresas do Vale do Ita- sos de pós-graduação em diversas áreas.
pocu) retomam as atividades no dia 12 de As inscrições podem ser realizadas no site

. janeiro. Já as plenárias semanais voltarão www.portalpos.com.br. Os cursos são: Ges
a ocorrer no dia 7 de fevereiro de 2011. tão Ambiental, Gestão Educacional, Gestão
Informações sobre os serviços que serão Hospitalar, MBA em Controladoria, MBA
mantidos no período de festas em plan - em Gestão Estratégica de Negócios, ·MBA
tão podem ser. obtidas pelo telefone (47) em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão de
3275-7000 ou no sitewww.acijs.com.br.. .. .Projetos eMjíà emMarketing eVendas

FUV� DE I�NO

Acüs e Apevi
em recesso
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A missão de Cecília
A prefeita Cecília Konell parece
mesmo disposta a não tentar a
reeleição daqui a menos de dois
anos. Em contato com a coluna, ela
foi objetiva: "Iim 2008, a
candidatura do Ivo (Konell) foi
impugnada e me chamaram para
uma missão. Eu vi os sinais, mas
acho que até2012 a missão estará

cumprida,"projeta a
mandatária. Naquelemomento
difícil, foi o ainda senador
Raimundo Colombo quem
pediu para Cecília assumir a

candidatura. Deu certo. Não por
acaso, Colombofez recente visita de
cortesia àPrefeitura deIaraguá do
Sul. Bom, se a prefeita realmente
não se candidatar, quem, então
seria o nome doDEMpara tentar
amanutenção do partido e seus

aliados no poder? Cecília evita
espichar este assunto, masfaz uma
revelação importante: está disposta
a buscar uma reaproximação

com o vice-prefeito lrineu Pasold,
desafeto deprimeira hora. "Bu
ainda não o procurei, mas acho
que o perdão éfundamental e a
prefeita e o vice têm que ter um
bom relacionamento'; revela.
Esta pré-disposição vai além da

-

pacificação do ambientepolítico.
Um dos nomes doDEMpara 2012
é o da chefe de gabinete, Pedra
Konell. Para ela ser candidata, a
mãe Cecília precisa renunciar seis
meses antes do pleito.Algo que
só pode ser imaginado se houver

afinidade entre ela e o vice e entre
as duas legendas (DEM ePSDB).
O primeiro passo está dado.A
disposição da chefe do Executivo
em retomar a normalidade nas

relações com Pasold. Se isso vai

desaguar na renúncia de Cecília,
consequentemente na ascensão de
Pasold ao poder e na candidatura
dePedra, só saberemos no começo
de2012.

Cicl,
SearetáOO, lq9onalUo100m concede coletiva à
impIeJ!JSafl,hoje" às, 1411" na SDIR., Fará o balanço,de sua
gestiin.Dejunhode2008 até agora,período no.qual
mbilbOODJlftS1Dneutos deRS325milhões..Destaques
p.aaioflaesttutura (forammvesddos R$,68,,1 mDhões)
ees repassesàSaúdeO clima édedespedida,
indidodeque,mesmoque apastacontinueno ninho,
dfte'seI'ocupada pm-outro tuamo.,

G-6
Deputado Carlos Chiodini defende
a unidade do antigo G-8, hoje G-6,
na composição da Mesa.Diretora
a ser eleita hoje à noite, em sessão
exclusiva. Natália Petry vai na mesma
linha, ou seja, nada de DEM, PR ou

PV na vice ou na Secretaria Geral.
"Ternos que dar espaço para quem_
cumpre os acordos", pontua Chiodini.
Ontem, a única dúvida pairava sobre
o vereador Loli Demathê. Os demais

comungam do mesmo espírito.

Acordo

Farra
Pelo aumento
autoconcedidopor
deputados e senadores,
os deputados estaduais
passarão a receber R$
20.042,34 (mais R$ 2.250
de aUXI1io-moradia). E
os vereadores de cidades
entre 100 mil e 300 mil
habitantes, caso de

Jaraguá, podem levar R$
11.146,17.

Tudo certo para a eleição da MesaDiretora em Guaramirim, onde
se encontrou uma solução inCOJTIumpara acomodar todo mundo:
em dois anos, a Casa terá três presidentes, commandatos de oito
meses cadaum. O primeiro da lista é Osni "Dakina' Fortunato, do
DEM, sucedido por Jaime deÁvila (PT). Encerra o período a também
demistaAndréaVerbinem. Para evitar polêmicas, os dois primeiros
devem assinar um documento comprometendo-se a renunciar ao fim
(ias oitomeses. A eleição é na quinta-feira.

r

Política 5

DIVULGAÇÃO
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Pesquisa
Agostinho Zimermmann, da Ujam, está à/procura de uma

pesquisa, que teria sido feita pela Unerj, sobre a rotatividade
do trânsito no centro de Jaraguá. Sem ela, diz ele, o projeto de

implantação da Zona Azul, já aprovado pela Câmara, pode ser

alvo de uma ação do Ministério Público. "Não sou contra a Zona
Azul e sim contra a forma como está sendo feito. Se existe uma
lei, é para ser cumprida", prega.

üníco deputado�StaQual eleito pelareg!ão, Carlo,sChiodini (PMDB) I foi diplomado na sextafeira pelo Triburial RégioriãI Eleitoral de Santa Catarina. Eleito com mais de 40 míl votos,
Chiodini fez um breve discurso prometendo "nãomedir esforços para honrar o mandato". O
desafio não.será fácíl, afinal são muitos os pleitos que a comunidade espera ver facilitados

coma represeruãção.naAleSG. ,

.,
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Voz única
A notícia de que aUjam
pode entrar com uma ação
para barrar a implantação da
ZonaAzul pegou o secretário
Olívio Beltrão de surpresa..
"Se eles querem prejudicar
a cidade, ser contra só para
ser contra, queentrem com

a ação, que vai atrasar o
cronograma", disparou. Até
segunda ordem, a Ujam está
falando sozinha. Mas isso
é assunto, mais um, para
2011, devido ao recesso do
Ministério Público.

EclitalllG rua

Amanhã, aPrefeitura
publica o edital de
concorrência às empresas
interessadas em implantar e
administrar a ZonaAzul.

Trio
Para o cargo de vice-presidente da
Câmara, em Iaraguá do Sul, três
nomes: Zé da Farmácia eAdemar
Possamai, do DEM, e o do petista
Justino da Luz. Favoritismo para
o petista, que é do G-6.

.8.tO·
Raimundo Colombo
tranquilizou os deputados
estaduais do PMDB, que
foram recebidos para tuna
reunião com o governador,

. Disse quevai compensar
aperdade espaço do
partido na escolha dos
novos secretários regionais,
Esta semana, rodadas
decisivas para a definição
do quadro,mas os anúncios
e nomeações; inclusive de
autarquias e diretorias,
podem ficar para 2Q11 t

Fechado
Chiodini e a bancadado PMDB
vão dar apoio irrestrito a

Colombo naAssembleia. Pelo
menos por enquanto.

PINGA-FOGO
HUMOR· Dilma pode sentar na
cadeira de chefe de Estado com
dias contados. Lula já fala na
possibilidade de se candidatar

novamente em 2014.

A!JÁS. Serpa é réu numa ação
civil pública na comarca de

Iaraguá por suposta contratação
irregular de seu escritório por

parte da Prefeitura.

CONVERSANDO • Ivo Konell tem agenda, hoje, com o futuro procurador
geral do Estado, Nelson Serpa, em Florianópolis.
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CHARGE

CÂMARA EM CLIMA DE VERÃO

"

DO LEITOR

Natal2010
ais uma vez estamos

vivendo o clima... O
ambiente... Os senti-

de presentes e algumas palavras
frias e sem sentido.

Aproveito este clima de festa

para desejar a você umNatal cheio
de Amor e de Perdão... Amor por
que é no amor que encontramos

o verdadeiro senti
do da vida. Perdão

porque é através do

perdão que damos
ao amor o sentido
mais pleno. Mas,
sobretudo, desejo
que, quando todos
se reunirem para ce

lebrar o nascimento
de Cristo, você re

ceba dos céus todas
as bênçãos, e que
estas bênçãos se es

tendam por toda sua
família, pois só a fa
mília é o símbolo de
um Natal feliz! Feliz

Natal e um FelizAno Novo!

mentos... E as emo

ções de uma grande festa.
Faltam apenas alguns dias

para o Natal. As lu
zes já estão acesas

decorando acida
de, na natureza se

veste de gala osten
tando as luzes e co

res diversas.
É o Menino Je

sus que vem ao

nosso encontro

procurando outra

vez um lugar para
nascer...

Vamos abrir

espaço em nossos

corações e deixe
mos que o Menino
Deus faça dele a

sua morada e realize em nossas

vidas seu plano de amor, para
que assim, o verdadeiro sentido
de Natal não se. perca nas rrocas ...

"
Amor porque
énoamorque
encontramos
o verdadeiro

sentido da vida.
Perdão porque
é através do
perdão que
damos ao

amor o sentido
mais pleno.

"

EDITORIAL

Herança amarga
A

última ata do Copom do governo Lula
deixa claro nas entrelinhas que deve
haver aumento da taxa de juros no

começo do governo Dilma Rousseff. A

inflação subindo e sendo notada sensivelmen
te no bolso de cada brasileiro
que precisa ir ao supermercado
toda semana já deixava sinais
claros de que isso aconteceria.

Claro que será uma posi
ção' além de econômica, "polí
tica do novo governo. Porém,
a visão técnica de Dilma deixa I

o mercado esperando por uma
alta de um ponto percentual e
meio. Há quinze dias, o gover
no baixou novas medidas para reduzir a oferta
de crédito, o que pode refletir favoravelmente
sob a inflação, mas mesmo assim a decisão clás
sica e esperada agora continua sendo a elevação
da taxa de juros.

Até agora o governo evita em falar em um

'risco de bolha', o que para os economistas fica
cada vez mais claro, inclusive pelas ações toma
das nos últimos meses que visam conter o con

sumo. Embora o ministro Guido Mantega tenha
afirmado várias vezes que a in

flação estava concentrada nos

alimentos, com o tempo o que
,

se viu é que não é tão simples
i assim. A elevação dos preços
das commodities no mercado
internacional e a crise inter
nacional em si têm sua parce
la expressiva de explicação no

comportamento da economia
brasileira. Com o mundo de

olho no Brasil, Dilma viverá dias difíceis e terá

que explicar como aumentou os juros em um

mundo atual onde eles estão baixíssimos. Essa
será uma das heranças amargas deixadas por
Lula para sua sucessora.

DOLEITOR \

Feliz Natal com Jesus

Não ouvimos

porque o mundo
nos atrai, porque
as ciências são

mais convincentes,
enquanto o
abstrato, o _

espiritual não
são capazes de
"sustentar" a vã
curiosidade.

No
presépio de Belém busquemos os

exemplos que nos assegurarão as vir
tudes cristãs que nos asseguram a sal

vação. O estábulo, pobre, infestado
por um fedor às vezes repugnante; mas foi ele
o "palácio" onde nasceu o Deus feito homem.
Quantas vezes nosso íntimo é mais fétido ain
da pela corrupção da graça que
nos causa o pecado, pelos res

sentimentos, pela ingratidão,
pela omissão, pelo respeito hu
mano ... Ainda assim, Jesus quer
vir renascer em nosso coração.
Deixemo-lo, pois, pedindo a sua .

misericórdia.
Os pastores acorrerám ao lo

cal, aos lhes terem sido anuncia-'
do pela corte angélica: "Hoje vos
nasceu na Cidade de Davi um

Salvador, que é o Cristo Senhor"
(Lc 2,11). E na sua humildade
creram no que ouviram, cons

tataram e saíram anunciando a

maravilha que viram: José, Maria
e o recém - nascido. Mas, que ma
ravilha? A grandeza da obra de
Deus, pois naquele local, por certo, a santidade
que dali se exalava era mais intensa e inebriante
do que a aparência paupérrima daquele cenário;
coisas que só um coração puro pode assimilar.
- E quantas vezes nos distanciamos dos Sacra
mentos, principalmente da Sagrada Eucaristia, e
não damos ouvido ao chamado que nos vem do
Santo Tabernáculo: "Vinde amim, vós todos que
estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei" (Mt

Oscar LuizMaba, analista
. ..• ' ••••• " "c:I�,�iSf�roil�,�RiI(iIP5içQ(qg,R�. :.tl'''�) Milliilliiillliililiiillliiiliiiiliili''iiiIÍiii'Iiiii'"iliiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiliiiliiii'iiIiii''iiiiiiii"'Iiiiiii,·i_'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii:-.lii;�',,_....' �''íiiiii'
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11,28). Não ouvimos porque o mundo nos atrai,
porque as ciências são mais convincentes, en
quanto o abstrato, o espiritual não são capazes
de "sustentar" a vã curiosidade.

E ajoelhados diante da manjedoura, o tro

no que o mundo dá ao Deus Menino, São José
e Maria Santíssima, os primeiros adoradores

que contemplam aquela crian
cinha' olhos cerrados, adorme
cida, igual a tantas criancinhas
recém-nascidas. Porém, Aquele
Menino" é aquele que é eterno e

cuja natureza divina não conhe
ce mudança", como canta o Ofí
cio Divino. É o Deus que toma a

natureza humana, pelo mistério
da encarnação do Espírito Santo
no seio de Maria Santíssima, ge
ràdo da mais pura substância do
sangue da Virgem, tornando-se
semelhante a nós. "Nasceu-nos

hoje o Cristo, vinde adoremos",
ainda ecoa o canto da Igreja.

Eis, pois, o magno mistério,
em que o Deus se fez homem e,
na assimilação de duas naturezas

- humana e divina - inicia-se o processo da reden
ção que culminará com sua morte e ressurreição.
Preparemo-nos para bem celebrar o Santo Natal
de Jesus, essa comemoração pela "admirável co
mércio" que fez Deus com os homens, conceden
do-nos uma participação real e íntima de Sua na
tureza, tornando-nos seus filhos pela graça.

"

"

Irmundo Rafael5tein, padre
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Ronchi garante que não irá fazer uma oposição agressiva ao prefeito Mário Fernando Reinke

I W�""'IIIII !lm"'ll/ll mm,","1W ,) mrd'/lU' ,�

Oposição elege
Ronchi C0D10 o
novo presidente
Vereador do pp derrotou a base
aliada em votação fechada
MASSARANDUBA

Uma votação secreta
e um acordo rompido
resultaram na vitória
da oposição, que vai
comandar a Câmara
de Vereadores pelos
próximos dois anos.
Uma derrota imposta ao

prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB).

contava com a base aliada PSDB/
PMDB, que somavam quatro votos,
mais Valdir Zapellini (DEM), que
não faz oposição a Reinke.

No entanto, um voto gover
nista mudou de lado e Mainka
saiu da Câmara desolado. AMesa
Diretora terá ainda Pier Gustavo
Berri (PMDB) como vice-presi
dente, Valdemar Maser (DEM),
primeiro secretário e Pedro De
retti (PP), segundo secretário.

Vencedor, Ronchi anunciou

que pretende administrar a Casa
com independência, mas sem

"fazer uma oposição terrorista
à Prefeitura". Entre as principais
propostas para o mandato, estão
a modernização da Câmara e a

criação de sessões itinerantes.
"Quero dar maior publicidade

aos trabalhos do Legislativo. Nós

precisamos nos aproximar da po
pulação. Por isso, quero promover
sessões junto à comunidade. Os ve
readores sabem que eu sou de opo
sição, mas isto não significa decla
rar guerra ao prefeito", comentou.

