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naareia
Rede hoteleira
de BarraVelha

espera ocupação
próxima a 100%

para o feriado
de Réveillon.

Lotação chegou
a 80% no Natal.
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Sem data para
colocar câmeras
Justiça concede liminar
suspendendo o edital
para implantação
de 20 câmeras de
monitoramento
na área urbana de

Jaraguá do Sul.
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o futuro da
Arena Jaraguá
Prefeitura elabora projeto
para evitar que espaço
vire "elefante branco".
São necessários RS
25 mil mensais para a

manutenção do local.
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FAMEG

.(47) 3373-9800
www.fameg.edu.t�r

Lojas vendem produtos abaixo do preço para limpar os estoques
e os consumidores fazem filas para aproveitar as ofertas.

Página 7
FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Um incêndio destruiu a casa da balconista Vânia Urbanski, ontem à tarde, no bairro Jaraguá
Esquerdo. Bombeiros investigam as causas do fogo que consumiu a residência. Ninguém se feriu.
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2 História

Inflação quebra
recorde histórico
Ao final de dezembro de 1989, após o

fracasso do plano Verão, o índice de in

flação acumulada do Brasil atingiu o va

lar até então mais elevado da história do

país: 1.764,86%. Anunciado em Janeiro, o
plano verão fora a terceira tentativa do go
verno do então presidente José Sarney de
controlar a hiperinflação que castigava o

país. O cruzado cede lugar para o Cruzado
Novo, preços são congelados e surge o Ín
dice geral de Preços no Mercado (IGP-M).

Sem sucesso em conter a inflação, o
problema persistiu durante o governo
de Fernando Collor. O plano Collor, al
tamente impopular e marcado pela cor
rupção, propunha consertar a situação
através do congelamento de preços e

salários, assim como o bloqueio de pou
panças e contas correntes. No início de
1991, o plano Collor 2 fez um novo con

gelamento, aumentou a taxa de juros, e
fez cortes nas taxas de importação. As
denúncias de corrupção, juntamente
com o confisco ilegal do dinheiro nas

contas correntes resultam no impeach
ment de Collor em 1992.

Herdando uma inflação de mais de
1.000% ao ano, o vice-presidente Itamar
Franco implementa o cruzeiro real, em
1993, sem sucesso. Ao término do ano, a

inflação atinge absurdos 2.780,64%, su
perando o índice de 1989. Em 1994, após
a implementação do plano real, sugerido
pelo futuro presidente Fernando Henri

que Cardoso, a inflação termina com um

total acumulado de 1.093,8%.
Apenas em 1995 é que a inflação é

contida, terminando o ano com um índi-;
cede 14,7%

-t-
I
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Dilúvio no natal
No dia 30 de dezembro de 1972,/
o jornalO Correio do Povo
trazia o relato das chuvas
violentas dos dias 22 e 23 de
dezembro, que inundaram
os bairros ribeirinhos e a

periferia de Iaraguá do
Sul, mergulhando casas

.
inteiras sob águas lamacentas.

la TORREFAÇÃO DE CAFÉ
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"Eu sou Providência."
A vida de H.P Lovecraft
Expoente da literatura de horror do iní

cio do século XX, Howard Philips Lovecraft
foi, em seu tempo, profundamente igno
rado. Autor de histórias de horror e ficção
científica, seu trabalho nunca passou das
páginas dos "pulps", livros e revistas baratos,
com histórias "populares". Nascido em Pro
vidence, Rhode Island, o jovem Lovecraft
fora um criança precoce. Aprendeu a ler aos
três anos, e passou a escrever seus primei
ros contos e poemas aos sete.

Dotado de um estilo único, altamente
floreado e com uso pesado de adjetivos, sua
obra tinha um pesado foco na insanidade,
mal com o qual lidou durante a vida intei
ra. Filho de mãe esquizofrênica, durante a

infância foi várias vezes hospitalizado por
problemas psicológicos. Quando tinha três
anos, seu pai foi internado, vítima de Sífilis.
Além da loucura, sua obra é marcada pela
idéia de que a humanidade é "insignifican
te" perante o cosmos. Lovecraft faleceu em
1937, vítima de Câncer no Intestino.

Pouco avesso a contato, Lovecraft forjou várias amizadesvia correio, entre elas o
autor de Conan, O Bárbaro, que, posteriormente, viraria filme.

PELO MUNDO
•

Imprensa Censurada
No dia 27 de dezembro de 1939, o

"Estado Novo" do presidente Getúlio
Vargas cria o DIP (Departamento de

Imprensa e Propaganda), encarregado
de controlar e censurar a informação
que circulava pelos meios de comuni

cação. Entre outras ações, o DIP assu

miu total controle sobre a Folha de São
Paulo, entre 1940 e 1945.

"i

Ataque a Londres
No final da tarde do dia 28 de de

zembro, uma esquadra de 348 bom
bardeiros da Luftwaffe iniciaram uma

seqüência de ataques aéreos contra a

população civil da Inglaterra. Durante
cerca de duas horas, Londres foi ata
cada ininterruptamente. Ao inicio da
noite, uma segunda onda de ataques
se manteve até amanhã seguinte.

"1f�{)5
Nasce o Cinema

Louis Lumiere organiza, no dia
28 de dezembro, a primeira exibição
regular de cinema. Embora Louis e

seu irmão Auguste tivessem realizado
demonstrações anteriores do seu Ci

nematografo, em congressos, feiras e

escolas de arte, foi apenas em dezem
bro que o incipiente cinema tornou-se
aberto a um público pagante.

Cerimônia do Chá
Embora seja vista como sendo uma tradição milenar, a cerimônia do chá
japonesa data do final do século XVI. O rito, chinês, chegou ao Japão no século
xv, e se disseminou com a influência do déspota Oda Nobunaga, que usava a

cerimônia para fins diplomáticos.
.

ARQUIVO HISTÓRICO

Iniciada por Carlos Heinrich Friedrich Iütte e Leopoldo Blaese em 1930, a futura "Café Iütte"
começou como uma pequena torrefação de café, a primeira de Jaraguá do Sul, à época na atual
rua Presidente Epitácio Pessoa. O estabelecimento durou pouco, e a sociedade entre Iütte e

Blaese foi dissolvida em 1931. Sozinho, Iütte restabeleceu a torrefação na atual rua Iakob Buck,
registrando a marca como Café Iütte. A empresa supria as praças de Blumenau, Pomerode,
Massaranduba, Bananal (hoje Guaramirim), Guaraminga, Schroeder e Corupá. Embora o

negõcío fosse bem sucedido, a Café Iüttefeêhou no final da década de 60, com a aposeritadoria
de Iütte, ql1e, após um período de enfermidade, fale,�eu no dia 9 de junho de 1970.

'" I
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Reféns dos filhos

PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OABdeJaraguá Jorge Brogooli, DurvalMarcatto, Romeo Piazera

do Sul economista presidente da Acijs Júnior, advogado

A casa já não
é o espaço no
qual se curte ii
felicidade da
família unida.

esulta curioso tipificar a nossa sociedade
a partir de um conceito que mais parece
técnico do que sociológico. No entanto,
um observador atento poderia verificar

que a típica família do século 21 é pequena, reduzi
da, nuclear. Aproximamo-nos das festas natalinas,
e descobrimos, num ato de reflexão, que somos ab
sorvidos pelo trabalho fora de casa, de maneira tão
intensa e permanente, que não existe lugar para o

descanso. A casa já não é o espaço no qual se cur
te a felicidade da família unida, senão também um

lugar de problemas e tensões. Na me
dida em que os conflitos aumentam,
estes se projetam diretamente nos

filhos. Uma sociedade onde a família
está permanentemente bombardeada
pela transparência do mundo exterior,
sem-possibilidades de um espaço ínti
mo, a criança aprende rápido. O mun

do infantil-adolescente termina fun
dindo-se com o mundo adulto.Vive-se
e se comparte quase tudo: as mesmas

preocupações, as mesmas tensões e os

mesmos problemas. O mundo exterior chega, em
certos casos, igual para ambos. Os pais perdem as

sim os velhos axiomas da educação. Não vêem seus

filhos como seres que precisam de orientação, se
não seres em conflito.

O mundo adulto também os termina igualando.
Os pais não se sentem superiores a seus filhos, se
não seus iguais. Daí a pretensão de serem compa
nheiros sem a posse de figuras autoritárias. Nessa

construção da realidade fundamentada na "aqui
sição de status", comete-se o erro de oferecer aos
filhos "todo o necessário" como forma de evitar a
ansiedade que significa o temor de destruir suas
ilusões, suas possibilidades, ou a criação de trau

mas, complexos ou desvios de comportamento.
Esta incerteza do dever paterno-materno faz com
que os pais rodeiem seus filhos de bens e conforto.
Tamanho desacerto. Por quê?