Acordo previa
PMDB em 201Q
Dois vereadores da

base. governista queriam
o cargo de presidente da
Câmara: Sílvio Mairika
(PSDB) e Pier Gustavo Berri
(PMDB). No entanto, o lí
der do governo conta que
um acordo entre as siglas
definiu que ele seria o pre
sidente em 2011, e renun

ciaria para Berri assumir
a Casa em 2012. Valdir Za

pellini (DEJyI) também teria
feito parte da negociação.
"Alguém furou o acordo. É
uma pena que isso tenha
acontecido e que as vota

ções sejam secretas. Assim,
não fica claro para todos
sabem quem mudou de
lado", comentou Mainka.

Política 7

"
Alguém furou o

acordo. É uma pena
que isso tenha
acontecido.

sftVIO iVUUNI'A, (PSDB)

"
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Mainka contava com a vitória

PLANTA DE VALORES SERÁ REAJUSTADA

Aprovado aumento do IPTU

I
,

Vereador Mauro Bramorski (DEM) foi contra a atualização da planta de valores e o reajuste da Cosip

O contribuinte pode se

preparar para um reajuste do
IPTU em 2011. Porém, o valor
do aumento só será de conhe
cimento da população quando
o carnê chegar nas casas. Isso

porque, a Câmara de Vereado
res aprovou ontem à noite, por
seis votos a dois, um projeto de
lei que permite a atualização da
planta de valores do município.

De acordo com o líder do

governo, Sílvio Mainka (PSDB),
a planta de valores de Massa
randuba estava desatualizada

Um
dos vereadores mais

críticos ao governo,
José Osnir Ronchi (PP),
é o novo presidente da

Casa. Ele venceu o líder do go
verno, Sílvio Mainka (PSDB), por
cinco sufrágios a quatro, em uma

votação secreta, já que a Câmara
da cidade é a única da região que
mantém a votação fechada.

Ronchi se candidatou com o

apoio de sua bancada e de dois ve
readores do Democratas, que fazem
oposição à Prefeitura: Mauro Bra - • Giovanni Ramos
����� �.Y���IR?!.�?s�r: J� I\1��. z ; ;,���a�ni��correiod.op.",.!'ç�m.br;: � i" �:; i; •• ,;l-,_"".....II!IIIIII"'.............---iIIlIIIiIIiIrIi...ÍIfIIIII........IílriIa----..--IiIIiiIIII-----....-.

há 16 anos. Favorável à pro
posta, o vereador José Osnir
Ronchi (PP) lembrou que o

aumento não será para toda a

população. "Trata-se de uma

adequação. Alguns terrenos es

tão com valores muito antigos,
fora da realidade atual", afirmá.

Os únicos votos contrários
foram dos democratas Mauro
Bramorski e Valdemar Maser.
Para Bramorski, o aumento

poderia ser escalonado, para
evitar que alguns cidadãos so

fressem com altos reajustes em

2011. "Faltou tempo para discu
tir a proposta. Faltou o governo
dar visibilidade ao projeto, para
que a população pudesse parti
cipar", declarou.

No entanto, outra propos
ta do Executivo, de reajuste da

Cosip (taxa de iluminação pú
blica), foi rejeitada. Foram qua
tro votos favoráveis e quatro
contrários, mas a matéria ne

cessitava de dois terços dos vo
tos para aprovação. A oposição
foi contra, alegando falta de

tempo para analisar o projeto.
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MEIO AMBIENTE

Mais um passo pela educação
Rã-bugio conclui construção do prédio principal do Centro de Interpretação daMataAtlântica
JARAGUÁ DO SUL

Três anos. Esse é o tempo
das obras que, em breve,
vão garantir ao município
mais conscientização
ambiental.

O
Cima (Centro Interpre
tação da Mata Atlântica),
coordenado pelo Instituto
Rã - bugio, acaba de ganhar

um prédio inteiramente arquite
tado para abrigar pesquisadores
e estudantes interessados na ob

servação da natureza. Erguido
em uma área de 42 hectares, ele
conta com alojamento e auditó
rio, além da diversidade da fauna
e da flora ocupando todos os la
dos do terreno.

O local, segundo Elza Nishi
muraWoehl, foi construído com

o intuito de oferecer informações
que contribuam na preservação
da natureza. "Queremos propor
cionar educação, por isso, não.
vamos permitir qualquer tipo
de coleta", explica a responsável.
Depois de mobiliado, o espaço
ainda poderá acolher estagiários
e voluntários. Outro objetivo é
atender a população do Vale do

Faltam cerca
de RS 30 mil
para a mobãa

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 21 de dezembro de 2010

Itapocu com visitas monitoradas
às trilhas existentes no Cima. O

percurso tem cerca de um qui
lômetro de extensão e reserva

visões privilegiadas de árvores
e dos mais diversos animais, in
cluindo anfíbios e pássaros.

"Se a pessoa se tornar
observadora vai aprender

a ver a beleza da
natureza" .

ELZA NISHIMURAWOEHL,
DORA-BUGIO

Mesmo sem a edificação, o

Centro vem funcionando nos' .

últimos anos. Entre 2008 e 2009,
quatro mil crianças na micror

região participaram de aulas de

preservação ambiental. Nas pró
ximas temporadas, o lugar será
novamente aberto, mas com es

trutura completa. Para acelerar
esse processo, o Rã-bugio busca

parcerias de empresas e da ini
ciativa privada. Quem quiser
ajudar deve entrar em contato

pelo telefone (47) 9124-3563 ou

através do e-mail elza@ra-bugio.
org.br.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI
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Prédio conta com alojamento para 24 pessoas, onde devem ficar pesquisadores, estudantes e voluntários

"Precisamos de mais gente
trabalhando de forma correta"
o Correio do Povo - Como está

com a educação das crianças, fa
zendo mais trilhas interpretativas.
As crianças conseguem absorver
as informações com observação,
tocando a natureza. Outros muni

cípios deveriam seguir o exemplo
e ter centros como o Rã-bugio.

Correio - Como foi o ano de
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se R$ 300 mil no espaço. Mas, Correio - O que ainda precisa
para deixar tudo pronto, são mudar para garantir a preserva
necessários mais R$ 40 mil. O ção da natureza?
dinheiro servirá para a compra Elza - Precisamos de mais gen
da mobília do prédio principal e te trabalhando de forma correta
também aos demais ajustes pre
vistos ao local.

O Instituto é uma organiza
ção não-governamental e sem

fins lucrativos. Ele foi oficialmen
te criado em abril de 2003 e tem

como foco ações de educação
ambiental.

2010 quando se trata da natureza?
Elza - Perdemos parte da mata

atlântica todos os anos. Os rios
ficam sempre mais poluídos, o

excesso de lixo é cada vez maior.
Essa é a tendência. Vimos um im

pacto grande disso tudo em 2008
durante a enchente, mas parece
que as pessoas viram os estragos
como algo temporário, sem se res

ponsabilizar pela destruição. Não
são as nuvens e a chuva as culpa
das. As coisas acontecem porque
fizemos algo, tudo é consequência
dos atos do ser humano.

Correio - Como reverter esse

quadroj
Elza - A natureza precisa ser

respeitada ..O ar puro que respira
mos é graças à mata, assim como

a água limpa que bebemos. Falta
mudar o conceito de que o meio
ambiente está aí para prestar ser
viço ao homem. As pessoas devem

_ ter sentimento. Elza: o ser humano está se afastando cada vezmais da natureza
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIMA

Overãoserá
quenteede
poucas chuvas
Estação co�eça hoje, às 23h28·min,
e sofrerá. a influência do LaNina
REGIÃO

Ele combina com praia,
sorvete, óculos escuros
e, este ano, chega
acompanhado de uma boa
notícia: terá temperaturas
elevadas e pouca chuva,
segundo a Epagri/Ciram.

uerido por muitos, repu
diado por alguns, há quem
diga que traz disposição.

......., Para outros, é sinônimo
de cansaço, suor e agonia. Mes
mo diante de tantas divergên
cias, ele vem, e para ficar. O verão

começa, oficialmente, nesta ter

ça - feira, às 23h38min em Santa
Catarina. A estação mais quente
do ano traz sol e chuvas rápidas,
características do período.

Os meteorologistas apontam
ainda que o fenômeno climáti
co La Nina segue influenciando
o clima catarinense durante a

nova estação. Isso quer dizer que
seguem as condições de resfria
mento das águas do Oceano Pa
cífico na linha do Equador, com
intensificação dos ventos nessas

regiões. Como consequência do
fenômeno, pode ocorrer a dimi
nuição no volume das chuvas,

porém não está descartada a

possibilidade de fortes tempo
rais no Estado.

Segundo o Departamento de

Meteorologia da Epagri/Ciram,
o verão será tipicamente quente,
e o que deve predominar são as

chuvas rápidas e isoladas; entre
final da tarde e começo da noite.

Para o primeiro trimestre de
2011, a previsão é de chuva en-

'

tre a média considerada normal

para o período ou até mesmo

abaixo, mas em boa parte de ja
neiro ainda pode ser observado
o mesmo padrão atmosférico de
dezembro: chuvas frequentes,
por vezes com volumes significa
tivos em curto espaço de tempo,
seguidas de temporais isolados.
Já em fevereiro e março, as chu
vas devem ficar mais raras. As

temperaturas seguem elevadas,
com maior intensidade entre os

meses de fevereiro e março.
A primeira semana de verão

da' temporada 2010/2011 será
marcada por tempo abafado de
vido à elevada umidade do ar,
com pancadas de chuva e trovo

adas especialmente entre a tarde
e noite, e durante amadrugada.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

em8l1a terã·tempecinstável
Nesta semana, as pancadas de-chuva

com trovoadas serão frequentes em San
.ta Gatarina devídosao calor

.,

à elevad:
r

umidadelto ar, que estará assoc;Iada�à in
fluência de sistemas de baixa pressão. No
Litoral Norte, a previsão indiccl altas te ,_

ératura� e presença de sol, iutercala
por chuvas isoladas até o fim da semana.

Nesta terça - feira) as temperaturas ficam
entre ?1 � 28 graus. Já na quarta- feira,
não

.

Q. desçª�tadas G1ttt�as f:ápid�s
e os termômetros marcam .entre 20 e 26

"Não gostomuito. Prefiro a pri
mavera e dias com emperaturas
mais amenas. No verão, tenho
a impressão que, por causa do
calor, fico mais cansada"

RUBIA KROGER, 25 ANOS,
AUXILIAR DE ESCRITORIO

"Paramim, nãomuda nada.
Só é mais calor.Mas eu

gosto do verão, sintomais
vontade de sair de
casa e passear"

JOÃO EISSLER, 81 ANOS,
APOSENTADO

"Adoro o verão.Mas é uma época
que dá saudade.Tenho sauda
des do tempo em que eu saia do
trabalho e ia tomar um banho de
rio aqui em Jaraguá."

"Eu gosto do verão. É muito
melhor que o inverno. Não
precisa ficar toda agasalhada e

eu fico mais disposta. Gosto
de ir à praia também"

SALETE FREIRE,
53 ANOS, ZELADORA

HELGA JANKE,
82 ANOS, APOSENTADA

"Verão é ruim. Prefiro o inverno.
No verão, ficomuito suada e

commuita sede. Nem tenho ·

vontade de sair na rua no

verão, fico só em casa"

MANFREDO BOEnNER,
69 ANOS, APOSENTADO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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alterações no entorno. A conti
nuidade da Rua Rinaldo Bago já
está licitada e, de acordo com o

secretário, faz parte dos planos
estipulados para 2011. Outra

etapa necessária. é a conclusão
das desapropriações iniciadas
em 2010. As negociações com os

proprietários de terrenos do lado
do Centenário foram acertadas
nos últimos meses. Porém, resta
fechar o repasse dos lotes da fai
xa contrária, no Ilha da Figueira.

"
A abertura da

ponte vai ficar para
fevereiro. Toda a

parte da Prefeitura
será terminada

em2011.
........ ARISTIDES PANSTEINt

SECRETÁRIO

"
Toda a obra está orçada em

R$ 30 milhões. Desse total, R$
20 milhões são provenientes dos
cofres do município, R$ 1 milhão
vem do governo do Estado, R$ 2,5
milhões saem de emenda par
lamentar do senador Neuto de
Conto e R$ 5,5 milhões do Dnit,
responsável pela construção de
um viaduto sobre a AvenidaWal
demar Grubba.

Abertura em fevereiro de 2011
Tempo chuvoso nas primeiras semanas de dezembro atrasou conclusão dos acessos

,'"{

Num único dia, Jaime Sipria
no, de 42 anos, enfrenta o con

gestionamento no quilômetro
79 da BR-280, no mínimo, cinco
vezes. Ele mora na cidade de Co

rupá, mas, em função do traba
lho com a manutenção de estra

das, precisa cruzar a rodovia para
prestar seus serviços em Iaraguá
do Sul. E, nesse vai e vem, ele já
perdeu 40 minutos em uma úni
ca tentativa de desviar a passa
gem pela rua Hansa Humboldt,
no bairro João Tozini, que fica

paralela ao acesso.
Todo o transtorno começou

na última semana de novembro,
quando pedras e terra da encos

ta desmoronaram sobre a pista,
e desde então a instabilidade do
morro impossibilitou a libera

ção do tráfego. A interdição da

JARAGUÁ DO SUL '

A Prefeitura tinha até
planejado inaugurar a
ligação entre os bairros Ilha
da Figueira e Centenário
neste fim de ano.

Mas
a chuva que teimou

em cair sobre Jaraguá
do Sul nas primeiras
semanas de dezembro

provocou atraso no andamento
da obra. Por isso, a população só

poderá utilizar a ponte após o iní
cio de 2011. Conforme o secretário
de Planejamento, Aristides Pans

tein, a empresa responsável pela
construção está na dependência
de vários dias seguidos de sol para
finalizar os acessos. Com a terra

molhada, explica, fica impossível
executar a terraplenagem, medida
imprescindível à nivelação entre a

plataforma e a estrada.
Além das dificuldades-propor

cionadas pelo tempo, agora os

trabalhos devem também sofrer

interrupção devido ao recesso de
Natal e reveillon. Segundo Pans

tein, a tendência é que os operá
rios voltem às funções somente

em janeiro. A partir de então, em
cerca de um mês, tudo pode ser fi
nalizado. "A abertura vai ficar para
fevereiro", confirma.

Na sequência, o Executivo dá
andamento ao projeto que faz

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Estrutura da ponte está pronta há mais de um mês, mas ainda há muito trabalho antes da liberação

ralelas aconteceria hoje, e que, à
tarde, o acesso seria liberado. En
tretanto' o cronograma de obras
levou mais tempo e o quilômetro
79 será aberto amanhã depois do
meio dia. "Estamos terminando
o novo desvio", enfatiza.

Durante o período de férias

(dezembro e janeiro), o superin
tendente afirma que os monito
ramentos da encosta permane
cem a ser feitos para garantir a

segurança no trânsito. Já os pro
jetos para solucionar definitiva
mente o problema de queda de
solo e rochas sobre a pista ainda
vão ser estudados e a execução
deve ficar para o ano de 2011.

DNITTRABALHA NA CONSTRUÇÃO DO NOVO DESVIO

passagem foi tomada como me

dida de segurança. Diante dessa

situação, o Dnit (Departamen
to Nacional de Infraestrutura e

Transporte) decidiu construir

duas novas pistas paralelas para
desafogar o trânsito, já que a via

municipal também não suporta
a passagem de veículos com car

gas pesadas.

Engenheiro responsável e su
perintendente do Dnit de Ioín
ville, Antônio Bessa havia anun

ciado, na semana passada, que
a construção das duas vias pa-

Quilômetro 79 da 8R-280 deve ser liberado amanhã à tarde

Novas pistas vão substituir
desvio pela rua Hansa

Humboldt, no João Tozini
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeituras só voltam em 2011
Serviços públicos são oferecidos em regime de plantão até metade janeiro do ano que vem
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JARAGUÁ DO SUL

As administrações
públicas do Vale do Itapocu
terminam os trabalhos
de 2010 nesta semana.

Algumas Prefeituras
já funcionam em

regime de plantão.

Agora,
a população conta

somente com os serviços
oferecidos em horários

especiais. Neste período,
as áreas de saúde e obras recebem
mais atenção com atendimento
diversificado (confira como fica
rão os horários no quadro abaixo).
As atividades recomeçam normal
mente entre os dias 17 e. 24 de ja
neiro do próximo ano.

Massaranduba, . Corupá e

Schroeder encerraram as tare

fas na última sexta-feira. Iaraguá
do Sul e Guaramirim terão esta

quinta - feira como último dia de
trabalho do ano. A maioria das

repartições, secretarias, autar

quias e fundações não terão ex

pediente nos dias 24 e 31.
A prefeita de Jaraguá do Sul,

Cecília Konell, decretou ponto fa
cultativo no período de 24 a 31 de
deste mês e as férias coletivas vão
de 3 a 22 de janeiro. Já no municí
pio de Guaramirim, o prefeito Nil
son Bylaardt estabeleceu apenas

HORÁRIO ESPECIAL

JARAGUÁ DO SUL
Férias coletivas: 3 a 22 de janeiro
Ponto facultativo: 24 a 31 de dezembro

• SECRETARIA DA SAÚDE
• Pama 1 (Rua Max William, 391 - Vila Baependi)
De segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas

• Pama 2 (Barra do Rio Cerro) - Telefone: 3376-1329
De segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas

* (47) 371-6583 e 3373-8860

• POSTO DE SAÚDE (Rua Reinaldo Rau, Centro)
• Vacinas, Teste do Pezinho, Laboratório Municipal
e Vigilância Epidemiológica

.

De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

*(47) 3276-8900

• CONTROLE DE ZOONOSES (Rua João Picolli, 109
- Centro)
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

* (47) 3376-2989

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO IIIÃO HAVERÁ
EXPEDIENTE

• CENTRO VIDA (Rua Amazonas, 40 - Centro)
De 13 a 21 dejaneiro, de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 16h30

*(47) 2106-8500

• CAPSAD

(47) 3370-5693
• CAPSII

*(47) 3276-0604
De 10 a 21 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 16h30, no espaço físico do Caps II (Rua
Luiz Kienen, 142, Centro)

• FARMÁCIA BÁSICA (Rua Isidoro Pedri, sn - Barra
do Rio Molha)
Dias 23 e 30 de dezemqro/2010, das 7h30 ao

meío-dta

os dias 24 e 31 de dezembro como

ponto facultativo.
Em Schroeder, o secretário de

Obras, Leonor Jacobi, explica que
os serviços básicos permanecem
sendo prestados durante as férias.
"Os funcionários trabalham com

o sistema de patrulhamento em

função das chuvas. A Águas de
Schroeder também fica de plantão
para atender qualquer emergên
cia e a Defesa Civil também, pois
é vinculada à secretariá'.

"
Prefeituras

retornam entre
os dias 17 e 24
de janeiro.

"

feitura de Corupá, Alceu Moretti,
afirma que o Pronto Atendimento
é a unidade disponível 24 horas

para prestar atendimento aos mo

radores, assim como acontece em

Massaranduba. "Os postos rea

brem dia 10 de janeiro". O plantão
da administração fica até sexta

feira, das 8h às 12h, no telefone
(47) 3375-6500. A partir de 3 de ja
neiro, o serviço público é ofereci
do das 8h às 12h e das 14h às 17h.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

. -De 27 a 29 de deiembro/2010, das 7:h30 às 16h3'O
De 3 a 21 de janeiro/2011, de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 16h30

*(47) 2106-8507
• SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCII\L, CRIANÇA
E ADOLESCENTE

• Centro de Resgate Social (atende moradores de

rua, bairro Jaraguá Esquerdo)
24 horas

*(47) 3371-1534

• ABRIGO PROVISÓRIO (abriga crianças e

adolescentes, bairro Tifa Martins)
• 24 horas

*(47) 3276-0424
• Programa de Atendimento Social (PAS)
De 27 a 30 de dezembro, das 8 às 14 horas
A partir de 3 de janeiro de 2011, de segunda a sexta,
das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NÃO HAVERÁ
ATENDIMENTO

• CONSELHO TUTELAR (Rua Antônio Tobias, 51 -

Centro)
24 horas
• Sede aberta de 27 a 30 de oezernoro/zoto, das
8 às 14h

• Sede aberta a partir de 3 de janeiro de 2011, de
segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13 às
17h

*(47) 3371-0324

• FUNDAÇÃO CULTURAL
• Biblioteca Pública Rui Barbosa
Plantão de 3 a 21 de janeiro, de segunda a sexta

feira; das 7 às 13 horas
• Museu 6mOio da suva - Reabre a �artir do dia 11
de janeiro, com atendimento de terç�;a sexta-feira,
das 8 horas às llh30 e elas 13h30 às 16h30
Domingos, das 15 às 18h

• SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
• Protocolo.' Atende a partir de 3 de

.

neiroj2011, de .....
·

segunda a sexta�feira, das 8 às 1

ARQUIVO OCP

Centro Vida de Jaraguá do Sul atende das 7h30 às 16h30 entre os dias 13 e 21 de janeiro do próximo ano

• Ambulatório Municipal de Especialidades fica
fechado no penedo de férias

• Hospital Municipal Santo Antônio permanecerá
com atendimento normal

*(47) 3373-6255

• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Reabre dia 12 de janeiro em horário normal, das 8h
às 12 horas e das 13h às 17h

• Creches voltam a funcionar no dia 17 de janeiro e

as atividades escolares recomeçam 22 de janeiro
*(47) 3373-2911

• POSTO DE SAÚDE DO CENTRO
Plantão das 8h às 12h e das 13h às 17h
Dia 10 de janeiro abrem as unidades dos bairros
De 24 e 31, no período da tarde, não. haverá
expediente

*(47) 3374-1733

• ÁGUAS DE SCHROEDER E SECRETARIA DE
OBRAS

Plantão no (47) 3186-9256

CORUPÁ

*(47) 2106-8034
• SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
De 13 a 21 de janeiro, funcionarão os seguintes
Centros de Educação Infantil: Daniel Carlos Pretti

(Santa LUZia), Professora Leonir Alves Pessati (liha
da Figueira), Jader Marcolia (Água Verde), Mário
Nicollini (Três Rios do Norte), Wolfgang We.ege
(Barra do Rio Cerro) e Rosa Maria Donini (Vilã Lalau)

• SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E
AGRICULTURA

Plantão para atendimento médico veterinário e

• inseminação artificial diariamente pela *(47) 2106-
8070

• SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
24 horas

*(47) 3376-0536 e 2106-8600

• SAMAE
24 horas

*(47) 2106-9100

ISSEM
• Assistência e Saúde

Oe 10 a 21 de janeiro, de segunqa a sexta-feira. das
7h30às 16h

GUARAMIRIM

• SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

HABITAÇÃO
Funciona a partir de 10 de janeiro, das 7h30 às
13h30

*(47) 3373-0166
• CASA DA CULTURA PAULlNO JOÃO DE BEM

Reabre dia 24 de janeiro
Matrículas abertas a partir do dia 24 de janeiro

Férias coletivas: 20 de dezembro a 20 de janeiro
Ponto facultativo: 24 e 31

• PREFEITURA
Plantão das 8h às 12h até dia 24 de dezembro
A partir de 3 de janeiro, atende das 8h às 12h e das
14h às 17h

*(47) 3375-6500

• SECRETARIA DE SAÚDE
Reabre dia 10 de janeiro
*(47) 3375-1234

• PRONTO ATENDIMENTO
24 horas

*(47) 3375-2859

• SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Plantão entre os dias 27 e 30 de dezembro em

horário normal
Retorna dia 3 de janeiro
*(47) 3373-2210 ou plantão 92054227

• PROCON
Reabre dia 3 de janeiro, das 7h30 às 13h30

*(47) 3373 0690
• BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSORA
MARIA IVA CABRAL DA LUZ

Dias 20 e 21 de dezembro terá expediente interno
Fecha dia 22 de dezembro e reabre dia 24 de janeiro
*(47) 3373 4949

• ÁGUAS DE GUARAMIRIM
*(47) 3373-5356 e 0800-6433-803

SCHROEDER

Férias coletivas: 17 de dezembro a 16 de janeiro

Férias coletivas: 22 de dezembro a 21 de janeiro
Ponto facultativo: 24 e 31 de dezembro

• PREFEITURA
Atehderá todos os dias em horário de plantão, das
7h30 às 13h30

*(47) 3373-0247

• SECRETARIA DE SAÚDE
Plantão das 7h30 às 13h30.

•. Postos de saúde dos bairros estarão fechadas de
22 de dezembro a 21 de janeiro

• Unidade central (rua João Butschardt) funcionará
em horário especial nos dias 23 e 30 de dezembro,
das 7h30 ás 13h30. Fechada entre 24 e 31, depois
atendimento continua em horário normal, das 7h30 .

às 17M
..
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MASSARANDUBA

Férias coletivas: 17 de dezembro a 20 de janeiro
Ponto Facultativo: 24 e 31 de dezembro

• PREFEITURA
Plantão

*(47)3379-4600

• SECRETARIA DE SAÚDE
Atende normal das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Fecha nos dias 23 e 24

Postos de Saúde retornam dia 5 de janeiro

• SEC�ETARIA DE OBRÃS '

.
.

• PREFEJiTURA

Pla���o�nd�4Jl �3�f�1!19:- (�.', �
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que esperar por causa do mate

rial mesmo, que era para alunos
a partir de 14 anos", conta a mãe
da estudante, Luciane de"Assis. O
material ao qual a mãe se refere
é'o mesmo oferecido aos alunos
sem- nenhuma deficiência, com
apenas uma diferença: os livros
de Jéssica, um pouco mais gros-

Na escola, também
tinha livros adaptados

com o braille. O
problema é que

eles chegavam em

novembro.Eu nem
podia utilizar.

JÉSSICA PEREIRA, ESTUDANTE

sos, são todos em braille.
Essa adaptação, segundo Jés

sica, não é encontrada facilmente.
"Na escola, também tinha livros

adaptados com o braille. O pro
blema é que eles chegavam em

novembro. Eu nem podia utilizar",
conta. Já na escola de inglês, os li
vros costumam estar em mãos já
no início do ano letivo.

"O material oferecido à Iéssí
ca, que é uma de nossas melhores
alunas, é padrão. É resultado de
cerca de dois anos de pesquisa e

trabalho de laboratório", explica

a diretora da Wizard, Eliane De
marchi Povoas. P�a que Jéssica
pudesse fazer parte de uma tur

ma regular - que hoje conta com

quatro alunos - os funcionários e

professores envolvidos passaram
por seis meses de capacitação,
tanto para o ensino quanto para
ajudá-la, por exemplo, a chegar
facilmente a todas as partes da

instituição.

DE ALUNA A
PROFESSORA

Em 2011, Iéssíca está indo

para a quinta fase, metade da

formação integral. Como se for
mou no ensino básico, ela ago
ra recebe mais dois anos e meio
de aperfeiçoamento técnico e,
em breve, vai poder escolher o
módulo que mais lhe interessa,
como em uma especialização.
"Inglês é algo necessário, é im

portante para trabalhar. Meu

interesse, a partir de agora, é o

magistério", conta.
O primeiro emprego na área

pode, inclusive, ser na própria
escola de inglês. "No próximo
ano, vamos para São Paulo para
ver se podemos empregá-la.
Queremos, pelo menos, oferecer
um estágio", adianta a diretora.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

UPERAÇÃO

Defidente visual forma-seem inglês
Jaraguaense Iéssíca é a primeira brasileira a conquistar o diploma pelo método braille

PIERO RAGAZZI

Jéssica acredita que a estrutura para ensinar deficientes ainda é precária.
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JARAGUÁ DO SUL

OS mesmos professores,
a mesma turma, o mesmo
conteúdo e o mesmo tempo
de formação. Os livros
foram os únicos itens
modificados especialmente
para Jéssica Pereira
acompanhar as
aulas de inglês.

Agarota
tem 18 anos �

acabou de se formar no

Colégio Miguel Couto.
Para ela, o final deste

ano representa também o final da

primeira etapa de sua formação
bilíngue - Jéssica está formada no
ensino básico da língua inglesa, e
sabe ler, escrever e falar fluente
mente. A história, em princípio,
não apresenta nada de novo - não
fosse ela ser considerada, a partir
de agora, a primeira deficiente vi
sual do Brasil a alcançar uma for
mação em inglês.

A primeira proposta para estu
dar naWizard - a única escola do

país que oferece adaptações para
o ensino de deficientes visuais -

aconteceu quando ela ainda tinha
nove anos. À época, no entanto, a
tentativa acabou não dando certo.

"Ela é muito estudiosa, dedicada,
esse não é o problema. Tivemos

CÃo COM PROBLEMAS DE VISÃO ESPERA ADOÇÃO NA CLíNICA AMIZADE

Abandono de animais aumenta no fim do ano
Presentes, amigos, família

e uma ceia farta e saborosa - é
uma comemoração como esta

que espera quem se alegra com

a proximidade do Natal. Para os

voluntários da Ajapra (Associa
ção Jaraguaense Protetora dos
Animais), no entanto, a data é
associada mais facilmente a um

aumento expressivo no número
de animais abandonados, o que
se repete a cada ano.

Parte das pessoas que plane
jam uma viagem não se preocu
pam em preparar um local ade

quado para deixar o animal de

estimação - sejam os chamados
"hoteizinhos" ou a casa de algum
parente. Essa, segundo a presi
dente da Associação, Sirley Tere
sinha Rank, é a principal causa
do abandono. "Muitos abrem o

portão de casa e deixam o animal

fugir, ou simplesmente trancam

o gato ou cachorro em casa, sem

água nem comida.", conta.

"Ele é calmo, tranquilo, e
pode ter uma condição de
vida praticamente normal.
Para isso, precisa de alguém

que lhe dê carinho".
SIRL�TERESINHA RANK,
PRESIDErtTE DA AJAPRA

Entre esses casos, muitas ve

zes associados aos maus tratos,
está o de um poodle branco, que
chegou à Ajapra após uma de
núncia. O cãozinho, que tem en

tre seis e sete anos, não recebia

água ou comida regularmente
e ficava preso em um local sem

iluminação. O agravante é que,
possivelmente por ter sido feri
do com produtos químicos na.

face, o animal conserva apenas
uma pequena parte da visão e

não percebia que vivia em meio
aos próprios detritos. "Ele é cal

mo, tranquilo, e pode ter uma

condição de vida praticamente
normal. Mas, para isso, precisa
de alguém que lhe dê carinho e

alimento", explica a presidente.
Há três semanas, ele está sen

do tratado na ClínicaVeterinária
Amizade, onde chegou com di
versos machucados espalhados
pelo corpo e em estado de des

nutrição. Quem tiver interesse'
em oferecê-lo um novo lar pode
entrar em contato pelo número

(47) 3371-2340.