Porque osmeios massivos de comunicação levam
à criança-adolescente a controlar a conduta dos pais.
Antigamente, a influência da família era a usina psi
cológica do processo de socialização da criança. Hoje,

os mecanismos de informação saturam tanto esse

processo, que os filhos terminam resultando "pais de
si próprios". Como possuem a fonte do conhecimen
to fora de casa, se educam à margem desta. Tal con

figuração lança os pais para informações que acon

selham a evitar a frustração dos filhos, sem explicar
muitas vezes porque e como deve ser feito. Pior ain
da,' indicando que a criança não deve ser limitada em
nada. A partir daí começa a ser forjada uma conduta
desviada, que se agrava quando a família em questão
possui o suficiente dinheiro para atender esse tipo

de desejo. Na concepção educativa
tradicional, os filhos podiam traba
lhar e colaborar no sustento familiar,
ou simplesmente estudar. Tinham
também obrigações sociais e biológi
cas estritas: "ser educado" e "possuir
sanidade moral". Não existia nem

remotamente a possibilidade de se

rem "livres socialmente". Os filhos

"

liberados dessa premissa não têm li-

, , mites, sugam com fruição tudo que o
rodeia: seus pais e todos os objetos e

afetos que o circundam. Como os elementos de con
forto que encontram na casa lhes oferecem tudo fa
bricado e pronto, sua visão da existência se concreti
za no ideal de poupar energias e evitar esforços. Toda
a vida familiar gira em torno deles.

Desse modo, os jovens observam a sociedade
como um meio de conquista do que de incorpora
ção à mesma, no qual esse impulso para "o grande
salto" lhes permite assumir rapidamente o papel
de adulto. Termina-se modelando uma espécie de

jogo lúdico de gente grande. Nessa fase de cresci
mento, existem muitos adolescentes que não ape
nas "imitam" senão que "atuam" como adultos. Por
outro lado, os jovens rejeitam certos valores e acei
tam outros. Rejeitam aqueles que exigem esforço
e tempo de maduração, e assumem aqueles mais

.

rápidos de assimilar: a conduta adulta exterior. As
atividades dos adultos na sociedade contemporâ
nea resultam em atos quase sempre simples e re

petitivos. Tão simples que os jovens os "assumem
sem compreendê-los plenamente" mesmo antes
de chegarem à maturidade biológica.
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IMAGEM DO DIA

Preparando-se para o 6° Femusc, o maestro Alex Klein
embarca no dia 31 de dezembro para o exterior.

. No dia 4 de janeiro, o diretor artístico do Festival
se apresenta com a Orquestra Mundial da Paz em Abu
Dhabi. E entre os dias 8 e 14, K,lein estará no Fest�val de
Música de Saint Berthelemy, nas Antilhas Francesas.

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

* telefone (* não serão publicados).

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
NORMA KATH LEMKE, Oficiala Substituta do Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna
público pelo presente edital, que TERRA NOVA IMÓVEIS
LTDA, empresa de capital privado, inscrita no CNPJ sob o
n 01.142.277/0001-11, com sede na Rua 25 de Julho n

1400, Bairro Vila Nova, nesta cidade, requer com base no
�iF""'ol.�"'''' art. 18 da Lei n 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO

denominado PAINEIRAS (1 etapa), situado na Rua 918 -

José Martins, Bairro Três Rios do Norte, perímetro urbano
de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme

TRES RIO Decretos n s 7.461/2010, expedido em 27.09.2010 e
_�WõiIiI..__;.;;.OD..;;.;NO;.;..;RT.....E

7.667/2010 expedido em 16.12.2010, assinado como re-

sponsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n 36872-
9, ART n 3860311-1. O loteamento é de caráter residencial, possui área total de
467.493,18 m-', sendo constituído de 122 (cento e vinte e dois) lotes comercial
izáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da
ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ D O SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
NORMA KATH LEMKE - OFICIALA SUBSTITUTA

E()�",,�G/��,ÇÃ,O
ACIs escolhem
vagas em janeiro

o processo de escolha de vagas para pro
fessoresACTs (Admitidos em CaráterTempo
rário) que atuarão na rede estadual no ano

letivo de 2011 acontece nos dias 24, 25, 26,
27 e 28 de janeiro de 2011 (primeira chama
da) e entre os dias 14,15,16,17 e 18 de feve
reiro de 2011 (segunda chamada). Em Iara
guá do Sul, as seleções acontecem na sede
do IF-SC (Instituto Federal de Santa Catari
na). Informações pelo sitewww.sed.sc.gov.br.

O Femusquinho, a colônia de fériasmusi
cal que acontece durante o Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina), está com as

inscrições abertas. Podem participar meni-·
nos e meninas com idade entre 5 e 13 anos.

A inscrição custa R$ 120 e pode ser feita pelo
site www.femusc.cóm.br. Informações: (47)'
3373-8652 ou festival@femusc.com.br. A co

lônia acontece de 23 de janeiro a 5 de feverei
ro de 2011, no Colégio São 'LuizMarista.
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Apevi promove
Empretec 2011

Em parceria com o Sebrae de SantaCa
tarina a Apevi realiza de 24 a 29 de janeiro
de 2011 mais uma edição do Empretec,
programa que visa ao desenvolvimento
de empreendedorismo. O Empretec já en
volveu 260 participantes. A programação
2011 acontece das 8 as 18 horas no Centro

Empresarial de Iaraguá do Sul. Informa

ções: (47) 3275-7028 ou administrativo@
apevi.com.br e no site www.apevi.com.br.

PUC-PR e Unerj
oferecem curso

Em parceria com aPUC-PR, aUnerj ofe
rece a partir de março de 2011 um curso de
extensão voltado aos profissionais da área
de informática e demais interessados em

conhecer o novo currículo do sistema Cis
co, programa global que combina ensino
on-line e atividades assistidas por instruto
res a fim de capacitar os alunos com os co

nhecimentos tecnológicos da internet. In

formações: (41) 3271-2191 e (47) 3275-8219.
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ESPORTE

Vereadorquestiona repasse
Justino da Luz deve acionar o Ministério Público em janeiro de 2011
JARAGUÁ DO SUL

Um repasse de R$ 350
mil à Associação Amigos
do Esporte Amador,
aprovado na'quinta-feira
passada, tem tudo para
ser o estopim de mais uma

polêmica na Câmara de
Vereadores.

"-egundo a presidente da Câ
......mara, Natália Petry (PSB),

a votação do projeto foi
_..convocada pela Prefeitu
ra e, na sessão, recebeu sinal po
sitivo dos cinco Vereadores que
estavam presentes: Amarildo Sati
(PV), AdernarWinter (PSDB), Ade
rnar Possamai (DEM), José Osório
de Ávila (DEM), mais conhecido
como "Zé da Farmácia", e IsairMo
ser (PR). O valor, que deve ser re

cebido pela associação em uma só

parcela em 2011, seria destinado a

cobrir os gastos com aTaçaBrasil e
o Campeonato Estadual de Futsal.

O Vereador Justino da Luz, no
entanto, pretende questionar o re
passe. "Estamos passando por um
momento em que vemos o fim do
futsal, não tem mais motivos para
fazer esse tipo de repasse", justifi
ca o Vereador. Justino afirma que,
após a conversa com o partido,
deve pedir uma investigação ao

Ministério Público, para verificar a

destinação da verba.
"Já fizemos outro repasse antes,

e não vou tomar público agora para
não trabalhar com achismos. Mas
já tenho uma série de documentos
e pedi mais informações para fazer
o que está acontecendo", afirma
Justino. O Vereador questiona ain
da o fato de o depósito ser feito em
apenas uma parcela, já que ele iria
cobrir "despesas de váriosmeses".

Já o presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Márcio Fel
trin, explica que o projeto estava
em espera na Prefeitura há alguns
meses e está "atrasado", o que justi
ficaria o repasse de uma só vez. "A

Taça Brasil já terminou, temos essas
despesas pendentes. Sem contar

que temos a equipe juvenil de futsal
para bancar, e não só a adulta", afir
ma. Outro argumento usado pelos
defensores do repasse são os custos

que a equipe tem com o pagamento
de árbitros e outras despesas.

Justino da Luz pretende entrar
em contato com o Ministério PÚ
blico nos primeiros dias de janei
ro, após o período de férias, ques-
'tionando, ainda, outros repasses
de verba realizados em 2010.

O presidente daADJ, Sérgio Sil
va, disse que até agora a entidade
não recebeu nada de oficial. Por
isso não poderia informar qual
será'o destino dado a este repasse.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVOOCP
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Justino afirma que possui documentos que podem motivar uma ação via Ministério Público

Dakina comanda Câmara pelos próximos dois anos
A partir do dia Iode fevereiro,

a Câmara de Vereadores de Gua
ramirim terá uma nova mesa di
retora. A votação, que aconteceu
na última quinta-feira, resultou
na eleição do Vereador Osni For
tunato (DEM), mais conhecido
como "Dakína" para Presidente, e
Gilberto lunckes (PPS) no posto de
Vice. Osni Bylaardt (PMDB) deve
rá atuar como primeiro Secretário,
deixando o cargo de segundo Se
cretário para Jorge Feldmann, do
Partido Progressista.

A primeira reunião com a Pre
feitura acontece amanhã, e todos
os Vereadores devem voltar, efeti
vamente à ativa, a partir do dia 20
de janeiro. Na sessão ordinária em
que foi feita a votação, Feldmann,
que comandou a casa em 2010,
fez um balanço do último ano e

VEREADOR FOI ELEITO COM CINCO VOTOS E GARANTEMAIORIA PARA O GOVERNO EM 2011

reafirmou o apoio à nova mesa

diretora, que terá Fortunato como

presidente pelos próximos dois
anos. O plano é dar segmento ao

que estava sendo feito. "O Marcos
(Mannes) e o Jorge (Feldmann) fi
zeram um trabalho legal, e por en-

.

quanto não temos nada penden
te", afirmou Fortunato. Na prática,
a Prefeitura começará o ano com

maioria na Casa. Os quatro verea

dores que apoiaram o novo presi
dente e o voto do próprio, em caso

de desempate.

"Não apareceram,
infelizmente. Não sei se foi
por doença ou outromotivo"

OSNt FORTUNATO, SOBRE
AuSENCtA DE VEREADORES

Além do próprio voto, Dakina
recebeu o apoio de Osni Bylaar-

dt, João Valdemiro Dalprá, Jorge
Feldmann e Gilberto Iunckes.
Quatro vereadores, entre eles
Jaime de Ávila (PT) e Andréia
Verbinen (DEM), não estiveram

...,;;.lt J t [j

DIVULGAÇÃO
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presentes. Segundo a assessoria
da Câmara, os ausentes eram

contrários à indicação de Dakina

para presidente.
O desentendimento teria ocor

rido por causa de uma mudança
de planos - já que, a princípio, a
presidência seria dividida de oito
em oito meses, incluindo Jaime e

Andréia. Fortunato, que comanda
a casa pelos próximos dois anos,
lamentou a ausência dosVereado- -

res. "Assim, acabaram quebrando
o acordo. Não apareceram, infeliz
mente. Não sei se foi por doença
ou outro motivo", declarou à re

portagem de O Correio do Povo.
Osni Fortunato, novo Presidente da mesa diretora, contou
com o apoio do PMDB e do PPS, além do PP de Jorge Feldmann

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A presidente eleita Dilma Rousseffassumirá
em 10 de janeiro praticamente sem oposição
articulada no Congresso Nacional e,
tampouco nos Estados, onde a maioria dos

governadores quer saber de garantir verbas e

investimentos para suas paróquias.
Enquanto o PSDB parece que vai reeditar a
desastrosa estratégia da oposição light - o

recado já foi dado porAécio Neves - o DEM
está às voltas com a própria sobrevivência
enquanto partido político emais preocupado
em garantir boas gestões nos governos de
Santa Catarina eRio Grande do Norte.A

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 28 de dezembro de 2010

dupla demo-tucana pouco deve incomodar,
notadamente neste princípio de governo.Mas
Dilma tem um problema, sim. Um problemaço.
E ele atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da
Silva. Além de nomearmetade do ministério
da sucessora, Lulajá deixou bem claro que
pode voltar em 2014. Efez o anúncio na pior
hora possível. No momento em queDilma

precisa de tranquilidade e cacife político para
se impor como governante.A portameio aberta
porLula também significa uma porta meio

fechada paraDilma. Afinal, devem estar

racionando ministros, assessores, presidentes

.,

de autarquias e diretores. Minha gestão
deve agradar aos olhos de quem? Lula ou
Dilma?Diante dos enormes desafios que a
presidente tem pela frente - como evitar a
volta da inflação - seria de bom alvitre que
Lula, que se considera o eterno, fosse pescar
um pouco. E, parafraseando o próprio
presidente, deixasse a mulher trabalhar.
Difícil, mas parece que a ficha começou a

cair. Ontem, o próprio Lula emitiu sinais
.de ter percebido a saia justa em que colocou
Dilma e defendeu a candidatura dela à

reeleição. E assim, continua na mídia.

DIVULGAÇÃO

Lula. o eterno ecado

RODÍZIQ NO SENADO
aimundo Colombo
(C) vai renunciar ao
mandato no Senado
no dia 30, quinta

feira, último dia útil de 2010. A

cerimônia, discreta, guindará
Casildo Maldaner (E) à Câma
ra Alta e o .PMDB cataslnense

,.
' ' '" .

"

passará a ter dois senadores.
Luiz Henrique terá a outra ca-

deira. Nunca antes na histó
ria recente deste- Estado uma

aliança ,foi: tão áb�angente,
talvez, por isso, será quase im
possívelmantê-la intacta.

P -. ,....

()DalljaO "'.

'

E�reveà. colunao deputadoeleitoCaríosChiodinie fazsuas
ro,",idernÇÔ(�. sobr,� as ar1iculaçf�esquegaramíram Iaíme
�egb0'bonnaprtJSÍd"�ndadaCâmara deJaragjuá.do Sul.
i�E "mi€: reurndowD os vereadoresu)UDemathêeJaime
NLT)�erbonpala Itratar de.diversos assuntos sendoUlU deles a

. �Íção damesa.Comohaviaadiantado, souoposição e tenho
acordosquesemprecumpro.overeadorJean (leutprecht) é
testemunbaquegestionei em favorde todos osvotosparao PI;
IJCdoB,p, 8 ePMDB*Infelizlnente,nãoocorreu!'

/

Lenha
Prefeito Nilson Bylaardt está
questionando alguns números
divulgados no balanço da

,:ji. Secretaria Regional. Segundo
ele, o� milhões reservados
para a construção do Cedup
em Guaramirim ainda não
foram liberados. E trata-se
de dinheiro federal. Outra:

Bylaardt lembra que o dinheiro
do Badesc é financiamento, e
não investimento. "Qualquer
financeira poderia emprestar. E,
depois, tem que pagar. Isso não
é investimento."

Política 5

Presidente do PMOB
de Jara;gtul do Sul, Eb:no
Mathias, diz que o diretório

'"" .

'tnao vai acer ar nomes

1.'Í'O'(·),ela·-abatsn" para a:0
. . . '( "'L '(. ,i"-!

.,

I,�. '!;.� 'I'...

SDR. Neste momento, 'Os

esforços são para garantir
o espaça, Caso fique a

cargo do PNiDH indicaI
o novo titula:r� a escolha
passanipelo env'o dos
meulbrors do diretório.
Recado claro paraa
Prefeitura? que estaria
querendo itnpor 'O nonle

de LoliDemathê.

Diálogos
Antes de entrar em férias,
a repórter Kelly Erdmann
testemunhou as seguintes
conversas nos corredores da
Prefeitura de Iaraguá: Cecília
Konell reafirmando que não
será candidata a reeleição e

Ivo Konell dizendo que "ano

que vem, vamos trabalhar para
reeleger a moça (Cecília)."

p G -F
HUMOR • Lula, ontem, durante
café com jornalistas: "estou com
a ideia fixa de que a companheira
Dilma será outra vez candidata a

presidência (2014).

RACHA·A Câmara de Guaramirim

começa o ano com clima péssimo.
Não convidem Onsi Dakina, Jaime
deÁvila eAndréiaVerbinem para a

mesmamesa.

Posição (2)
-

"Quanto à SDR, já declarei que existe um trato feito
comRaimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira, Luiz
Henrique e PAULO BAUER (grifo de Chiodini, apenas
candidatos à época) de que o partido commaior votação
proporcional na região indicaria o secretário. Desta forma,
o PMDB regional quer crer na palavra do governador
Colombo e dos seus companheiros de nominata, como o

senador Paulo Bauer. Se isso não for cumprido, é evidente
que a relação já se inicia com desgaste. Quanto ao nome

indicado, isso fica para depois da decisão."

Posição '(3).
E segue Chodini, agora sobre a eclética festa
de encerramento do ano. "Nossa festa de
encerramento, realizada na terça, teve também a

ideia de comemorar a eleição doVereador Jaime à

presidência da Câmara. Por isso, foram convidados
pelo próprio vereador todos os vereadores que
votaram nele. Não tendo nenhuma conotação
política de aproximação comA, B ou C. O PMDB,
em 2012, terá candidato a prefeito e irá compor com
os partidos que hoje fazem oposição." Registrado.

Financiamento de particular
para particular Só a BV tem! Com IílBVvocê

�ef!!4eMAIS!

II
(47)2101� . �.bvfinanceira.com.br(47) 2107·3900 Rua Epitácio Pessoa, n° 50, ao lado do Corpo de Bombeiros I Jaraguá doSuljSC ••

'.
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CHARGE RETROSPEUIVA

ílRtWDO OS

L�&s/l'lCARtTAS,
CORRUPTOS &

El\JeV.\MAOORES I
QUAlJ1'O SOBRA ?

UMA
MEtA IDÚZIA.

VA�SreR
QUE
A�TtRARo
WojETO!

Publicada em 11 de outubro de 2010

DO LEITOR
,

E preciso agir
contra a homofobia

As
discussões envolven

do os direitos do seg
mento LGBT nos últi
mos meses ganharam

as manchetes por conta de atos

homofóbicos, prática discrimi
natória que vem se revelando
através de agressões.

Os agressores são jovens com
conduta que nos leva à certeza

da necessidade de aprovação do

projeto de lei 122/06 que tramita
no Senado, cujo objetivo é cri
minalizar a discriminação em

relação ao segmento que vem

aumentando assustadoramente.
De acordo com os dados da ONG
SaferNet, entidade que monitora
crimes e violações aos Direitos
Humanos na internet, as denún
cias de conteúdo homofóbico
renderam 4.983 queixas nos pri
meiros nove meses de 2010,88%
amais do que no mesmo período
de 2009.