Quando chegou à

Ajapra, o cão estava em
estado de desnutrição e

. ... ..... . .. bastante machucado

EDUARDO MONTECINO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

� 1
I

Grandes novidades
nesta semana.

u niversotpm@'ôê'õ'rr'eiodopovo.com:br .

.

ligada no bolso

A
ê mulherada ... Olho aberto com os gastos nesse fim de
ano. Provavelmente, muitas já encerraram a compra dos

presentes e isso é um alívio. Mas aí vem aquele problemi
nha do qual nos daremos conta apenas no mês que vem,

quando voltarmos das férias. Vai viajar para uma cidade diferente?
Visitar parentes? A gente sabe como é capaz de se empolgar nessas
viagens, então, é melhor se programar antes e estipular um valor

a ser gasto com lembrancinhas, em caso de viagens turísticas, ou
com jantares, baladas e passeios extras, em caso de viagem para vi

sitar a família. E como mulher é um bicho triste, sempre que passa
em uma loja longe de casa fica se remoendo: "Essa bolsa não tem

lá em Jaraguá ... ". Tem sim, minha filha! E sossega!

AP'lMeNTANOO A f,'UH.AÇÁO•••

HO..JE VOU OAR UM
�J-CHADA NO VISUAL!

C.AMJS01.A NOVA,
peRFUMe.,,*

Nas roupinhas que marcam

a cintura e desenham o corpo.
Blusas com o corte acinturado
beneficiamo corpo, tanto das

magrinhas que podem abusar
das peças justas e hiper marca
das, quanto das gordinhas que
podem apostar em algo mais
soltinho e discreto, como cami

setes, coletinhos e batas acintu
radas. Se joga nessa curva que
mata o veio, meu bem!

CTRL C + CTRL V

A ESPERA
Muita gente está saindo de férias com

expectativas profissionais para o início· do
. ano novo. Muita gente ficará por aqui até
o último minuto, trabalhando temporário,
se esforçando e mostrando serviço para,
se Deus quiser, conseguir se efetivar lá em
janeiro. No comércio, muitas vagas foram
preenchidas com funcionários tempo
rários e não é segredo que os melhores
têm tudo para garantir um emprego du
radouro. Ainda há aqueles que, descon
tentes com o emprego atual, apostaram
alto no envio de currículos para tentar

algo melhor, afinal é no início do ano

que uma empresa avalia a necessidade
de mudança ou incremento no qua
dro de funcionários. Se você é um des
ses que está à espera, curta as festas sem agonia
e volte em janeiro, pronto para correr atrás do que quer.

• Em breve c�ega ao Brasil • Ontem foi comemorado o

a�ejáa, lirlha),{ie cosmê1iicos'
' I < '�i�' do "Nleêâaico, esses G.aras

naturais para o rosto. Se você que já nem lucram mais tanto
não ouviu falar, desconhece com o carro das mulheres,

.

qu� a marca é ciamodelo p01;q\le elas estão cada dia
Giséle Büntlch�n.Se' melhores emmecânica

., ,

relacionarmos o nome com a automotíva, Mas continua
'Iop, gastaremos o leitinho dos sendo uma profissão
fi1Q.os nesses produtos, .. Ai"ai! g11€ habita o imagináriQ

/. I
, ,I' r,'

" '
- ,�, I r

" � 'iiI:

feminino ... Em off, claro!LORD GAFA RESPONDE:
P: Cafa, preciso de ajuda. Namoro um rapaz

há alguns meses, e recentemente tivemos nos
sa primeira vez. Já sou tímida por natureza e

de lá para cá fiquei ainda pior. Quando saímos

procuramos lugares barulhentos e quase não
conversamos mais. Como mudar isso?

R: Moça, para pra pensar: agora já foi. A

timidez até era bonitinha antes. Não estou di-

zendo que você está de charme. Mas tente se

esforçar. Procurem fazer coisas que animem
os dois, como uma viagem para um lugar di
ferente. Tente ainda quebrar essa situação,
convidando-o para cozinhar algo diferente. Ou

então, alugue uma comédia das boas. Quando
você reparar, vão estar conversando normal

mente. Use a intimidade a seu favor.

• O concurso AvonVoices
selecionará talentosmusicais
domundo todo. Se você, .

:� !!;..
,
'I I. ri

esperavauma chance de
mostrar talento, essa pode ser
ahora. As inscrições vão até
13de.f�vereit(i) pelo site:www. I

avonvoices.côrri. No júri,nada
mâis, nadamenos que Fergie!l!

• "

...Sabe, serei seu lar se
. qu'ise,r, Sem pressa, do jeito
quem tem que ser. Que mais
posso fazer? Só te olhar
dormir... Agora, só agora,
cqrrendo."pel@ campo: �:p.tes
de deixá-lo ir..." (Pítty em Só

Agora)

Deseiamos à todas a
lamílias iaragu e e

um ben§o do
•• o

ASSESSORIA CONTÁBIL & SERViÇOS EM GESTÃO

Nossa Eficiência, SUq Satisfação-.
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CLIC DO LEITOR
Estes são Bombril,
Mingau e Pretinha.
Três irmãos alegres e

brincalhões a procura de
um novo lar. Para adotar
entre em contato pelos
telefones (47) 99927406

ou 30552884.

CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

PatríciaMoraes, KellyErdrnann, CharlesZirnmerrnann, CarlosH�nrique
jornalista jornalista escritor 5chroeder, escritor

o som do Natal
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

EstOU,
finalmente, terminando meu li

vro de contos de Natal neste final de
ano. E mais um tema me ocorreu, ao
lembrar-me das gaitas de boca - ou

gaita de sopro, ou simplesmente gaita, ou

ainda, harmônica de boca - que em toda casa

que tinha criança era ouvida no Natal. Acho
que a última geração que ganhou as tais gaití
nhas que tinham o som do Natal foi a minha.
Há décadas que não ouço a

gaitinha de boca. No Natal
passado eu deveria ter saído
para procurar e ver se acha
va' para comprar para meus

sobrinhos - há vários me

ninos na família com idade
entre zero e oito anos - mas

acabei não comprando por
que não sabia onde encon

trá-las - nos lugares onde fui
não vi as saudosas gaitinhas.
Lembro que no dia de Natal a gente toca
va muito - tocar é maneira de dizer, a gente
apenas soprava - mas o importante era fazer.
aquele som, ouvir aquele som! um som que
tinha a cara de Natal. E a gente continuava
nos dias após o Natal, alguns até se irritavam
com o barulho. Mas era o som característico
da época natalina e o Natal não era Natal sem
aquele som.

O som das gaitinhas fazem falta tanto

quanto faria a flor do jacatirão, caso ela não
desabrochasse no fim do ano. Talvez porque
não tive nenhum filho menino, a gaitinha foi
se distanciando no tempo e eu não percebi.

Mas este ano já procurei e encontrei as gai
tas de boca ejá comprei várias para dar a to
dos os meninos da família. Não sei po que as

gaitinhas pararam, há algumas décadas, de
ser populares. Aqui mesmo em Santa Cata
rina temos uma fábrica, a Harmônicas Cata
rinense Ltda, em Blumenau, que produz há
oitenta e sete anos as Harmônicas Hering, a
gaitinha de boca que foi tradição nas mãos

de guris pequenos até os

anos sessenta.
. De lá pra cá, parece que

as novas gerações esquece
ram do som de Natal que as

gaitinhas têm e não as de
ram mais para seus filhos,
quase não as ouvimos mais,
a não ser tocadas. por pro
fissionais da música.

Espero que os pais de

hoje lembrem da gaita de
boca ou gaita de sopro ou harmônica e vol
tem a dá-la de novo a seus filhos pequenos,
para que ouçamos, de novo, o som do Natal.

Sei que as canções natalinas, tantas de
las e todas belíssimas - há até uma com letra
minha, "O Natal que eu Quero", que estou
enviando de cartão pata os amigos -, os si
nose o "Ho, Ho, Ho" do Papai Noel são sons

que traduzem o Natal, que nos fazem lem
brar de um Menino Sagrado que está nas

cendo, mas o som singelo e melodioso da

gaita deve voltar a incorporar esse rol.

Nessas férias vii\Íe traflqüiJo.
CU�dimo.s, (iom cl3lr�nbo do :SIlU cno a gat6"

tfOSliedagem 00 pet. soop ou

tmtiillmeinto na sua ,r.esidê·tirCfi.

Pet Shop Oomllleto I Táxi Dog I Btosped.lfl
8anho e Tosa! DOI-H elas a, Gatos

UfUSORE'S: MAJRéAS DE tiÇA,O A GRANEl

JARAGUÁ DO SUL
,CINEMA

NOVELAS

• Cine Breithaupt 1
• Tron - o 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: O Legado 9 (Dúb) (14h30, 17h, 19h3Ô,
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 Viagem do

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) (13h10 - 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)

,
• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

ARAGUAIA
Beatriz resolve contar sua história para

Terê. A vidente pede que ela revele logo sua identi
dade para Sola no e conta para Beatriz sobre a mal

dição que atinge seu filho. ° povo da cidade faz uma

manifestação contra a prisão de Solano. Siqueira
consegue libertar Solano e Geraldo fica furioso. Ma
riquita encontra um pedaço de papel no quarto de
Estela que comprova que ela rasgou algumas cartas
de Fernando. Manuela diz a Fred que eles precisam
ir para o hospital com urgência. Mariquita entrega
para Solano o pedaço de papel que encontrou no

quarto de Estela.

1001 filmes para ver antes de morrer
Nesta edição atualizada, que conta com sucessos, recentes, mais de 50

críticos consagrados selecionaram 1001 filmes imperdíveis e os reuniram
em um guia de referência para todos os apaixonados pela sétima arte. ilus
trado com cartazes, cenas de filmes e retratos de atores, o livro traz lado a

lado as obras mais significativas de todos os gêneros - de ação a vanguar
da, passando por animação, comédia, aventura, documentário, musical,
romance, drama, suspense, terror, curta-metragem e ficção científica.

PASSIONE
Mauro expulsa Melina de seu quarto. Be

rilo fica assustado com os tratamentos feitos
na clínica. Clara faz uma cópia do controle remoto
de sua garagem e a entrega para Diogo. Melina se

reveza com Diógenes para tomar conta de Vitória.
Mauro se desentende com Fred ao ouvi-lo falar mal
de Diana e acaba demitido. Bete se preocupa por
Mauro continuar rejeitando Vitória. Gemma conta

para Candê a conversa que teve com Antero e a fei
rante a incentiva a ficar com ele. Cavarzere mostra

para Bete os documentos que provam que Fred des
viou dinheiro da metalúrgica.

A origem
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) é um habilidoso ladrão, o melhor na pe

rigosa arte da extração, o roubo de segredos valiosos das profundezas do
. inconsciente durante o sono com sonhos, quando a mente está mais vul
nerável. A rara habilidade de Cobb o tornou peça fundamental no traiçoeiro
mundo da espionagem industrial, mas também o tornou um fugitivo inter
nacional perdendo juoo o. que mais amava. Agora, Cobb tem sua chance
de redenção, um último trabalho que pode dar-lhe sua vida de volta.

• Cine Garten 3
• Aparecida, o Milagre (14h10, 16h20,
18h50, 21h10 - 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, 21h5ü - 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) (13M - todos os dias)
• Tron: O Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron: O Legado (Leg) (22h20 - todos os dias)

BLUMENAU
• 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) (14h10, 16h40,
19h20, 21h50 - todos os dias)

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

(Dub) (18h10, 21h10 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h40, 16h - todos os dias)

• Cine Neumarkt6
• Tropa de Elite 2 (13h50, 16h20, 19h10,
22h - todos os dias)

RIBEIRÃO DO TEMPO
Iara diz a Virgílio que só vai dizer quanto quer

receber quando Nicolau topar pagá-Ia. Nicolau man

da Nasinho tirar Virgílio da jogada e deixar claro que
de agora em diante só tem jogo se eles negocia
rem diretamente com Iara. Ari pede para Ajuricaba
representá-lo na reunião em que vão ser discutidos
os detalhes do debate. André e Sérgio decidem agir
de acordo com o que o Comando Invisível está su

gerindo: baderna r o debate. Arminda vai até a casa

de Jaca, que não está. Mesmo irritada, Léia permite
que ela entre e o aguarde na sala. Karina encontra
Nicolau em um local escuro e deserto.

TI-TI-TI

Jacques anuncia o início do seu desfile.
Ariclenes revela a Suzana' que fará seu desfile em

uma feira-livre. Jorgito e Desirée marcam a data do
casamento. Jacques percebe que seu desfile foi um
fracasso. Beatrice M. decreta a morte de Jacques
para a moda. Clotilde lê o blog de Beatrice M. e

insinua que Mabi seja a própria autora. Luti e Val

quíria visitam Gabriela. Breno confirma que tem um

aneurisma no cérebro. Suzana recusa o convite de
Ariclenes para ir ao desfile de Victor Valentim e de

cepciona o ex-marido. Clotilde planeja acabar com o

desfile de Valentim.

(O resumo dos-capítulos é de responsabilidade das emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
Sua expressão verbal vai estar
mais criativa e, por isso, terá su-

cesso para divulgar seu produto.
Nesta noite, a vida amorosa deixa muito a

desejar. Evite, porém, fazer promessas que
não possa cumprir.

l"". Trabalho que exija inspiração
Ili!�, IUlt,.iil!lli conta com boas energias. Uma

necessidade de aventura pode
ser reflexo de sua insatisfação emocional.
Não corra riscos desnecessários, pode
passar por uma fase de instabilidade fi
nanceira.

Trabalhar em equipe pode ser-v,,,,,,,,,,,,,,,..,

muito produtivo. Não tente ser'.'
uma exceção à regra. Há sinal de

instabilidade nas finanças e nas re

lações afetivas. É preciso separar certo do
errado e descartar o que não interessa mais.

CÂNCER
Sua capacidade de concentração
vai estar em alta, mas não se

descuide das atividades de rotina.
O Sol aquece as relações afetivas, mas a

distância 'pode sacrificar o namoro. Terá
sucesso em tudo que envolva um certo
mistério.

LEÃO
Bom dia para quem trabalha com

lazer e diversão. Vai esbanjar
bom humor, criatividade e enorme

capacidade de comunicação. O astral favo
rece as parcerias de trabalho. No campo
afetivo, há sinal de timidez. O astral favore
ce as parceriasde trabalho.

VIRGEM

I Pode ser um dia competitivo no
"wm'

,I

campo profissional, encare isso
como um estímulo ao seu cres

cimento. Relações desgastadas correm
sérios riscos. Não deixe que o comodismo
o(a) impeça de chegar aonde quer.

Viagem e novos contatos podem
li" '11 estimular o setor profissional.",,..