A intenção do projeto de lei é
inserir em texto legal já existente
- que pune a discriminação em

razão da cor, raça, origem, reli
gião etc., a punição dos mesmos
atos em relação ao segmento
LGBT, para minimizar os núme
ros de intolerância.

O projeto que tem apenas
como objetivo o reconhecimento
da igualdade entre os cidadãos,
exatamente como prega nossa

Constituição Federal, enfrenta
obstáculos tão difíceis de serem

transpostos que foram neces

sárias alter,aç?es em se� �exto,

visando "amenizá-lo" com o ob

jetivo de ser mais provável sua
aprovação.

O polêmico texto -do projeto
agora enfrenta mais um revés,
além das questões religiosas. As
manifestações contrárias falam

que se trata de uma "lei da mor

daça", que impedirá qualquer
manifestação acerca da orienta

ção sexual.
Sem muita dificuldade per

cebe-se que o intuito do projeto
não é impedir manifestações so

bre a homossexualidade e, sim,
impedir e punir a abordagem
discriminatória. É permitido fa
lar sobre a homossexualidade,
mas deverá ser crime disseminar
a repulsa e a raiva, a ponto de ge
rar atos de violência como aque
les que temos visto.

O preconceito infelizmente

perdurará por muito tempo e só
cederá em decorrência de proje
tos de sensibilização e educação
de pré-adolescentes e adoles
centes para que cresçam com a

noção da ampla igualdade. En
quanto não formarmos os novos

cidadãos, conscientes e justos,
apenas o projeto de lei poderá
minimizará os atos homofóbi
cos. É lamentável, mas enquanto
a homofobia não ceder pela sim
ples constatação de que todos
são iguais, terá que cederá por
força de lei.

Não restam dúvidas de que a intenção é boa,
mas seriamesmo função do Estado garantir a fe
licidade de seus cidadãos?A dita busca não seria
uma escolha subjetiva? Estemesmo Estado que é
omisso e vacilante para garantir acesso universal

e gratuito à saúde, à educação
� à segurança tem condições
e vocação para tornar alguém
feliz? Se a inclusão da nova re

dação tiver o dom de azeitar
a máquina estatal no sentido
de ser mais generosa e ágil no
cumprimento de seus deveres
fundamentais, muito que bem.

Caso contrário, esta discussão seria pura perda
de tempo e de energia para um Congresso que
terá uma pauta carregada de temas complicados
em 2011, e seguramente da alçada estatal, como
as reformas política, tributária e previdenciária.

EDITORIAL

Feliz ou infeliz?
Suas

excelências, os senadores e os de

putados federais vão aprofundar as dis
cussões, em 2011, sobre uma proposta
deveras interessante. E polêmica. En

trou na pauta do Senado, pelas mãos de Cristó
vão Buarque, o debate, sobre a

inclusão, ou não, da "garantia
da felicidade" no parágrafo 6°
da Constituição Federal. Seria
por meio da uma Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
e o citado parágrafo teria a

seguinte redação, conforme

deseja o "Movimento Mais
Feliz": "São direitos sociais, essenciais à busca
da felicidade, a educação, a saúde, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança (pessoal e so

cial), a proteção da maternidade e da infância
e a assistência aos desamparados."

DO LErTOR
•

Balanço geral
\

A pressão da
panela sobe e
o apito gira; os
nervos ficam à
flor da pele, com
as emoções nas
pontas dos dedos
e todo mundo
tenta resolver
coisas para as

quais tiveram o

ano interir.

Não
tem j�ito. Pode acontecer hoje, ou

entre hoje e amanhã, na semana que
vem. Mas até que os últimos segundos
do ano cheguem você também vai pa

rar' nem que seja por um minuto, e pensar no

que fez, deixou de fazer. Ou no que pretende ou
. ao menos "devia tentar" já no espocar de 2011.

Final de ano é mesmo um

porre. A pressão da panela sobe
e o apito gira; os nervos ficam à
flor da pele, com as emoções na
ponta dos dedos e todo mundo
tenta resolver ou fazer que resol
vam coisas para as quais tiveram
o ano inteiro, principalmente se

puderem jogar todas essas coi
sas a fazer para cima de você e

partirem, lépidas, em suas via

gens. Pá! Batata!
As contas, ah, as contas che

gam muito mais rápido do que
o normal - as de janeiro, porque
acho que o povo tem medo que
você viaje e nunca mais volte. E
tem as cartinhas e bilhetes gram
peados nas contas, nos jornais,
todos apelando por sua genero-
sidade. As listas, as lembranças, os presentes, a
comida, a bebida, a roupa de Natal, a roupa de
Ano Novo (e os sapatos). Os "plantões" (e as fol

gas que têm de conceder).
Como de hábito estou duranga total, e com

contas parceladas até os meados do Futuro. As
sim há mais ou menos um mês, decidi: separei
um pouquinho de dinheiro e comprei uns ape
trechos. Acreditem, resolvi fazer com as minhas

próprias mãos alguns dos presentes para as pes
soas que amo ou devo, por dever ou amar.

Ainda tenho que dar a famosa geral nos ar

mários, separar as contas e papéis, trocar de

agenda, correr atrás de legalização de documen
tos de empresa, fazer umas compras básicas de
subsistência, levar o carro para fazer revisão arn

biental, levar a gata para vacinar,
etc. E põe etc. nisso.

O tempo que me sobra - dá li

cença - usarei para o Meu Balan

ço Geral, ou você pensou que eu

tinha esquecido o tema?
Há de se ter muito cuidado

nessa área, nessa hora, para não
rolar é uma boa de uma depres
são com as avaliações do ano que
já está indo com Deus. Afastar a

sensação de que nada adianta e

que não adianta tentar porque
nada funciona - tem uma série

que não funciona mesmo, mas

não é culpa sua. Afastar a idéia
de que nada dá certo - algumas
coisas (e pessoas) dão.

Entre as coisas que vou men-
talizar incluirei que nada falte

para mim nem para os meus; boas noites de
sono. Prazeres, que sejam aguçados. Ainda pe
direi desafios ql.!e consiga ultrapassar, conhe
cimentos que consiga obter e a tranquilidade
necessária para criar. Menos barulhos. Mais
risadas e lágrimas que sejam só de emoção, da
quelas que limpam a gente por dentro.

"

"�o

SylviaMariaMendonça doAmaral,
advogada especialista em Direito
Homoafetivo, Família e Sucessões

•

•
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MarliGonçalves, jornalista
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Corre-corre para economizar
Estabelecimentos comerciais oferecem liquidações tradicionais de fim de ano

JARAGUÁ DO SUL

o comércio jaraguaense,
apesar de menos

movimentado após as
vendas de Natal, ainda
é bastante procurado
pelos consumidores.

A
agitação, que deve se

guir até às vésperas da
, virada de 2010 para

2011, é consequência
das tradicionais promoções de
fim de ano. A disputa pelo pro
duto com menor preço· esteve

concentrada, no dia de ontem,
na Avenida Marechal Deodo
ro da Fonseca, mais conhecida
como o calçadão da área central
do município.

O sol já havia mirado a ponta
da cabeça de muita gente quando
o atendimento de algumas lojas
de eletrodomésticos acontecia de

portas fechadas e os clientes eram
chamados de acordo com a ordem
de chegada. Do lado de fora, em
dois pontos da avenida, grupos
formados em média por 30 pesso
as esperavam para comprar pro
dutos com até 72% de desconto
no pagamento à vista.

A acadêmica Sirlei Maria

Bevila, de 60 anos, preferiu

economizar seu salário de apo
sentada e apostar no comér
cio pós-natal. Por volta das 10

horas, ela aguardava na fila há
mais de 30 minutos para adqui
rir um computador que irá ser

usado para fazer os trabalhos
da faculdade de Artes Visuais.
"Em casa tenho um computa
dor, mas tenho que dividir com
a família. Quero ter minha pró
pria máquina", relatou ela, se

gurando nas mãos o bilhete da
senha número 165.

O calor permanecia quase
que sufocante e a dona-de-casa .

Eunice Débora Leal, de 32 anos,
não abandonou o bilhete 151,
que a levaria para dentro do es

tabelecimento, onde compraria
uma panela de pressão, de 4,5
litros e de alumínio, de R$ 35,90
por apenas R$ 9,90. "Vou apro
veitar para pesquisar o preço
de um celular e talvez eu com

pre um aparelho", declarou ela,
com a feição cansada.

Quem deseja entrar na mara
tona para comprar eletrodomés
ticos mais baratos pode aprovei
tar ainda o dia de hoje, a partir
das 9 horas, e retirar uma senha
numa das lojas com promoções
de fim de ano.

• Daiana Constantino

"
Produtos recebem
descontos de até

72°A, no pagamento
à vista.

"

Descontos de 30%
ficam até dia 31
As lojas de departamentos

do Shopping Center Breithaupt
também oferecem algumas pro
moções. A líder de setores, Cleusa

Capistrano, afirma que todos os

produtos são vendidos para pagar
em dez parcelas sem juros. A qui
tação pode ser feita no crediário,
crédito bancário e no cartão do

próprio estabelecimento. A oferta

segue até o dia 30, e o atendimento
ocorre das 10h às 22h.