Na vida a dois, nem tudo serão
flores. Situações malresolvidas po

dem incomodar. Atenção, imprevistos que
podem tumultuar a sua rotina.

ESCORPIÃO
Medite sobre as coisas que dá
valor e veja o que deve mudar
em seu comportamento. Suces-

so com educação e comunicação.
Relações desgastadas correm riscos. Cui
dado, há um desejo de cortar relações de
dependência.

SAGITÁRIO
Jogue suas energias no trabalho
e veja como seu humor melhora..

Tudo que envolva lazer e diversão
será favorecido. Na área afetiva, con

vém se libertar do passado. O Sol indica
que é tempo de se valorizar.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, aja com discrição
e poderá aproveitar melhor as

vibrações do dia. Sua capacida
de de concentração será inegável. O Sol
promete aquecer as relações afetivas.
Segredinhos podem prejudicar a sua vida
amorosa, cuidado!

• AQUÁRIO
Terá facilidade para atrair ou en

treter a sua clientela. O dia será
produtivo para quem trabalha em

casa ou como autônomo. À noite, pode ter
uma sensação de perda. Não abuse da
sorte com relação a dinheiro.

PEIXES
Sua inconstância pode prejudicar
suas atividades de trabalho. O
Sol traz mais calor e cumplicida

de a vida a dois, mas anseios diferentes
podem estressar o romance. Tudo que en

volva o lazer conta com ótimas vibrações.
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Saulo retorna
à novela Passione

Silvio de Abreu já garantiu o retorno de Werner
Schunemann aos bastidores de Passione na Globo.
O ator contou ao jornal Extra que não aguentava
mais de saudade de Saulo, seu personagem na tra
ma que foi assassinado. Nos próximos dias, Werner
entra em estúdio para gravar as cenas de sua morte
no motel. E esses momentos dramáticos prometem
surpreender a todos.

Atores gravam
Insensato Coração
Deborah Evelyn, Antonio Fagundes, Natá-

11a do Vale e Paola Oliveira gravaram cenas
de "Insensato coração", em um cemitério. Na
história, Luciana (Fernanda Machado) morre
num acidente de avião provocado pelo namo
rado (Eriberto Leão). Eunice (Deborah Evelyn)
desconta toda'sua fúria em Raul (Antonio Fa
gundes), pai de Pedro, e Marina (Paola Olivei
ra) chora a morte de sua àmíga de infância.

Susana deixa
seio à mostra

A atriz Susana Vieira fez sua estreia como canto
ra no programa Domingão do Faustão, neste domin
go. Ao apresentar canções do seu CD Brasil Encena,
que contém versões das trilhas sonoras das novelas
que participou, Susana desafinou e acabou deixando
os seios aparecerem. Usando um microvestido colori
do, a atriz resolveu sentar no colo do marido que esta
va na plateia. Ao se acomodar, a roupa ficou repuxa
da, deixando os dois bicos dos seios à mostra.

DIVIRTA-SE

Disputa na Fila
Duas senhoras chegam ao mesmo tempo no cai

xa do banco, com muita pressa. Uma dizia:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças

para a escola!
A outra retrucava:
- Primeiro eu, que moro mais Iongel
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a

briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As duas se olharam e disseram:

• T.i S�a, vez! ,; � ) \,

Panicat se casa
com modelo

A panicat Dani Bolina
se casou com o modelo
Mateus Verdelho, no fim
de semana em São Paulo.
A cerimônia aconteceu na

Paróquia São Pedro e São
Paulo, na Cidade Jardim.
O ex-BBB Max Porto este
ve no casamento com sua

namorada Kah Pinheiro,
grávida de cinco meses.

Também estiveram por lá
outras assistentes de palco
do "Pânico na TV": Bábara
Rossi e Juju Salimeni.

Cicarelli não deve
renovar com a Band
A partir de janeiro, Daniella Cicarelli pode ficar

desempregada. De acordo com a coluna Retratos
da Vida do jornal Extra online, o contrato com a
modelo vence em janeiro e a Band já sinalizou para
a equipe da apresentadora que não irá renovar. Ain
da segundo a publicação, até o momento, Daniella
não recebeu proposta de nenhuma emissora. A
apresentadora teve seu programa Quem Pode Mais
tirado do ar e desde então está na geladeira.

Morre a atriz
lupe Gigliotti

A atriz Lupe Gigliotti, 83 anos, morreu nesse domin
go. Irmã do humorista Chico Anysio e mãe da diretora
de TV Cininha de Paula, Lupe lutava contra um câncer
de pulmão há cerca de dois anos. Malga Di Paula, mu
lher de Chico Anysio, utilizou o Twitter para expressar
seus sentimentos e para falar em nome do marido. "A
querida Lupe, irmã do Chico foi embora ...em paz".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencher um 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 .

AN IVERSARIANTES
20/12
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Altair Fischer
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Marcia Paust

Mareio Viergutz
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Dramin
F

ala sério, essa turminha é mesmo carne de pescoço ... Quem esti
ver programando suas viagens para a alta temporada, pós-virada,
é bom colocar na frasqueira um estoque de tranquilizantes para
não dar piti nos aeroportos. O chá de cadeira estação afora não

será igual ao ano que passou e, sim - Pasmem - será pior! Quem leu os

jornais no fim de semana sabe que, um a cada quatro voos domésticos
atrasaram. E para emperrar ainda mais o meio de campo, dia 23, quinta
feira, os aeroviários prometem cruzar os braços em todo o País. Tem co
ronária que aguente?!

NAS RODAS
• Como tudo o que baixa nos
cabides é do tipo pim-pam
pum, Ana Demo entra em
cena, outra vez, com a semana

recheada de novidades nas
araras da Live Concept! Store.

• Por favor, não ousem esquecê
la: LElLA GOULART, secretária e

recepcionista da Arena Iaraguá,
é a aniversariante mais festejada
de hoje. A festa vai ser grande!
Mil vivas!

• Após cinco anos de casados,
aproveitando a vida e viajando
muito, a bela Silvia e o maridão
Marco Almeida receberam o

aviso da cegonha. A filha da

arquiteta SueliAlmeida está
vibrando com a gravidez.

• Que tal pular o jantar e ir fazer
um lanche com o mínimo de
calorias na Subway, dos amigos
André e Rodrigo? O cardápio by
Spa tem salada de verão - tudo
muito light - e é muito mais
gostoso. E você ainda perde a

sua cintura de pilão. Vai encarar?

Presente
. Um DVD pode ser um

dos presentes mais chiques.
Por isso, aproveite o embalo
do Natal e prestigie a cultura
Jaraguaense com o DVD "Ia
raguá do Sul: Ontem e Hoje",
dirigido pelo diretor Gilmar
Moretti. Pernas para cima e

bom filme.

Amanda
Pimenta nos

corredores da
London

ANDRÉ BONONI

"
A juventude é a

época de se estudar a
sabedoria; a velhice é a
época de praticá-Ia.

ROUSSEAU

"

lico
A banda Seu Celso, co

mandada pelos músicos e

amigos Décio Silva, Fernando
Medeiros, Júlio Maffezzoli, Ri
cardo Mayer, Paulico, Flávio
Araújo e Rondão, movimenta
a festa de cinco anos da Lico
reria hoje à noite. Vai perder?

Fabiane Aldrovandi de Oliveira, ladeada pelo irmão Rodrigo,
o' popular Falcony, e marido Nixom de Oliveira, na

inauguração da loja de Conveniência, naWalter Marquardt,
do Grupo Pérola, do empresário .Arno Aldrovandi
..

Tempo
Parece que o nosso amigo Lí

rio Tepasse está solteiro, ele e a

Leunice deram um tempo e pelo
menos por enquanto são apenas
bons amigos. Vamos torcer por o
que for melhor para os dois!

.

• O amigo Osmar Günther
enviou e-mail agradecendo
aminha participação na
diV1,J.Iga,ção do show da
cantoraAna Paula Silva, que
lançou com sucesso seu 5°
CD "Pé de Crioula", na Scar,
semana passada. Às ordens!

Fabiano e Michel, da área
comercial da Revista Nossa, na
confraternização que a prefeita
Cecília Konell promoveu, dia 15,
para os colegas da imprensa

Albino
Meu amigo-irmão, o radialista

Albino Flores, da Studio FM, é o

aniversariante desta terça-feira, 21
de dezembro. Sagitariano de luz
própria, inteligentíssimo e uma

cachoeira de caráter e alegria, vai
brindar o níver ao lado dos colegas
de trabalho e dos amigos do peito .

MG envia um abraço de parabéns
-

commuito carinho! O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

leitora fiel
a leitora fiel de hoje é a Jussara
Rita. Ela é outra amiga que

acompanha a coluna todos os
dias, valeu mesmo!

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que algumas mulheres da
sociedade fizeram cara feia na hora
do Striptease na super festa de um
advogado, no fim de semana. Teve
uma que até beliscou o marido,
que olhou muito para os seios es

culturais das dançarinas joinvillen
ses. Festa bacana, modema, como
acontece no eixo Rio São Paulo.
Eiiiiiiiiita! Festa do ano com certeza!

• Eu acHo quetemosi/q'tle
'fazer a r�cbhtageft1 g'e votOs

II
. 'flara deputaddiestadualerfi'
:TaFaguá.. Não é'possíveL'i-

.

todos que €onversam com, ' ,

Caca Pavanello, batem nas, ,

cq$ta� ,e"falarp,,ªmesma.coisa: d '

liMeu,voto foi seu", Como diz
Beto Taranto:' "Muit� traír�),

Ui.
".1" '<'

• Dia 25 o baile de Natal do
Amizade estará imperdível.
Presença do excelente grupo
Karisma, do Rio Grande do
Sul. Imperdível.

• Hoje o meu amigo Beto
Fiscal e Cesinha Pradi,
promovem ..a despedida dos
jogosde terça-feira, no 7°
Divisão, em 2010.,

• PercyNornam Ioesting
e suafarnílía recarregam
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Dirceu previa a cassação
Novos documentos doWikiLeaks mostram que ex-ministro admitiu caixa 2

DIVULGAÇÃO I

Documentos norte-americanos mostram que José Dirceu não acreditava mais no futuro político do presidente Lula, em 2002, no auge da crise

Em meio à crise, o ex
ministro-chefe da Casa

-

Civil, José Dirceu, teria
afirmado a um emissário
dos Estados Unidos
que o presidente lula
devería ter "prestado
atenção" ao cultivo de
"fontes legítimas de
financiamento" das
eleicões de 2002.

�

Para
Dirceu, que em outra

conversa admitiu caixa dois
em suas campanhas eleito
rais, Lula deveria ter atraído

o PMDB para o governo logo no

princípio e assim teria evitado o que
chama de lógica perversa.

O petista admitiu "que as li

deranças do PT pós-2002 vieram
com um esquema ilegal de fi
nanciamento 'louco e perverso'
que está no centro das investi

gações correntes como resposta
às pressões dos pequenos e mer

cenários partidos aliados, PTB,
PL e Pp, e da campanha de 2002
do marqueteiro Duda Mendon
ça", escreveu o embaixador John
Danilovich, em telegrama ao De

partamento de Estado em 19 de

agosto de 2005, sobre o escânda
lo do mensalão. O documento foi

divulgado pelo grupoWikiLeaks.

Segundo Danilovich, Dirceu era

personagem "quente demais" para
que fosse visitado por uma missão
oficial. Por isso, a visita a seu apar
tamento em Brasília foi feita pelo

assessor especial William Perry;
a quem Dirceu já conhecia havia
anos. Os dois se encontraram para
um café damanhã em 17 de agosto.

A Perry; Dirceu falou mal do ex

presidente do partido, o deputa
do José Genoino, e do governador
eleito do Rio Grande do Sul, Tarso
Genro" que assumira a presidência
interina do PT em meio à crise do
mensalão. Dirceu chegou a dizer

que o ex-tesoureiro do partido De
lúbio Soares não é seu "cara". Delú
bio foi expulso do PT como um dos
únicos punidos no caso.

Embora o ex-ministro tenha

negado participação no esquema,
o embaixador não se convenceu:

"Dirceu se dissocia totalmente de

qualquer culpa e sustenta o 'eu não
sabia''', escreve ele,' dizendo que
"compartilha do mesmo ceticis
mo" da imprensa e de políticos, que
consideram essas posições como

"ridículas" diante do poder que o ex
ministro exercia no PT e no governo.

Sobre o PMDB, Danilovich re

porta que o presidente Lula, na opi
nião de Dirceu, deveria ter trazido o

partido, assim como outras legen
das maiores desde o princípio do

governo, com cargos ministeriais.
Na ocasião, o ex-ministro avalia que
Lula não estava lidando habilmente
com a crise política.

Ao amigo americano, Dirceu
semostrou desanimado com o fu
turo político-tanto seu quanto de
Lula. Disse que, caso Lula "fique
deprimido", nem concorrerá à ree

leição e que, caso concorra, perde
rá. Disse também que a cassação
era iminente.

Reforma política
Outro telegrama, de 13 de outubro de 2005, reporta

um almoço entre Dirceu, amigos e um diplomata do Con
sulado Geral de Sãó Paulo no dia em que o PT elegia sua

nova direção. Nele, Dirceu confirma o uso de caixa dois
em campanhas pessoais e diz que todos os políticos bra
sileiros usam a prática.

!
"Dirceu não parece muito interessado em discutir a

reforma política", mas "reconheceu que os candidatos,
inclusive Lula, têm de usar a reforma como tema de cam

panha", escreve o diplomata Arnold Vela; revelando a con

versa com o ex-ministro. "Dirceu admitiu que ele mesmo

habitualmente gasta duas vezes ruais do que reporta em

sua própria campanha e que todos os políticos brasilei
ros empregam alguma forma de 'caixa dois' (recursos não
contabilizados)", continua o americano.

Justiça estuda como processar
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está ex

plorando as vias legais para processar Julian Assange, afir
mou o vice-presidente americano Joe Biden, que considera
o fundador do WikiLeaks um "terrorista de alta tecnologia".

"Se ele coq,spirou com' um mlütar dos Estados Unidos
para obter estes documentos secretos, isto é fundamental

mente diferente de sealguém deixa documentos para você,
vamos dizer 'você é um jornalista, aqui está material confi
dencial''', disse.

Acusar Assange de conspiração para atentar contra a se

gurança nacional permitiria ao governo americano obter a
prisão do australiano sem afetar a liberdade de expressão
dos meios de comunicação garantida na Constituição. "Este
homem fez coisas que nos prejudicaram, colocou em perigo
a vida e a profissão de certas pessoas no mundo. Complicoú
as relações com nossos aliados e amigos", explicou Biden.

Geral 17

'Despedida' de
Lula custará
RS 20 milhões
A campanha publicitária

de "despedida' do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva da
Presidência custou 20 milhões
de reais. Com um novo slogan
- "Estamos vivendo o Brasil de
todos" -, a propaganda em rá
dio, TV; jornais e revistas fala
sobre o crescimento econô
mico dos últimos anos e des
taca números sobre redução
da desigualdade social. As pe
ças publicitárias começaram
a ser exibidas em dezembro
e, de acordo com a Secretaria
de Comunicação da Presi
dência (Secom), estão sendo

divulgadas em 325 veículos
de comunicação pelo país.

, "Comida na mesa, carteira
, assinada, crianças na escola,

vida no rumo. Estamos viven
do o Brasil de todos", diz uma
das duas propagandas veicu
ladas em veículos impressos.
Na outra peça, o texto afirma:
"Está no número, está no dia a

dia dos brasileiros.

Segundo dados da
Secom, foram gastos, até
a primeira semana de
dezembro, 1,1 bilhão de

,

reais com propaganda
do governo federal.

Estamos vivendo, o Brasil
de todos." Segundo a Secom,
o novo slogan "Estamos vi
vendo um Brasil de todos" é
uma "evolução do conceito"
anterior "Estamos vivendo um

novo Brasil". A campanha foi
feita pelas agências Propeg
e Matisse, duas das três que
detêm a conta da secretaria.
A verba para publicidade ins

titucional da Presidência; que
tem como objetivo divulgar
ações e projetos do governo
federal, foi orçada em 167 mi
lhões de reais neste ano. Se

gundo o sistema de execução
orçamentária das contas do

governo federal, até agora já
foram empenhados (compro
metidos) 165 milhões de reais.
Em todo o ano passado, foram
usados cerca de 159 milhões de
reais com esse mesmo tipo de

propaganda. Segundo dados
da Secom, foram gastos, até a

primeira semana de dezembro,
1,1 bilhão de reais com propa
ganda do governo federal - no

ano passado foi 1,6 bilhão.
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"Eu não posso afirmar que não"
Lula não descarta a possibilidade de se candidatar novamente à Presidência do Brasil

IIIR!mlll/liWI,,,i/llffi
1/1/111

o presidente lula não
descartou a possibilidade
de se candidatar
novamente à Presidência
da República, em
entrevista ao programa
"É Notícia", da RedeTV!,
exibido na madrugada
de ontem.
"

,

EU
não posso afirmar que

não porque eu sou vivo,
sou presidente de honra
de um partido, sou um po-

lítico nato e construí uma relação
política extraordinária", disse.

Aparentemente ciente da re

percussão que a declaração. teria,
Lula disse ao entrevistador: "eu
fico até com medo, amanhã al

guém vai assistir à tua entrevista,
e dizer que Lula diz que pode ser

candidato".
Mesmo assim, ele continuou

discutindo essa hipótese" "Va
mos trabalhar para a Dilma fazer
um bom governo e, quando che

gar a hora certa, a gente vê o que

vai acontecer".
Na entrevista, Lula falou das

vantagens e desvantagens de ser

presidente, e sobre a sua relação
com outros chefes de Estado. O

presidente negou já ter decidido
o que vai fazer após passar a faixa
para Dilma Rousseff.

"A primeira coisa que eu quero
'

fazer é desencarnar. Eu sei que leva
um tempo. Eu levo tudo da Presi
dência dentro de mim. Eu preciso
voltar a ser o Lula. Eu preciso vol
tar a ser um cidadão o mais próxi
mo da normalidade possível".

Ao ser perguntado sobre o

mais doloroso da presidência, ele
respondeu que é a própria vida do
presidente. ''A vida de um presi
dente é muito solitária. Nos oitos
anos em que fiquei na Presidên-'
cia, nunca fui a um jantar ou a

uma festa de aniversário. Eu nun
ca saí, porque eu achava que fica
va muito exposto. Sobretudo em

um mundo onde o celular grava e

tira fotografias. A minha vida era

sair do Palácio do Planalto e voltar

para casa. A mesma vidinha que
eu tinha em São Bernardo". Em entrevista, dois dias depois da diplomação de Dilma, presidente disse que não definiu seu futuro político'

'PREVISÃO DO TEMPO
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Tempo instável, com
nebulosidade variável
e chuva isolada na

maior parte do dia.
Temperatura com

pouca variação
devido à cobertura
de nuvens e à chuva.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 29°C

QUARTA
MíN: 19°C
MÁX: 25°C

QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 25°C

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

PRI'i:íalmerrtü
Nublmlo

GhUiJOSO

I

I
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\
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VEBÃO
Estacão comeca

." ."

com sol e chuva
No primeiro dia de verão o tem

po deve permanecer instável, com
aberturas de sol nas áreas próxi
mas à divisa com o Rio Grande do
Sul e um céu mais fechado com

chuva no litoral, no início e fim do
dia. Nevoeiros se formam nas áre
as próximas ao oceano, durante a

noite. A temperatura continua es

tável, com sensação de ar abafado.
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,
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,

I
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/
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SE VOCÊVAI PARA.··

JA,RAGUÃ 00 SUl..
T ..
18° 29° "

l

Qia ensolarado,
m Pancadasalternando co
.'

d chuva e passIVeise
peraturatrovoadas. ç.. tem

permanece estável, com

200C na madrugada e

pela manhã, e 2.8°C
à tarde e à nOite.

"'"

/}]ij/'" ,"

, /•RIO 00 SUt
T ..
18° 28°

\ i

/
i

não chega a 30ºC I

I

Mesmo com a sensação de ar aba
fado' que deve persistir na maior parte
do Estado, hoje o desconforto térmico
máximo não deve ultrapassar os 29°C,
como ocorre na região Oeste, extremo
Sul e Nordeste. Nas outras regiões, sen
sação fica entre 24°C e 27°C, com exce-

ção das cidades próximas à São Joaquim.
Nesse caso, sensaçãomáxima é.de 21°e.
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Campeão em tributos
-- studo do IBPT - Instituto Brasileiro

de Planejamento Tributário - aponta
para uma carga tributária no Brasil

.... de 34,5% em 2009 o que coloca nosso

país na 14a posição no mundo, subindo em

relação ao ano de 2008 quatro posições. Se
gundo o levantamento, na Dinamarca a car

ga chega a 48,2%, Suécia 46,4%, Itália 43,5%

Sucesso

e Bélgica 43,2, mas todos estes países for
necem serviços da alta qualidade para seus

cidadãos, ao contrário do nosso. Em relação
aos países em desenvolvimento, cabe desta

que para o Chile, com 18,2% em 2009 e Mé
xico com 17,5%. Ao que tudo indica, estamos
querendo nos tornar desenvolvidos apenas
na arrecadação de tributos:

o estacionamento - ainda parcialmente ocupado
pelas obras - não insuficiente para acomodar todos
os veículos das pessoas que correram para a inaugu
ração da nova loja daHavan emBarraVelha no último
dia 18.Ainda faltam diversas obras serem terminadas
e entre elas a principal é a estátua da Liberdade.

Portonave
Completou os 11 primeiros meses deste ano co

memorando um crescimento no seu movimento de
45% em relação a igual período do ano passado. Em
novembro forammovimentados 30mil contêineres e
no ano o movimento já chega a 530.771 TEUs que é a
medida que equivale a contêineres de 20 pés.

Itajaí
Uma das coisas que chamam muito a atenção -

além da enormemovimentação de contêineres - na ci
dade de Itajaí é o volume de barcos que estão em cons

trução nos estaleiros locais. Embora sejam barcos de

portemais modesto, são uma amostra do ótimo mo- .

mento pelo qual passa a construção naval no Brasil.

Estacionamento
rotativo

Finalmente obteve apro
vação unânime na Câmara de
Vereadores o projeto de esta

cionamento rotativo em uma

demonstração cabal de que,
independente de partidos, os
vereadores são sensíveis aos

projetos importantes para ci
dade e, entre eles, sem dúvida
está a solução para o estacio
namento. Espera-se agora que
sejam rapidamente implan
tados os parquímetros e seja
iniciada a cobrança. /

Embora seja um ônus

para o cidadão que precisa
resolver assuntos no centro

da cidade, o fato é que, atu
almente por causa do grande
volume de pessoas que�an
tém o seu veículo estacio
nado durante todo o dia na

mesma vaga, são necessárias
muitas e muitas voltas para
encontrar uma vaga e por
isto recorrer a um estaciona
mento pago está se tornando
cada vez mais normal.

UFSG
No último dia 18 a Universidade Fede

ral de Santa Catarina completou 50 anos de
existência. Ela representa um dos grandes
fatores de desenvolvimento do Estado.

LOTERIA
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Carne
de frango

O Brasil é atualmente o ter

ceiro maior produtormundial de
frango, atrás de EUA e China, e

o maior exportador. Mantido
o ritmo de crescimento, no en

tanto, no próximo ano nosso

país chegará à segunda posição
no ranking dos produtores, su
perando a China. A produção
.deste ano deve ficar em 12,18
milhões de toneladas com cres

cimento de 10,9% em relação a

2009. Mesmo com o crescimen
to de 10% esperado para 2011
não deve haver superoferta por
causa da forte demanda no mer

cado internacional. Ainda assim,
o consumo brasileiro vai chegar a
44 quilos per capita.

A INDUSTRIADE ALIMENTOS PRIMORATA, seleciona REPRESENTANTES
COMERCIAIS, com experiencia comprovada no setor de varejo alimentar.

Praças: Oeste/Extremo Oeste e Litoral Catarinense.

Requisitos:
l. empresa constituida; 2. veiculo proprio; 3. carteira de clientes.
Oferece:
l.Otimo comissionamento: 2.Produto de alto Giro; 3.Logistica Propria.

Seu destino turístico
Pesquisa do site hoteis.com

revela que entre os 20 destinos
nacionais e internacionais mais

procurados por seus usuários
está a capital dos catarinenses:

Florianópolis. Ela venceu praias
como South Beach (Califórnia)
além de outros destinos. No

ranking também aparece Balne-

ário Camboriú na décima posi
ção.

Considerando que nos úl
timos anos Santa Catarina tem

sido considerado o melhor desti
no turístico entre os Estados bra

sileíros, fica claro o grande po
tencial que temos para este setor

nem sempre bem explorado.
DIVULGAÇÃO

Karsten Uma licença
, estranha "

A indústria têxtil centenária ins
talada em Blumenau, depois de ad

quirir em março a Trussardi, anuncia
uma nova linha de toalhas voltadas

para o público de maior poder aqui
sitivo. Trata-se de uma linha de pro
dutos premium produzidas com as

mais evoluídas técnicas e o melhor
fio de algodão do mercado.

Depois de esperar lon
gamente por uma licença
para construir um esta

leiro em Palhoça, a LLX
acaba de receber a auto

rização de Marinha do
Brasil para construir um
canal no Porto deAçu que
viabilizará a implantação
da OSX naquele local.
Desta forma, vemos mais
um investimento de peso
simplesmente ir para ou

tro Estado. No local serão'
construídos' sete quilô�
metros de cais com até 30

berços para movimenta

ção de cargas. O Porto de .

Santos que se cuide.

Sensores
A ficção científica está cheia de

histórias de controle da população
através de sensores instalados nos

mais diversos lugares. Iaraguá deu
mais um passo neste sentido atra

vés da instalação experimental de
sensores que permitem a identifi

cação de veículos que possam es

tar em situação irregular ou tenham
sido furtados. O controle social, por
tanto, avança a passos largos.

INDICADORES

; BOVESPA
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,

* JUVENTUS
PIERO RAGAZZI

""

A deriva

Assim
está o. Juventus. Ilda Vargas segue na presidência por

falta de opção, já que seu mandato encerrou no meio do
ano. Como ninguém quis assumir, ele segue tocando do jei
to que dá. E não tem como fazer milagre. Ainda faltam seis

meses para a Divisão Especial e as perspectivas não são nada boas.

Vargas fez alguns contatos com empresários, mas sem resposta con
creta ainda. Vamos deixar a água passar embaixo dessa ponte, quem
sabe alguém se sensibilize no ano que vem. 'Nos próximos dias, sairá
uma entrevista com o dirigente, mostrando a situação real do clube.

ANIVERSARIANTES

B6UTORIR(43
ANOS) - Clube
tradicional do

futebol das Ilhas
Faroe

mil.CtEAI re
(6 AN9S), -Disputa
a segunda divisão
no campeonato

peruano

.................................................................................................................................................

Despedida
Na semana passada, tive a oportunidade de entrevistar o

agora técnico Xande. Ao falar do fim da Malwee Futsal, ele
disse uma frase que gostei muito: "foram 11 anos que pas
sei em Jaraguá do Sul, minha vida aconteceu aí e quando fa
lamos da nossa vida, sempre falaremos com carinho". Hoje
sinto na pele o que ele me disse. Em 2004, recém-formado na

faculdade, consegui emprego no jornal O Correio do Povo e

hoje me despeço dos leitores e dos colegas de trabalho com

um aperto no coração. Foram quase sete anos falando do
nosso esporte. Foi aqui que aprendi a ser jornalista. Parto em
rumo de novos desafios profissionais e sei que deixarei gran
des amigos e, principalmente, grandes histórias. Foi muito
bom ajudar a contar um pouco do que é o esporte em Jaraguá
do Sul. Nem sempre foi 'possível agradar a todos os gostos,
mas parto com a sensação de que fiz o melhor que pude. Fui
muitas vezes elogiado e outras tantas criticado. Mas jorna
lista que não convive com críticos não faz seu papel. Já diria
Millôr Fernandes: "jornalismo é oposição, o resto é armazém
de secos e molhados". Obrigado ao jornal O Correio do Povo,
por ter acreditado emmim, mas principalmente a você leitor,
que é quem faz nosso trabalho valer a pena. Grande natal e
ótimo 2011 a todos.

DOIS TOQUES
ftMtEflil, .' Estámarcada
para fevereiro a realização da
1 a Copa Flamengo de Futebol
Suíço Livre, Informações com o

, presidente, Foguinho.
(OIftRMADO" Aloísio
Chulapa, ex-São Paulo, fechou,
mesmo com o Brusque e será

apresentado hoje, às 18h, no
EstádioAugusto Bauer

ESlIIilUAL., Krona e Concórdia
fazem o jogo decisivo do
Estadual de Futsalhoje em

Joinville. No domingo, vitória
dos concordíenses por.3xO.

SAiDA-, Destaque no Avaí em
2010, o volante Rudnei deixa
o Leão da Ilha para atuar no

Japão. Ele disputará a segunda
divisão local.

(.'Ii'lDII,1/I1 Já no Figueirense,
a notícia é de gente chegando.
Welligton, atacante que
defendeu o Inter - RS e estava na

Alemanha, chegou ontem em

Floripa.

fUlMl,�No futsal, o
. Corinthians se re{orçqu CoIl).
o ala 'Fineo, que estava, no
São Paulo. Simi, destaque na
temporada, renovou por
mais um ano.
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RinaIdi garanteAdriano naRoma
Empresário do atacante diz que jogador volta para a capital italiana no próximo dia 29

Brasil e amanhã inaugura um

projeto social na Vila Cruzeiro,
comunidade onde nasceu e foi
criado. Lá deve conceder uma en
trevista coletiva para falar sobre
seu futuro. O Imperador conta

ainda com o apoio da presidente
da Roma, Rosella Sensi. Antes de
voltar ao Brasil, o atacante con

versou com a dirigente e ouviu
dela que é importante para o clu
be e que terá mais chances em

2011. Isso animou o atacante e o

deixou bastante empolgado em

continuar na Europa. Até porque
o Roma promete jogo duro para
liberá-lo.