Outra loja do segundo piso do

shopping comercializa produtos
da linha verão e alusivos a virada
de ano, como taças para espu
mantes e bebidas, com até 30% de
desconto. O gerenteMarcelo César
Vieira informa que os clientes po
dem aproveitar a promoção até às
18 horas do dia 31. "Acredito que
os panetones terão queda de pre
ço porque não forammuito vendi
dos para o Natal", concluiu.

"

daianac@ocorreiodopovo.com.br Liquidações atraem consumidores à Av. Marechal Deodoro da Fonseca

Clientes procuram lojas
para trocar mercadorias

As trocas de produtos são
bastante comuns nesta época
ano. Mauro' Menegheli, ven

dedor de uma loja de roupas e

calçados da rua Reinaldo Rau,
no Centro, afirma que quatro
consumidores solicitaram a es

colha de outra peça que ganha
ram de presente de Natal logo
nas primeiras horas da manhã
de ontem. IA loja abre uma ex

ceção nesse período para fazer
a troca em 30 dias", enfatiza.

Angela Maria Vendramin,
por exemplo, ganhou uma

blusa dos familiares no Natal.
No entanto, a roupa ficou um

pouco grande. Ela procurou
o estabelecimento e trocou a

mercadoria. Porém, o diretor
do Próton de Jaraguá do Sul,

Adilson Macário, esclarece que
o Código de Defesa do Consu
midor prevê a escolha de outro

produto ou a devolução quan
do há defeito no item adqui
rido. "O comércio de Iaraguá
costuma atender essas solici

tações' mas o fornecedor não
tem a obrigação de troca um

produto que não tem defeito".
Ainda segundo Macário, o

consumidor que tiver algum
problema na troca ou se sentir
lesado deve procurar o Procon.
Entretanto, o órgão de defesa
do consumidor do município
não atende em regime de plan
tão nessas férias. Portanto, as

reclamações devem ser regis
tradas somente após o dia 24

dejaneiro.
' .

Vendas cresceram 8%
até o Natal, diz GOL

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas),
de Iaraguá do Sul, faz balanço preliminar das
vendas de 2010. "Até o dia 24 as vendas tiveram
crescimento de 8,06% a mais relativo ao mes

mo p.eríodo de 2009", iIiforma o presidente da
entidadeWanderlei Passold. O número corres

ponde à estimativa de 7% a 10%. "No geral, os
meses desse ano fecharam com aumento de
5% a 7%. Foi um ano bom" Os dados oficiais
serão divulgados entre os dias 4 e 5 de janeiro.

Além do bom resultado no comércio, a.
CDL fecha o ano com o sorteio da promoção
"Sonho de Natal", às 15h, no salão de eventos

do Centro Empresarial. Os participantes con
correm aos seguintes prêmios: dois automó
veis (1 Fiat Linea e 1 Ford Ka), cinco televisores
LCD 32 polegadas e 35 vales-compras no valor
individual de R$ 500. A entrega será feita no dia
12 de janeiro. De hoje até o dia 30, o comércio
atende das 8h às19h. Os estabelecimentos fe
cham 31 de dezembro e voltam a funcionar a

partir de 3 de janeiro, normalmente.Wanderlei·Passold (E) revela que vendas cresceram 8% até agora
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Para a virada de

-

ano, já está lotado.
Acredito que

chegaremos a 100%
de ocupação.
MARCIO ESMERA,
GERENTE DE HOTEL

FÉRIAS

Lotaçãomáximapara avirada
Rede hoteleira comemora 80% de ocupação. Para o Réveillon, expectativa é chegar a 100%
BARRA VELHA

A combinação sol, calor
e férias leva milhares
de turistas às praias do
litoral Norte catarinense.
Em Barra Velha, não
é diferente.

Na
manhã de ontem, famí

lias inteiras disputavam
espaço na areia da Praia
Central. São visitantes da

região e também de estados vizi
nhos que aproveitam os dias de

folga seguidos do Natal para pas-
o sear e é claro, se refrescar.

É o caso de Juliana Borges, 28
anos e Tiago Borges, 26 anos. O ca

sal de Caxias do Sul, no Rio Grande
do Sul, trouxe o filho, Mateus, de
apenas dois anos para conhecer o
balneário. "É nosso primeiro verão
em Barra Velha. Estamos gostan
do. A praia é boa, tranquila e segu
ra para as crianças. Com certeza,
vamos voltar", comentam. Os tu
ristas chegaram no último dia 23
e voltam para casa no dia 30, data

em que o movimento na praia
deve aumentar aindamais.

De acordo com o gerente de
um dos principais hotéis da cida
de, Marcia Esmera, a expectativa
para o Réveillon é de lotação má
xima. "Hoje (ontem) estamos com
uma ocupação de 80%, o que já
consideramos bem alta. Mas para
a virada de ano, já está lotado.
Acredito que chegaremos a 100%
de ocupação", revela.Ainda segun
do Esmera, a maioria dos visitan
tes vem de estados como Paraná,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso.
"A procura estámaior este ano. Ja
neiro inteiro será um mês cheio.
Para fevereiro já tenho reservas

também. Depois, tem o carnaval,
então até março teremos um bom
movimento", comemora.

E a vinda dos turistas tem

como reflexo o aumento de vagas
de emprego em aberto. Somente
neste

. hotel, 21 pessoas foram
contratadas para trabalhar du
rante a temporada.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Para turistas do Rio Grande do Sul, Barra Velha é praia tranqüila e segura

Coco para se
refrescar
durante o dia

A pele bronzeada denuncia os

longos anos de vida junto ao mar.

E o sorriso fácil demonstra atenção
e familiaridade com os turistas. An
tônia Fátima dos Santos, 54 anos, é

figura conhecida na praia de Barra
Velha. Há 32 anos, a mineira traba
lha como comerciante no balneário.
Fafá, como prefere ser chamada,
possui' um quiosque na beira da
Praia Central, onde comercializa
bebidas e lanches. "Está muito bom
o movimento. A paia recebeu me

lhorias. Chega a faltar coco gelado",
comenta a comerciante que diz
vender até 150 cocos por dia. Para
atender a demanda, três garçons
trabalham no quiosque com Fafá.

."

Venda de imóveis
também tem afta
De acordo com o corretor de

imóveis, Osvaldo Luiz André, a

procura por compra e aluguel de
imóveis está em alta. "Temmuita

gente comprando casa na praia
porque hoje em dia está mais
fácil", revela. Na imobiliária de
Osvaldo existem cerca de cinco
imóveis disponíveis para loca

ção. As casas próximas da praia
custam emmédia R$ 300 a diária .

Outras cerca de 30 casas já foram
alugadas para a temporada.

Chope geladinho
é o mais pedido
da noite litorânea

Depois de passar boa parte do
dia de frente para o mar, os turistas

aproveitam anoite para sair, passear
e é claro, lotar os barzinhos da cida
de. Bom para o proprietário de uma

choperia no Centro de Barra Velha,
WanderleiTorchetto. Segundo ele, a
movimentação está grande e o fatu
ramento também. "Estámuito bom

o. movimento de turistas. E bem
variado. Tem gente aqui da região
e também gente que vem de longe.
Para o Réveillon, esperamos ainda
mais movimento", revela o comer

ciante que chega a servir 250 cho

pes por noite, durante a temporada.
. Cada chope custa'R$3,50 e a procu
ra pela cerveja em garrafas também
é grande, segundo ele.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para começar com o pé direito
Mega daVirada de R$ 180 milhões será sorteada no dia 31; ainda dá tempo de apostar
Quem acredita na própria

. sorte e deseja enriquecer
sem esforços até o final
desta semana precisa,
pelo menos, deixar a
preguiça de lado.

A
lotéricas estão f�endo a

contagem regressiva para
as apostas daMega daVi
ada, que acumuloumais

uma vez e agora deve pagar R$ 180
milhões a quem acertar os seis

.

números - valor já sem o descon
to dos impostos. O sistema que

.

contabiliza as apostas está progra
mado para ser bloqueado às 14h
de sexta-feira, o que obriga os mais
atrasados a chegarem compelome
nos 15minutos de antecedência.

A tendência, segundo os loté

ricos, é que a corrida pelo prêmio
milionário aumente gradativa
mente até o fim desta semana,

principalmente a partir de hoje.
"O mais interessante é que esse

dinheiro será, obrigatoriamen-

te, de uma ou mais pessoas. Não
tem como não haver ganhador",
ressalta: Iosínaldo César Martins,
proprietário de uma das lotéricas
da cidade. Se ninguém acertar os

seis números, o prêmio passa para
os ganhadores da Quina, e assim

gradativamente.

As estatísticas ainda não foram
contabilizadas, mas o movimento
em Jaraguá do Sul é semelhante
ao mesmo período do ano pas
sado, em que dois ganhadores de
apostas simples (que custam R$
2) acertaram os números 10, 27,
40, 46, 49 e 58. A recomendação
continua sendo a mesma: "É pre
ciso ir o quanto antes. Estamos
com os cinco caixas operando,
mas nos últimos dias a aglome
ração deve causar filas bastante

grandes", alerta Diego Freiberger,
gerente de outra lotérica.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável com
predomínio de sol.
Nebulosidade e chuvas
isoladas no período da
tarde. Temperatura
elevada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 29°C

QUARTA
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 27°C

PlIl'ülahmm!t, NuMilfio
Nt'lb!ado

iflh r' mi � Irq" JI/� �''''�I i� ('�. l"�f"o�ilJ �J),t��lh:::JI$j"�"'bJll"�I,I,J .� �;:�Jw;��n�

Desconforto baixa
Durante a semana
Apesar das temperaturas se

manterem elevadas, a sensação tér
mica está prevista para baixar du
rante a semana. Mesmo em queda,
ainda deve haver leve desconforto,
conforme a sensação alivia gradati
vamente. Incomodo deve retomar

aos poucos na sexta-feira.