Em PortoAlegre, os dirigentes
gremistas também estão de olho
na Itália. Mais precisamente em

Ronaldinho Gaúcho. O presiden
te Paulo Odone revelou que as

negociações estão adiantadas,
mas ressaltou que a contratação
só será sacramentada se o joga
dor conseguir obter a sua libera

ção junto ao Milan.
"O Milan também não pre

tende manter o jogador, mas nós
não podemos fazer nada antes

do dia lo de janeiro. Temos que
esperar ele resolver a situação
diretamente com o clube", afir
mou, ressaltando que a nego
ciação não deverá ser concluída
antes do fim de 2010. Confiante,
Odone garantiu que o Grêmio

conseguirá os recursos neces

sários para bancar a chegada de
Ronaldinho. Adriano deixou o Flamengo no meio do ano para defender a Roma

R$ 394,00 - Vencimento: 25/11/2010

DA REDAÇÃO
Sonho de corintianos e

tlamenguistas, o atacante
Adriano não deve voltar
ao futebol brasileiro. Pelo
menos não por enquanto.

F
oi isso que garantiu on

tem o empresário do jo
gador, o ex-goleiro Gilmar
Rinaldi. "Não tem o que

decidir. Está decidido. Eu sempre
falei e as pessoas pareciam não
acreditar em mim. O Adriano vai
continuar na Itália", disse Rinal
di, em entrevista ao site Globoes

porte.com
O atacante chegou ontem ao

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a

relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por
escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 165151/2010 Sacado: ALE JUNCKES REPRES. COMER
CIAIS LTDA Endereço: RUA ADELIA FISCHER 42 SALA IDO - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: HOLOPRINT SELOS DE SEGU
RANCA E COMUNICACAOVISUA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
886/01 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 250,00 - Vencimento:
07/12/2010

Apontamento: 165152/2010 Sacado: ALE JUNCKES REPRES. COMER
CWS LTDA Endereço: RUA ADELIA FISCHER 42 SALA 100 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: HOLOPRINT SELOS DE SEGU
RANCA E COMUNICACAO VISUA Portador: - Espécie: DMI - N' Titu
lo: 908/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 215,00 - Vencimento:
03/12/2010

Apontamento: 165110/2010 Sacado: ALE JUNCKES REPRESENTACO
ES Endereço: RUA ADELIA FISCHER 52 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-400 Credor: GRAFICA SBARq-l'lLATTI LTDA ME Portador: - Es

pécie: DMJ - N° Titulo: 1014/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
415,00 - Vencimento: 14/11/2010

Apontamento: 164627/2010 Sacado: ANA MARIA JUDACEFSKI COR
REA Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDEMANN 1190 - VILA LALAU
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Credor: WJGANDO SELL &
CIA LTDA Portador: - Espécie: DMI -

° Titulo: 469 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 2.096,15 - Vencimento: 26/11/2010

Apontamento: 164629/2010 Sacado: ANA MARIA JUDACEFSKI COR
REA Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDEMANN 1190 - VILA LALAU
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Credor: WlGANDO SELL &
CIA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 469 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 2.096,50 - Vencimento: 1211 1/2010

Apontamento: 164944/2010 Sacado: ANA MARIA JUFACESKI CORREA
FI Endereço: RUA BERNARDO DOMBUSH, 1190 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89256-100 Credor: ANDREIA UNSER Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 5844 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 600,00
- Vencimento: 09/12/2010

Apontamento: 164831/2010 Sacado: ANA MARIA TEXTIL LTDA EPP

Endereço: EST RIO MOLHA S/N - RIO MOLHA - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-970 Credor: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTDA
Portador: DINIRREI IND COM MALHAS LTDA ME Espécie: DMJ - N°
Titulo: 5001595-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 213,10 -

Vencimento: 26/11/2010

Apontamento: 164725/2010 Sacado: B.FJ REPRESENTACOES CO
MERCIAIS Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO 391 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-500 Credor: PRIMAFER INDL SA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0001594401 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.112,72 - Vencimento: 27/11/2010

Apontamento: 165077/2010 Sacado: BARBOSA E OLIVEiRA CONFEC
COES LTDA Endereço: AV OLEGARIO MACIEL 45 - VILA LALAU - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89256-901 Credor: MARISOL INDUSTRIA DO
VESTUARIO LTDA. Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0403824401 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 651,90 - Vencimento: 06/12/2010

Apontamento: 164491/2010 Sacado: CILIANE CARDOZO HENNIGME

Endereço: AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 5249 SALA 16 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: NIVIA DIAS INDUSTRIA DE
CALCADOS LT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 247003 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 4.512,60 - Vencimento: 30/11/2010

Apontamento: 164989/2010 Sacado: COMERCIO REPRESENTACOES
BOA CO Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1339 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: COMERCIAL STARTE LTDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: L076391 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 340,00 - Vencimento: 25/11/2010

Apontamento: 165000/2010 Sacado: COMERCIO REPRESENTACOES
BOA CO Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1339 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: COMERCIA,L 'STARTE LIDA

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: L076272C - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 66,66 - Vencimento: 25/11/2010

Apontamento: 165002/2010 Sacado: COMERCIO REPRESENTACOES
BOA CO Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1339 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: COMERCIAL STARTE LTDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: L076272A - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 66,67 - Vencimento: 25/11/2010

Apontamento: 165003/2010 Sacado: COMERCIO REPRESENTACOES
BOA CO Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1339 - JARAGUA
0'0 SUL-SC - CEP: 89258-001Credor: COMERCIAL STARTE LTDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: L076272B - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 66,67 - Vencimento: 25/]1/2010

Apontamento: 165024/2010 Sacado: EDISON RICARDO KEUNICKE
Endereço: RUA LEOPOLDO A FERENT, 304 - JARAGUA DO SUL - CEP:
Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
26205-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 220,00 - Vencimento:
05/12/2010

Apontamento: 164805/2010 Sacado: FABIANE DE CARVALHO PRIE
BE Endereço: RUA BAHIA 141 APTO 302 - JARAGUA ESQUERDO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-140 Credor: APD COMERCIO
DE CALCADOS E ACESSORIOS Portador: - Espécie: CH - N° Titulo:
O t0308 O - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 113,20 - Vencimento:
22/07/2009

Apontamento: 164722/2010 Sacado: FlLlPE DANIEL S. BORBA En

dereço: RUA GUILHERME CRISTIANO WACKENHAGEN, 641 - VILA
NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor: ZlMMERMANN
E DANIEL DECORACOES LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
080920106 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,50 - Vencimen
to: 01/12/2010

Apontamento: 164612/2010 Sacado: HANNI STRELOW GONCALVES
Endereço: RUDOLFO SANSON 160 - lUlA DA FIGUEIRA - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-300 Credor: SAULO NEUMANN CIA LTDA Porta
dor: ESQUADRIAS BELLUNO LTDA Espécie: DMI - N' Titulo: 47 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$l.755,00 - Vencimento: 271l1/2010

Apontamento: 164865/2010 Sacado: IVONE RIBEIRO DE LIMA GOU
LART Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 357 CASA - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: ACEVEDO & DALL AGNOL
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 89953 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 594,90 - Vencimento: 26/11/2010

Apontamento: 164871/2010 Sacado: JANAINA KELLNER Endereço:
RUA PAULO LEONI 399 - TIFA MARTINS - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-845 Credor: SAULO NEUMANN E CIA LTDA Portador: ESQUA
DRIAS BELLUNO LTDA Espécie: DMI - N° Titulo: 55 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ l.850,00 - Vencimento: 30/11/2010

Apontamento: 164538/2010 Sacado: JEISON FLORIANO Endereço:
RUA PEDRO FLORIANO 152 - CZERNIEWICZ - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89255-012 Credor: PlRAMIDE AUTO PECAS LTDA - EPP Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 006062 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 200,00 - Vencimento: 06/12/2010

Apontamento: 164796/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE
CENTENARI0 LTDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO APTO
02 1000 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000
Credor: CASAS DA AGUAMATERlAIS P/CONTRUCAO Portador: - Es
pécie: CH - N° Titulo: 500715 1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
760,00 - Vencimento: 21/11/2010

Apontamento: 164797/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURAN
TE CENTENARIO LTDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO
APTO 02 1000 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89255-000 Credor: CASAS DAAGUA MATERWS P/CONTRUCAO Por
tador: - Espécie: CH - N' Titulo: 500714 3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 760,00 - Vencimento: 21/10/2010

Apontamento: 164798/2010 Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE
CENTENARIO LTDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO APTO
021000 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-000

Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS P/CONTRUCAO Portador: - Es

pécie: CH - N' Titulo: 5007135 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
760,00 - Vencimento: 21/0912010

Apontamento: 164806/2010 Sacado: LINA MAURINA MARTINS En
dereço: RUA DOS IMIGRANTES 304 APTO 804 - VILA RAU - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89254-430Credor: APD COMERCIO DE CALCADOS E
ACESSORlOS Portador: - Espécie: CH - N' Titulo: 410002 6 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Vencimento: 12/12/2009

Apontamento: 164869/2010 Sacado: LOJA DAS CORTINAS LUZIA
LTDA E Endereço: RUA DOMINGOS SANSON SL 05 420 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89256-180 Credor: REDFACTOR FACT E FOM
COML SA Portador: FABRICA DE TECIDOS NELLA LTDA Espé
cie: DMI - N° Titulo: 8107/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.066,00 - Vencimento: 09/11/2010

.

Apontamento: 164931/2010 Sacado: LUCIO ANTONIO DOS PASSOS
Endereço: RUA EURICO DUWE 6105 - RIO DA LUZ - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89264-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A C.EI Portador: - Es

pécie: CBI - N° Titulo: 131018171 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 2.292,17 - Vencimento: 21/08/2008

Apontamento: 164692/2010 Sacado: MARCEU FINTA Endereço:
RUA PEDRA DE AMOLAR, 101 - CORUPA - SC - CEP: Credor: T M W
FOMENTO MERCANTIL LTDA Portador: PVC BRAZIL IND TUBOS E
CONEXOESLT

Espécie: DMI - N° Titulo: 0043129 Dl - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 812,09 - Vencimento: 26/11/2010
-�- -
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Apontamento: 164492/2010 Sacado: MARIANE DE SOUZA CARDOSO
Endereço: RUA ANGELO JULIO BARUFFI 144 - CENTRO - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-550Credor: I-IW-ESQUADRIASALUMINIO MAU
RIUNE LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 198/3 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 266,72 - Vencimento: 29/11/2010

Apontamento: 164870/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE
PROD Endereço: LEOPOLDO HANNKE 230 - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL LTDA Portador:
Espécie: DMI - N'Titulo: 89952/45 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.477,24 - Vencimento: 26/11/2010

Apontamento: 16450112010 Sacado: METALURGICA COSTA LTDA
ME Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 127 - ILHA DA FIGUEIRA - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-100 Credor: TRANSP E GUINDASTE
NIEHUES LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 001771 - Motivo: [alta de paga
mente Valor: R$ 562,50 - Vencimento: 29/11/2010

Apontamento: 165146/2010 Sacado: MIRIAN CARLA DE LIMA Ende
reço: AV PREF WALDEMAR GRUBBA 4265 - CENTENARIO - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador:

Espécie: DMI - N° Titulo: 25685-03 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 194,00 - Vencimento: 06/12/2010

•
---------------------------------------------------------------_----------

Apontamento: 164930/2010 Sacado: MOACIR PIRES DE LARA En

dereço: RUA HERBERT BAUMANN 250 - JARAGUA 99 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-810 Credor: BV FINANCEIRA S/A C.EI Portador:
- Espécie: CBI - N' Titulo: 131024652 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.836,29 - Vencimento: 29/07/2009

Apontamento: 164732/2010 Sacado: MULTI MALLHA LTDA Endere

ço: RUA 1183, 50 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-372 Credor:
HIDRAMAVE COM PROD HIDR VED LT Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1009-01/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 84,20 - Venci
mento: 03/09/2010

Apontamento: 164809/2010 Sacado: NEI GIACOMIN Endereço: RUA
Rl 06 LT 06 119 - TRES RIOS DO NORTE - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A C.EI. Portador: - Espécie: GBI
- N' Titulo: 13102703'9 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.688,32
- Vencimento: 26/10/2009

Apontamento: 164807/2010 Sacado: NOROALDO LIMA DE SOUZA
ME Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 268 LOJA 210 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: APD COMERCIO DE CALCADOS E ACESSO-
RIOS Portador: -

Espécie: CH - N° Titulo: 852583 8 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 139,90 - Vencimento: 18/12/2008

Apontamento: 164734/2010 Sacado: PRINT COMP INFORMATICA
ME Endereço: R ARNOLDO PIS.KE 1045 - Iaraguá do sul-se - CEP:
89266-740Credor: SETUP INFORMATICA LTDA ME Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0000000002 - Motivo: falta de pagamento Valor:

Apontamento: 164468/2010 Sacado: RAQUEL GOBI ESPINDOLA IZI
DORO ME Endereço: ROD BR 280 KM 84 N° 03 - CENTRO - CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 20.1782.731.0000654-00 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 20.304,13 - Vencimento: 18/02/2010

Apontamento: 165060/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME

Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-000 Credor: OESA COM E REPRES LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 5671157U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.091,53 - Vencimento: 01/12/2010

Apontamento: 165079/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME
Endereço: AV:GETULIO VARGAS, 268 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-000 Credor: OESA COM E E REPRES LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 5674632U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
712,50 - Vencimento: 03/12/2010

Apontamento: 165141/2010 Sacado: ROCHA CARGO TRANSPORTES
LTDA Endereço: RUA CLAUDIO STULZER 100 GALPAO 003 - CENTE
NARlO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-640 Credor: BORRACHA
RIA E COM DE PNEUS PORTALLTDA M Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 11576/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 496,61 - Ven
cimento: 06/12/2010

Apontamento: 164794/2010 Sacado: ROGERIO PONTES DA SIL
VA Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 1166 APTO 3 - AMI
ZADE - laraguã do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: AYMORE
CREDlTO,FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO S/A Portador: - Es

pécie: CT - N° Titulo: 136/20014208867 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 13.710,18 - Vencimento: 23/04/2009

Apontamento: 164804/2010 Sacado: ROMEU COELHO Endereço: R.
JULIUS VERCH 330 - CZERNIEWICZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89255-280 Credor: APD COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS
Portador: -

Espécie: CH - N° Titulo: 000071 O - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 572,60 - Vencimento: 10/04/2010

Apontamento: 164723/2010 Sacado: SOCI TR! MODAS COMERCIO
DE CONF LTDA Endereço: AV GETULIO V�RGAS 142 - CENTRO - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SORAIA NUERNBERG ZANETTE
Portador: MALCLY CONFECCOES LTDA ME Espécie: DMI - N° Titulo:
PD 081-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 437,10 - Vencimento:
01/12/2010

Apontamento: 164762/2010 Sacado: SUPERMERCADOS JUANAS
LTDA Endereço: RUA NEREU RAMOS 101 - CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Credor: MILI S A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
2013022/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 460,17 - Vencimen
to: 04/12/2010

Apontamento: 164477/2010 Sacado: SUPERMERCADOS JUANAS
LTDA EPP Endereço: RUA NEREU RAMOS 101 SL 02 - CORUPÁ-SC -

CEP: 89278-000 Credor: PIETROBON & CIA LTDA Portador: - Espécie:
DMI- N°Titulo: 84614/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 320,50
- Vencimento: 30/11/2010

Apontamento: 164737/2010 Sacado: TRIAGEM INDUSTRIA E CO
MERCIO DE EMBALAGE Endereço: S-267 SERVIDAO RA MAR RI
BEIRO 85 - ILHA DA FIGUEIRA - laraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000
Credor: NOVAFROTA EQUIPAMENTOS SA Portador: - Espécie: DMI
- N' Titulo: 746/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 992,00 - Ven
cimento: 02/12/2010

Apontamento: 164486/2010 Sacado: ZELI PEREIRA Endereço: RUA
CARLOS OESCHLER 964 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-820 Credor:
PV COBRANCAS E SERVICOS LTDA ME Portador: DUANNY INFOR
MATlCALT

Espécie: DMI - N' Titulo: 685 A SRC - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 298,00 - Vencimento: 06/12/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi
publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 21/12/2010.