,

Instável
•

. �,
1r�rvo[ldaGhU'iOSIJ

DIVULGAÇÃO

Sorteio, no dia 31, em Brasília, será transmitido ao vivo pelos canais de TV aberta '

V 8

Ventos moderados
Marcam a tarde
Embora a manhã desta terça

feira não tenha previsão de ven

tos, a tarde deve ser marcada por
rajadas leves e moderadas em sen

tido oeste-noroeste. A turbulência
deve baixar no final da noite, e du
rante a quarta-feira, é previsão é

.

de ventos mais tranqüilos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"
Todo mundo dizia
que era muito difícil
governar o Brasil,
que era difícil, que
era complicado.

PRESIDENTE LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA

11"""1i '"''''

Lula diz que "foi gostoso
demais" governar o país
Em despedida no rádio, presidente disse que governo não foi nada complicado "

possível para a sucessora, que
toma posse no dia Iode Janeiro,

"Serão quatro anos de inten
sivo trabalho, e a Dilma vai precisar
de todo o apoio. E é isso que euqueria
pedir para vocês. Agradecer o cari
nho imenso que vocês tiveram co

migo nesses oito anos, dizer para
vocês que eu quebrei um tabu,
porque todo mundo dizia que
era muito difícil governar o Brasil,
que era difícil, que era complicado.
Eu não achei nada complicado,
achei até gostoso demais. Provar

que é possível fazer as coisas, pro
va]' que é possível fazer acontecer,
provar que é possível permitir que
o povo participe", disse.

Até dia 30, Lula deve viajarpara
Pernambuco, Bahia e Ceará, além
de ter coisas para resolver em Bra-

sília. Agora, Lula deve fazer ultí
ma manutenção e revisão de seu

mandato. Tudo isso a fim de "en

tregar o motor para a Dilma, com
manutenção feita, tudo direitinho
para que ela possa começar, dia 2
de janeiro, a 100 (km/h) por hora",
conforme declarou no rádio.

O presidente ainda agradeceu
à equipe que produz o Café com

o Presidente, e sugeriu que o pro
grama semanal continue sendo

produzido com Dilma. "Eu penso
que é justo que a nova presidente
da República continue esse pro
grama. Eu acho que ela deve con
tinuar' porque é um programa que
tem tido um êxito extraordinário,
muitas das coisas que nós falamos

aqui repercutem na televisão à
noite", declarou Lula. De saída do palácio do Planalto dia 1°, Lula despediu-se do povo

Afirmações foram
dadas no úttimo
programa de rádio
"Café com o presidente"
do governo lula.

De
saída do governo no dia

10, o presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva pediu ao

povo que apóie a presi
dente eleita Dilma Rousseff. Em

.

tom de despedida, agradeceu pro
fundamente o "carinho imenso"
que recebeu do povo brasileiro.
Embora seumandato esteja na úl
tima semana, o presidente prome
teu que irá trabalhar até o dia 30, e
que só descansará no dia seguin
te, para comemorar o ano novo.

O presidente pediu todo o apoio

.... -

Apontamento: 165686/2010 Sacado: daniela adam' Endereço: rua
ricardo marquardt 161 - centro - corupá-sc - cep: Credor: neuber
moveis e eletrodomesticos Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
02531509 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 80,99 - vencimento:
10/12/2010

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 / se, para a devida ciência ao responsável, segue a

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

Ficam intimados do protesto:

Apontamento: 165560/2010 Sacado: ademir molon moveis Itda me

Endereço: rua valdemar rau sn lote 99 - vila rau - jaraguá do sul-se
- cep: 89254-260 Credor: base fomento mercantilltda Portadpr:
engenheiro mov, Espécie: dmi - n° titulo: 16889/a - motivo: talta de
pagamento valor: r$ 2.870,00 - Vencimento: 16/12/2010

Apontamento: 165687/2010 Sacado: analis aires Endereço: est
Carroeira 401 fundos - poco danta - corupa-sc - cep: 89278-000
Credor: neuber moveis e eletrodomesticos Portador: - Espécie: dmi
- n° titulo: 05901805w - motivo: falta de pagamento valor: r$ 172,70-
vencimento: 10/12/2010

-- Apontamento: 165502/2010 Sacado: asm equipamentos - tec da
inf ltda Endereço: rua presidente epitacio pessoa 1329 - jaraguá do
sul-se - cep: 89251-100 Credor: dj comunicacoes e exploracao de
servicos Portador: - Espécie: dmi - n° titulo: 0001539906 - motivo:
falta de pagamento valor: r.$ 1.800,00 - Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 165216/2010 Sacado: c & m papelaria e embalagens
ltda Endereço: rua felipe schmidt 218 - jaragua do sul- cep: Credor:
3m do brasilltda Portador: - Espécie: dmi - n° titulo: 5148730314 -

motivo: falta de pagamento valor: r$ 62,63 - vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 165147/2010 Sacado: carlos osvaldo kankler Endere
ço: rua jose emmendoerfer 1273 - nova brasilia - jaraguá do sul-se
- cep: 89253-000 Credor: valdocir haas me Portador: - Espécie: dmi
- n° titulo: 25948-02 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 215,00 -

vencimento: 06/12/2010

Apontamento: 165445/2010 Sacado: cleiton waisczyk Endereço: rua
frederico barg 248 - baependi - jaraguá do sul-se - cep: 89256-170
Credor: banco volkswagen s/ a Portador: - Espécie: np - n° titulo:
678988 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 339,55 - vencimento:
22/12/2008

-- Apontamento: 165756/2010 Sacado: c1eonice de lurdes bello
Endereço: marechal deodoro da fonseca - alameda 25 - jaraguá do
sul-se - cep: 89251-700 Credor: uniao de bancos brasileiras sa

Portador: dilma fabiane frankowiak me Espécie: dmi - n° titulo:
2010020510 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 200,00 - venci
mento: 10/12/2010

Apontamento: 165416/2010 Sacado: cleversonsantos vieira Endere
ço: r 1183 - lote 10 - jaraguá do sul-se - cep: 89254-372 Credor: silvio
fragoso me Portador: - Espécie: dmi - n° titulo: 002/02 - motivo: falta
de pagamento valor: r$ 445,00 - vencimento: 12/12/2010

Apontamento: 165544/2010 Sacado: damazio passarinho r. Santos
Endereço: rua maximino beber 459 - jaraguá do sul-se - cep:
9250-002 Credor: centro form cond les Itda epp Portador: - Espécie:
dmi - n° titulo: 26076 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 376,66 -

vencimento: 10/11/2010

--- Apontamento: 165688/2010 Sacado: diene cristina kotarske
Endereço: rua evaldo schuarz, 4020 - amizade - jaraguá do sul-se
- cep: 89255-810 Credor: valdocir haas me Portador: - Espécie:
dmi - n° titulo: 26365 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 112,00 -

vencimento: 12/12/2010

Apontamento: 165371/2010 Sacado: elma maciel almeida Endereço:
alfredo carlos mayer casa 257 - jaraguá do sul-se - cep: 89256-640
Credor: uniao de bancos brasileiros sa Portador: centro de formacao
de condutor Espécie: dmi - n° titulo: 26292 - motivo: falta de paga
mento valor: r$ 142,00 - vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 165208/2010 Sacado: falcao sports Itda me Endereço:
rua joao planincheck 1212 - jaraguá do sul-se - cep: 89252-220
Credor: comercial zona livre Itda Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
to0003815a - motivo: falta de pagamento valor: r$ 494,16 - venci
mento: 16/11/2010

Apontamento: 165509/2010 Sacado: filimaq com. Rep.De balancas e

maq. Lt Endereço: rua procopio gomes de oliveira 400 - jaraguá do
sul-se - cep: 89251-200 Credor: sirius industria e comercio ltda
Portador: - Espécie: dmi - n° titulo: x000034a - motivo: falta de
pagamento valor: r$ 366,00 - vencimento: 12/12/2010

Apontamento: 165465/2010 Sacado: francisco das chagas alves
Endereço: rua max doering 417 - jaraguá do sul-se - cep: 89255-120
Credor: centro form cond les Itda epp Portador: - Espécie: dmi - n"
titulo: 20763 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 371,00 - venci
mento: 10/11/2010

Apontamento: 165700/2010 Sacado: gisella probst kempczynski
Endereço: se 416,1100 - jaraguá do sul-se - cep: 89251-970 Credor:
oesa com e repres ltda Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
5680776u - motivo: falta de pagamento valor: r$ 192,48 - vencimen
to: 09/12/2010

-- Apontamento: 165517/2010 Sacado: gisleine reinke Endereço:
rua amabile tecila pradi 411 - jaraguá do sul-se - cep: 89253-450
Credor: refrigeracao tex frio ltda - me Portador: - Espécie: dmi - n°
titulo: 5883/13625 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 120,00 -

vencimento: 13/12/2010

Apontamento: 165691/2010 Sacado: jambins com vestuario infantil
ltda Endereço: rua bernardo dornbusch 1400 - jaraguá do sul-se
cep: 89256-901 Credor: metalurgica mor sa Portador: - Espécie: dmi
- n° titulo: 0568925 1 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 1.257,60
- Vencimento: 26/11/2010

Apontamento: 165758/2010 Sacado: janaina kellner Endereço: rua
paulo leoni 399 - tifa martins - jaraguá do sul-se - cep: 89253-845
Credor: saulo neumann cia ltda Portador: esquadrias belluno ltda
Espécie: dmi - n° titulo: 56 - motivo: falta de pagamento valor: r$
1.850,00 - Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 165454/2010 Sacado: janice marques vieira Ende
reço: willy henrique g. Hardt 34 c03 - rio cerro i - jaraguá do sul-se
- cep: 89261-532 Credor: auto mecanica compacto Itda Portador: -

Espécie: dmi - n° titulo: 7708-1 - motivo: falta de pagamento valor:
r$ 269,50 - vencimento: 10/12/2010

-- Apontamento: 165593/2010 Sacado: jardel mader Endereço: rua
emilio schulz casa 85 - jaraguá do sul-se - cep: 89253-530 Credor:
ipk convertedora g m c ltda me Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
10057/4-5 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 530,00 - vencimen
to: 26/11/2010

Apontamento: 165572/2010 Sacado: junkes e borba Itda Endereço:
rua willy manke 59 - jaraguá do sul-se - cep: 89251-840 Credor:

midia global representacoes e comunicacao Itda Portador: -.
Espécie: dmi - n° titulo: 440 - motivo: falta de pagamento valor: r$
264,50 - vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 165522/2010 Sacado: marcelo alexandre galli
Endereço: avo Prefeito waldemar grubba, 4082 - jaraguá do sul-se -

eep: 89256-502 Credor: piramide auto pecas Itda - epp Portador:
Espécie: dmi - n° titulo: 617861881 - motivo: falta de pagamento
valor: r$ 254,00 - vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 165628/2010 Sacado: maria regina ladewig schwarz
Endereço: rua sete de setembro 20 - centro - schroeder-sc - cep:
89275-000 Credor: matilde dos santos de souza Portador: - Espécie:
eh - n° titulo: 851949 8 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 800,00
- vencimento: 12/05/2010

Apontamento: 165666/2010 Sacado: maria zulamar lago dalagnol
Endereço: rua angelo torinelli 78 apto 104-a - vila nova - jaraguá do
sul-se - cep: 89259-200 Credor: condominio residencial amaryllis
Portador: - Espécie: dmi - n° titulo: 9200041630 - motivo: falta de
pagamento valor: r$ 151,83 - vencimento: 12/12/2010

Apontamento: 165543/2010 Sacado: marli schweder de andrade
Endereço: rua marina frutuoso 585/501 - jaraguá do sul-se - cep:
89251-500 Credor: anunziato e plaza ltda Portador: - Espécie: dmi
- n° titulo: 3598001 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 294,65 -

vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 165757/2010 Sacado: maximiliano maurino Endere
ço: rua antonio jose goncalves 343 - apto - jaraguá do sul-se - cep:
89258-160 Credor: condominio residencial figueira Portador:
Espécie: dmi - n° titulo: 0000000314 - motivo: falta de pagamento
valor: r$ 212,35 - vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 165630/2010 Sacado: nelson waldir jansen Endereço:
rua procopio gomes de oliveira 1320 - jaraguá do sul-se- cep:
89250-000 Credor: banco volkswagen s/a Portador: - Espécie: np
- n° titulo: 319074 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 877,35-
vencimento: 30/06/2008

--- Apontamento: 165499/2010 Sacado: renato luiz sartori-me
Endereço: av.Getulio vargas, 268 - jaraguá do sul-se - cep: 89251-000
Credor: oesa com e repres ltda Portador: - Espécie: drni - n° titulo:
5677623u - motivo: falta de pagamento valor: r$ 1.522,94 - Venci
mento: 07/12/2010

Apontamento: 165639/2010 Sacado: renato luiz sartori-rne
Endereço: av.Getulio vargas, 268 - jaraguá do sul-se - cep: 89251-000
Credor: oesa com e repres ltda Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
5682607u - motivo: falta de pagamento valor: r$ 1.273,60 - Venci
mento: 10/12/2010

Apontamento: 165646/2010 Sacado: renato luiz sartori-me Endere
ço: av.Getulio vargas, 268 - jaraguá do sul-se - cep: 89251-000
Credor: oesa com e repres ltda Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
5686700u - motivo: falta de pagamento valor:?$ 1.122,84 - Venci
mento: 08/12/2010

--- Apontamento: 165659/2010 Sacado: renato luiz sartori-me
Endereço: av.Getulio vargas, 268 - jaraguá do sul-se - cep: 89251-000
Credor: qesa com e repres Itda Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
5679167u - motivo: falta de pagamento valor: r$ 401,84 - vencimen
to: 08/12/2010

Apontamento: 165661/2010 Sacado: renato luiz sartori-me Endere
ço: av.Getulio vargas, 268 - jaraguá do sul-se - cep: 89251-000
Credor: oesa com e repres ltda Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
5679153u - motivo: falta de pagamento valor: r$ 479,45 - vencimen
to: 08/12/2010

--- Apontamento: 165745/2010 Sacado: renato luiz sartori-me
Endereço: av.Getulio vargas, 268 sala 215 - jaraguá do sul-se - cep:
89251-000 Credor: armazem das embalagens ltda Portador: - Espé
cie: drni - n° titulo: nf 4229 - motivo: falta de pagamento valor: r$
496,70 - vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 165681/2010 Sacado: rubia kammer bruns Endereço:
av, Mal deodoro da fonseca s 12 191 - centro - jaraguá do sul-se
- cep: 89251- 70 1Credor: berta imoveis Portador: - Espécie: dmi - n°
titulo: sala12/iptu - motivo: falta de pagamento valor: r$ 49,24 - ven

cimento: 10/12/2010

Apontamento: 165657/2010 Sacado: schutzenpan confeitaria ltda
me Endereço: orandina coelho emckemaier 45 - jaraguá do sul-se
- cep: 89253-778 Credor: moinho do nordeste sa Portador: - Espécie:
dmi - n° titulo: 044041/2 - motivo: falta de pagamento valor: r$
287,00 - vencimento: 15/12/2010

-- Apontamento: 165436/2010 Sacado: simone langer Endereço:
rua else gabler 82 - seminario - corupá-sc - cep: 89278-000 Credor:
neuber moveis e eletrodomesticos Portador: - Espécie: dmi - n°
titulo: 05636412w - motivo: falta de pagamento valor: r$ 109,70-
vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 165485/2010 Sacado: stock cristopoline conf. Festas
event Endereço: r leopoldo mahnke 45 - centro - jaraguá do sul-se
- cep: 89251-510 Credor: chantipan - alimentos ltda me Portador:
Espécie: dmi - n° titulo: 680 - motivo: falta de pagamento valor: r$
285,85 - vencimento: 13/12/2010

Apontamento: 165545/2010 Sacado: supermercados juanas ltda
Endereço: rua nereu ramos 101 - corupá-sc - cep: 89278-000 Credor:
johnmar comercio e representacoes ltda Portador: - Espécie: dmi
- n° titulo: n97122/1- motivo: falta de pagamento valor: r$1.234,38
- Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 165324/2010 Sacado: valtair rogerio spezia Endereço:
rua alberto spezia 40 - vila nova - jaraguá do sul-se - cep: 89259-200
Credor: bogo recapadora de pneus ltda Portador: - Espécie: dmi
- n° titulo: 11.086-3 - Motivo: falta de pagamento valor: r$ 377,32-
vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 165695/2010 Sacado: veridiana aparecida simoes
Endereço: rua papa pio xii 99 - jaragua 99 - jaraguá do sul-se - cep:
89260-775 Credor: berta imoveis Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
40/reajuste - motivo: falta de pagamento valor: r$ 487,50 - venci
mento: 10/12/2010

Apontamento: 165696/2010 Sacado: veridiana aparecida simoes

E.J1dereço: rua papa pio xii 99 - jaragua 99 - jaraguá do sul-se - cep:
89260-775 Credor: berta imoveis Portador: - Espécie: dmi - n° titulo:
renegociaca - motivo: falta de pagamento valor: r$ 255,00 - venci
mento: 10/12/2010

Apontamento: 165428/2010 Sacado: viviane rutsatz lipinsky
Endereço: estrada pedra de amolar baixo 5350 - corupa-sc - cep:,
89278-000 Credor: casa das tintas sao bento Itda Portador: - Espécie:
dmi - n° titulo: 5924-3 - motivo: falta de pagamento valor: r$ 144,50
- vencimento: 10/12/2010

Certifico, que este edital de intimação de protesto foi
publicado no jornal "correio do povo", na data de 28/12/2010.

Iaraguá do sul (se), 28 de dezembro de 2010.