Iaraguá do Sul (SC), 21 de dezembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach , s..
Total de títulos publicados: 48 ,'o
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"r� v;IIdfi ilt6 21/:1.2/2010 (lU IflIIlliIfItO dll'3flll'l Oi '6toquiJ nOI Cone... lonárlos VolkswGsC!n para veltullls bâsltos com plntul'l sólida, �rete Incluso, Novo Gol 1,0 Total flex. :4 porta$, lIlIb modelo lO/no tôd, SUUC'01IIII'"pr�.'(il1§f#.",rIlrlMM2S,"fO"""�'PfOmClf"'v."d•••"'111' p.... vtlculo.dl.ponlvtl. Im IstoqUI. o.ualqulrpC!rcentualdlll!i!$tontoanula a pre�nte plOl'll{)Çlo. f'<>tos�menteIlU$tTll1ilva's.�. Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiançaWWWoautoelite.com:br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. líder de vendas da região.
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No quadrangular decisivo,
disputado no fim de semana, os
jaraguaenses ficaram no 4x4 com

São Miguel do Oeste, venceram o

Colegial por 4x3 e Lages por 6x2.
De quebra, Felipe dos Santos,
que já havia sido artilheiro no

sub-17, ficou também com o tro

féu nessa categoria, anotando 56

gols. O goleiroWillian Dorn foi o
menos vazado, sofrendo 61 ten

tos em 32 jogos. "Alguns de nos

sos atletas jogaram no sacrifício

pela carga de jogos, mas foi re
compensador", afirmou Ferrari.

o
Depois do sub-17, foi a vez dos garotos do sub-15 conquistarem o troféu do catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Em 14 dias, o futsal
jaraguaensejogou14
jogos. Mas a maratona
valeu a pena.

"'�epois do vice-campeonato
brasileiro nas Olimpíadas
Escolares e do título esta

...."dual na categoria sub-17,
foi a vez dos garotos do sub-15 en
trarem em quadra para mais uma
decisão. E jogando em casa, con

quistaram o quadrangular decisi
vo e, de quebra, o troféu estadual
de campeão da categoria.

O técnico da equipe CEJ /
Afort/Colar Química/Gráfica
Régis/Luterprev/FME, Augusti
nho Ferrari, disse que esse foi o
melhor ano do futsal de base da
cidade. "Além de disputarmos do
sub-Ll ao 17, ainda garantimos
vaga na Taça Brasil de Clubes nas
categorias 15 e 17 anos", disse o

treinador, que comandará tam

bém a Seleção Catarinense sub-
17 em 2011.

..

IIAlguns de nossos
atletas jogaram

no. sacrifício, mas foi
recompensador" .

AUGUSTINHQ FERRARlf
. TéCNICO

Além dos títulos listados aci

ma, o futsal masculino ainda le
vou o tricampeonato da Olesc,
o título dos lese (atéI? anos) e

o vice-campeonato estadual na

categoria sub-Ll.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

:tr

t

Depois de jogar 14 partidas em 14 dias, futsal masculino encerrou a temporada com o título na categoria sub-15

1.8SFLEX
6MARCHAS

DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO, NAS CONCESS O

G R U P o

I:*'IAIIJ

NIX .JOINVILLE
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se

. Tel. (47) 3032-4300
www.nissannix.com.br

Preço à vista válido até 31/12/2010, ou enquanto durnrem os estoques; para o Nissan livina 1.6 Aex, com câmbio manual e �nturn sólida, ano/modelo 201012011. Cond� válirla para o veiclllo Nissan livina 1.6 Rex, com câmbio manual e pinturn sólida, ano/modelo 2010/2011. Financiamento pelo COC (Credito Oireto ao Consumidor), atrnvés da eia. de Crédito, FinanciamenlO e Investimenlo RCIBmsil, válido até 31/12/2010.

.�Preço à vista de RS 43.990,00 nas seguintes condições: 60% de entrada (R$ 26.394,00) + saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 78665, sendo a prim�rn pan:ela parn30 dias. Taxa de juros de 0% am.(O% aa). Tarifa de confecção de cadastro de R$ 550.00 + despesas com serviços de terceiros (despesas com grnvame e comissão) de R$ 437,82 + impostos (IOF) de R$ 280,13. Custo efetivo total de 0,57%
a.m.(7,07% aa). Valor total (entrada + parcelas) de R$ 45.273,67. Crédito sujetto a análise e aprovaçãll de cadastro. � - Preço à vista válido até 31112/2010, ou enquanto durnrem os estoques,parn o Nissan livina X-Gear16 SL Re� com câmbio manual e �nturn sólida, ano/modelo 201012011. Condição valida para o �culo Nissan Nissan livina X-Gear 1.6 SL Rex, com câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo 2010/2011. P OGRAMA

: . Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor), atrnvés da Cla. de Crédtto, Financiamento e Investimento RCI Bmsil, válido até 31/12/2!J10. Preço à vista de R$ 52.990.00, nas seguintes condições: 60% de enlrnda (R$ 31.794,00) + saldo financiado em 24 meses, com pareelas de R$ 938,82, sendo a primelrn pareela p3rn30 dias. Taxa de juros de 0% am ((IlÁ! aa). Tanfa de confecção·de cadastro de RS 550,00 + direçfo especial �
despesas com serviços de tereeiros (despesas com grnvame e comissãIJ) de R$ 437,82 + impostos (IOF) de R$ 332,73. Custo efetivo total de 0,49% am (6)ffiú aa). Valor total (entrada .. pareelas) de R$ 54.325,66. Credito sujeito a anár�e e aprovação de cadastro. 3 - Preço à vista \�Iido até 31/1212010, ou enquanto durnrem os estoques, parn o Nissan Tilda Sedan 1.8 Aex, com câmbio manual e �nturn sólida, ano/modelo c .. d' e f

.

201012011. Condição válida até 31112/2010, ou enquanto durnrem os estoques, para o Nissan TIida Sedai11.8 Aex, com câmbio manual e pinturn sólida, ano/modelo 2010/2011. Financiamento pelo COC (CrédllD Direto ao Consumidor), através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimenlo RCI Brasil. Preço à vista de R$ 44.500,00, nas seguintes condições: 60% de entrada (R$ 26.100,00) + saldo financiado em 12 meses,
onsu e con 'ç es eeoec a'8.

com pareelas de R$ .1.580,27, sendo a primeirn pareeia paf1l 30 dia� Taxa de juros de 0% am (0% aa), Tarifa de confecção de cadastro de RS 550,00 + despesas com serviços de tereeiros (despesas com grnvame e comissão) de R$ 437,82+ imiJOstos (IOF) de R$302,60. Custo efetivo total de 0,39% am (4,76% aa). Valor total (entrada + pareelas) de R$ 45.663�4. Crédtto sujeito a análise e aprovação de cadastro. 4 - Preço à vista válido até 31/12/2!J10, ou enquanto durnrem os estoques,
parn o Nissan Sentra 2.0 Rex 6 marehas, com câmbio manual e pinturn sólida, ano/modelo 2!J10/2011. Condição válida parn o Nissan Sentra 2.0 Ae! fi marehas, com câmbio manual e pinturn sólida, ano/modelo 201012011. financiamento pelo COC (Crédlto Direto ao Consumidor), atrnvés da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento RCIBrn�l, válido até 31/12/2010. Preço à vista de R$ 54.990,00, nas seguintes condições: 61m de entrnda (R$ 32.994,00) + saldo financiado em 36 meses, com

parcelas de R$ 647,65, sendo a primeirn pareela parn30 dias. Taxa de juros de (IlÁ! am (0% aa). Tarifa de confecção de cadastro de RS 550,00 + despesas com serviços de teroeiros (despesas com gravame e comissão) de RS 437,82 + impostos (IOF) de R$ 366,01. Custo efetivo total de 0,33% am (4,04% aa). Valor total (entrada + paroelas) de R$ 56.300,40. Créd'rto sujetto a análise e aprovação de cadastro. 5 - Preço á vista válido até 3111212010, ou enquanto dUrnrem os estoques, para o

Nissan TIida 1.8 S Rex 6 marehas, com câmbio manual e pinturn sólida, ano/modelo 2010/2!J11. Condição váli® para o veiculo Nissan Tiida 1.8 S Rex 6 marehas, cQm câmbio�I e pinhlrn sólida, ano/modelo 201012011. Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor), atrovés da eia. de Crédtto, Financiamento e Investimento RCIBrnsil, válido até 31/12/2010. Preço à vista de R$ 48.990,00, nas segvintes condições: 60% de entrnda (R$ 29.394,00) + saldo financiado em 36 meses, com

pareelas de R$ 579,87, sen!)o a pnmeira parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0% am, (IJJ;& aa), Tanfa de confeçção de cadastro de R$ 550,00 + despesas com serviços de terceiros (despesas com gf1lvarne e comissão) de R$ 437,82 + impostos (IOF) de R$ 33�73. Custq efetivo total de 0,350/0 am (4,33% aa). Valor total (entrnda + pareelas) de R$ 50.269,50. Crédito sVJeito a anális? e aprovação de cadastro. Garnntia de tres anos, sem limite de quilOlnetrngem parn USIl particular, 100 mil km

para uso comemial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limnadas a defeitos de fabricação ou montagem de pefi8S. Paro obter mais informaçOes, consulte o manual de garnntia. Frete Incluso. Imagens mernmente ilustrntivas. Acesmirios não inclusos, Certificado de autorização SEAElMF no 06/038012011. Periodo do promoção: de 21/11/2010 a 21/12/2010. Parn mais informações, acesse www.nissan.com.br ou www.testdrivenissan.com.br.

Cinto de segurança salva vidas.
,.
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Quadrilha de assaltantes é presa
Cinco foram detidos na região e mais um é preso em BarraVelha com pertences de assaltos

DIVULGAÇÃO/PM
era conduzido por Jean de Oli- j

veira, de 24 anos. Ele estava com
I

Isolda Laube, de 40 anos. No carro,
foram encontrados dois revólveres
e diversas munições. Enquanto a

Polícia fazia a vistoria no veículo,
um terceiro bandido, Dilson Dias I

Olesy, entrou em contato com o
�-

motorista. APM prendeu o suspei
to mais tarde no Centro de Gua
rarnirim. Esse homem foi identi
ficado como o agente que fingiu
se passar por um enfermeiro para
entrar na residência.

Outro homem participante
da quadrilha foi preso em Barra

Velha, com os objetos do assalto
dessa casa. Ele não será transfe
rido para Jaraguá. Os bandidos
ainda entregaram mais dois ho

mens, Claudio Fagundes e João
Reinert, que estavam em casa,

no bairro João Pessoa. O último é
namorado da empregada da resi
dência assaltada, SearaMarta Le
mes, que também foi detida por
ter participação no crime.

As vítimas do assalto reco

nheceram os ladrões e também
identificaram as armas. A Polícia
está investigando se essa quadri
lha tem envolvimento com ou

tros diversos assaltos que acon-
.

teceram na região nos últimos
dias. Bandidos foram presos através de ação conjunta das Polícias Militares do Vale do Itapocu

Seis integrantes de
uma quadrilha, que é
suspeita de fazer vários
assaltos, foram presos na

madrugada de ontem, nas
cidades de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Barra Velha.

APolícia
Militar recebeu

uma denúncia de que
um veículo Astra, de cor

prata, transitava de for
ma suspeita na SC-413, no senti
do a Massaranduba. Esse veículo
foi usado por dois ladrões para
fugir de um assalto a uma residên
cia no bairro Ilha da Figueira, na
quinta-feira passada. No assalto,
a empregada doméstica da casa

foi abordada enquanto entrava na

residência por um homem vesti
do de enfermeiro, dizendo que
iria fazer curativos na proprietária
da residência que havia passado
por uma cirurgia. Nesse momen

to, o cidadão anunciou o assal
to e acompanhado de mais um

homem entrou na residência. A

empregada e a proprietária foram
amarradas enquanto eles levaram
jóias e eletrônicos.

Depois de mobilizar varias via
turas, a PM abordou o Astra que

DEFERIMENTO DE

LICENÇAAMBIENTAL
WS IMÓVEIS LTDA. EPP.,
TORNA PÚBLICO QUE FOI
DEFERIDO PELA FUNDAÇÃO
ESTADUAL DO MEIO AM
BIENTE (FATMA) O SEU RE

QUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL PRÉVIA PARA O
LOTEAMENTO DENOMINA
DO SANTA CATARINA, SOB
LAP N° 068/2010, SITUADO
A RUA EXPEDICIONÁRIO
OLIMPIO JOSÉ BORGES -

BAIRRO AVAÍ, NO MUNICÍ
PIO DE GUARAMIRIM/SC.

.

Semáforo vai ter sentido livre para
desafogar congestionamentos

Motoristas terão

passagem livre no

sentido Centro-
bairro e vice versa O trânsito da área central de

Iaraguá do Sul vai passar por
mais algumas mudanças, na ten
tativa de desafogar o fluxo de veí
culos. A partir da manhã de hoje,
os motoristas que circularem pe
las ruas Henrique Piazera (via da
empresa Borrachas Wolf e Ford

Moretti) e Expedicionário Antô
nio Carlos Ferreira (via do "Morro
da Brasília") verão as mudanças.
Veículos que estiverem se deslo
cando pela Antônio C. Ferreira,
sentido Nova Brasília - Centro,
terão passagem livre ao dobrar à

direita, no semáforo, para aces- Na tarde de ontem, o diretor
sar a Rua Francisco Fischer (via garantiu que as pinturas e as al
da empresa Iavel Veículos). terações no local seriam feitas a

A passagem também será partir das 19 horas de segunda
livre para quem estiver transi - feira, caso não chovesse. Assim, as
tando pela Henrique Piazera e, novas normas já valeriam a partir
no mesmo cruzamento, desejar da manhã de hoje. Na semana

acessar a Antônio C. Ferreira. passada, a Prefeitura já instalou os

"Desde que fizemos as mudan - tachões na pista, para evitar que os
ças na Marechal Deodoro da motoristas sigam reto no semáfo
Fonseca muitos estão fazendo ro da Henrique Piazera .
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o retorno por essa via. Por isso,
está ficando bem congestionado
e o semáforo acaba trazendo fi-
las enormes", afirma o diretor de
Trânsito e Transportes da Secre
taria do Planejamento Urbano,
JoséAntônio Schmitt.

COMUNICADO

NILO DECKER INSCRITO NO CPF
SOB N° 180.068.419-34, E JACIRA
GENOVEVA DECKER INSCRITA
NO CPF SOB N° 566.223.509-06,
COMUNICAM A QUEM INTE
RESSAR POSSA QUE, PROTOCO
LARAM NA PREFEITURA MUNI
cIpAL DE GUARAMIRIM PEDIDO
DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
EM IMÓVEL LOCALIZADO NA

ESTRADA BANANAL DO SUL, MA
TRÍCULA IMOBILIÁRIA 6.200 DO
REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUA
RAMIRIM/SC.

Sentido livre
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