Tabelionato de protesto griesbach

Total de títulos publicados: 43
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Mercado Region,al

Lourival Kàrsten
Perspectivas -

planejamento futuro
4 - Infraestrutura

A forma mais prática para um

país ativar sua economia em caso

de crise é investir na infraestrutura

por causa de seu fantástico efeito

multiplicador.
O Brasil precisa de tudo: ro

dovias, ferrovias, hidrovias, aero
portos, portos, indústrias de base
como siderúrgicas,refinarias, hidre
létricas e termelétricas assim como

investimentos em saneamento,
habitação, saúde e educação.

São muitas as oportunidades e

algumas são de responsabilidade
direta dos governos e outra parte
ponderável poderá ser entregue
para a iniciativa privada.

Outra área de grande potencial
é a mineração. Nosso estado possui
uma posição muito forte na área

portuária, pois à partir de 2011 con
tará com cinco portos importantes.
Com a recuperação do porto de Ita

jaí, o mesmo terá ainda mais força,
acompanhando a evolução de Na

vegantes e Itapoá e São Francisco do
, Sul terão o benefício do desvio fer

roviário e da duplicação da BR-280.
Mesmo que demore, estas são obras
que não poderão serabandonadas e
trarão uma forçamuito grande para
a economia do nordeste catarinen
se. O porto de Imbituba está evo

luindo com as obras em andamen
to. Nossa cidade provavelmente terá
de esperar ainda diversos anos pelo
desvio ferroviário e também não

poderá contar com a duplicação da
BR-280 para menos de dois anos.

Ainda assim, estas obras terão um

impacto imediato sobre a economia
e proporcionarão um pouco de es

paço para a expansão das empresas.

s grandes temas que nortearão a economia bra
sileira no próximo ano e também nos anos se

guintes:

1 - Oligopólios
Um exame mais atento reve

la que no mercado mundial em
todos os segmentos existem al

gumas poucas empresas - nor

malmente de três a cinco - que
detêm o controle do mercado.
Em alguns segmentos - como

carnes, minérios, celulose, pe
tróleo e bancos - as empresas na-

cionais progridem a passos largos
e já têm presença entre asmaiores.
Certamente este é um caminho vi
ável diante da crise que assola di
versos países o que permite aqui
sições estratégicas. Esta é uma

"janela de oportunidade" que está
aberta mas que não permanecerá
assim pormuito tempo.

2 -Inovação
,

"

.

'" ... "'. I
As empresas que queiram semanter rio merôâdo precisam

acompanhar a velocidade com que acontecem as mudanças
nos mercados e' inovar sempre. Estas inovações devem se tra

duzir em produtos originais que as diferenciem das outras

empresas. Só assim será possível ganharmercado e dinheiro.

3 - Bônus demográfico
o envelhecimento da população brasileira provocará, ao

longo dos próximos anos, um crescimento significativo da
massa de pessoas inseridas na população economicamente
ativa.

Os setores mais fortemente beneficiados serão a previ
dência privada, educação, produtos farmacêuticos, serviços
hospitalares, lazer e recreação, pacotes de viagem, higiene e

beleza e móveis e decoração.
Como se pode observar, empresas de nosso estado e re

gião serão pouco beneficiadas pois apenas um destes setores
- móveis e decoração - tem significativa presença entre nós.

O setor de construção civil deverámanter seu impulso por
décadas por conta do déficit habitacional e do aumento da
renda da população.

Entre os setores que serão prejudicados podemos alinhar
todos cujo foco é o público infantil pois, entre 2010 e 2020 a

população de O a 14 anos encolherá de 49,4milhões para 41,5
milhões de indivíduos.

Esta perda de 8 milhões de cliente potenciais - 12% dos
consumidores atuais - deverá afetar negativamente as em

presas de vestuário facadas no segmento infantil. O aumenta
da renda da população dificilmente cobrirá esta perda mas -

provocará uma mudança no perfil do consumidor e nas ex

pectativas em relação ao produto.
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5 - Construção civil
A aposta irracional na cons

trução civil foi a principal causa
da última grande crise mundial e
causou desaquecimento na ativi
dade em grande parte do mundo.

A situação brasileira ainda é
diferente pois temos um grande
déficit habitacional e o bônus

demográfico está provocando
um aumento na renda das fa
mílias ao mesmo tempo em que
a população está envelhecendo
e enriquecendo o que propicia
a compra de imóveis de lazer
assim como a troca por imóveis
maiores e mais confortáveis.

Como a maior parte de umJa
construção é barro, calcário,
madeira, ferro e areia - todas
matérias primas nacionais - é
um setor que tem grande im

pacto sobre a economia domés
tica. Além disto as construções
demandam equipamentos, fios,
canos e até móveis e têxteis

para o lar, o seu impacto sobre a

indústria é muito grande assim
como demanda volumes muito

grandes de mão-de-obra pouco
qualificada que é o que mais te-

Economia 11

mos em nosso país.
Santa Catarina desfruta de

uma posição privilegiada em

relação à esta tendência pois
fornece equipamentos - espe
cialmente de Jaraguá do Sul e re

gião - tubos e conexões, azulejos,
móveis, janelas, portas, telhas
e outros itens. Estas empresas,
portanto, terão poucos proble
mas de mercado, exceto as que
sofrem com a importação destes

produtos. Para estas, resta ga
nhar volume de vendas que lhes

permita competir com os preços
e torcer que as importações pres
sionem a cotação do real.

Mais que as indústrias, as

construtoras atravessam ummo

mento muito interessante pois
não faltam obras nas mais diver
sas cidades de nosso estado, des
de o litoral até o interior.

Também temos um outro seg
mento - construções industriais
- que vai muito bem e deverá
ser uma outra fonte importante
de demanda ao longo dos próxi
mos anos, junto com as obras de
infra-estrutura.

DIVULGAÇÃO

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

• -0,76%

0,5971

2B.DEZEMBRO.2D10

2B.DEZEMBRO.201D

, CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERÇIAL (EM R$).
.

l,68BO
11 " ii Oi" I� ".!iJif!l!/jjj .. !Ji,�lIin,l'!1UH#llr."dllr' ,,1i.1h Il;!, r ,/i/ll/, r/iii ,iE" ',.,LHi!Jr1 u. P<ifi,,?i,�Jr.II"''[;J;. ./r

DÓLAR TURISMO (EM R$)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Mulher o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 28 de dezembro de 2010

m J
<II.

.

•

. '·wrW) Ih. II.
,.. n�Vf�rS,f,) I I nrw.

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

HORA ERRADA

Em
nenhum momento do ano que se vai posso lembrar de ter

quebrado a unha na véspera de um evento importante, nem
de ter ficado com uma senhora espinha na cara antes de al

gum encontro ... Claro que isso, com certeza, aconteceu no

decorrer desses 12 meses, mas digo que não me marcaram por que
provavelmente meu único compromisso era ver TV ou me jogar na
cama com algum livrinho sedutor. Mas agora, logo agora que as festas
estão a todo vapor; eis uma espinha gigante e uma unha quebrada
bem no sabugo. Ah, claro! E de brinde, um roxo enorme na coxa, por
causa de um esbarrão com um móvel durante a faxina natalina. Hora
mais que imprópria, hein?

() W�I ,�� ,'''III Wt In I"mWk I�li.1I1 � UNI'"�llIIl ,:�:t I:':�\ s�tJ �I,J� ,1I�jl,
Em situações corriqueiras para incrementar o romance. Cozi

nhar apenas de lingerie, lavar o carro com uma camiseta branca,
livre de sutiã e um shortinho provocante, arrumar a casa apenas
com um aventalzinho e nada mais, abrir a porta pra ele vestindo

apenas a gravata dele ... Coisinhas que não dão trabalho, mas que
deixarão o bafe bem assanhadinho. Se joga na ousadia, chuchu!

NINGUÉM SAI,
NINGUÉM SAI. ..
Sempre gostei muito de jo-

. gar Pôquer e até já coloquei aqui
alguns sites de Pôquer On Line,
que não exigem dinheiro real para
poder jogar. Basta entrar e o site
lhe dá uma quantia de dinheiro
fictício para você aprender a jo
gar e aumentar sua experiência.
Minha surpresa foi ter feito ca

dastro em um novo site, por indi
cação de uma amiga, e receberuma
ligação pra lá de simpática de uma
das atendentes queme deu todas as

. orientações para jogar sem dinheiro
real. Para quem gosta do jogo, fica a
dica para aminha nova descoberta:
BetBoo é o nome e você pode con

ferir mais acessando www.betboo.
com. All ln pra você!

ECA! ABANDONA
Esse negócio de chegar do tra

balho, do trânsito e descontar
sua raiva nas pessoas que você

gosta. Nada de ficar batendo a

porta, xingando por qualquer
coisa, sendo grosseiro nas respos
tas e ficando de cara amarrada. As

pessoas a suavoltanão precisamver

tanta estupidez gratuita. Lembre-se
de deixar da porta para fora todos
os problemas de trabalho. E que sua
casa é o lugar certo para ter paz.
Abandona as ferraduras, colega!

Elimine os hábitos ruins.

GOMO É?
A gente aprende muito com pessoas de diferentes culturas. Das coi

sas que mais me chamam a atenção as gírias e as palavras que signifi
cam algo completamente diferente do que conhecemos me fascinam.
Ainda tem aquelas expressões geniais capazes de definir uma situação.
Dia desses conversando com uma amiga no busão lotado ela reclamava

que vivia sendo surpreendida no trabalho, com notícias de última hora e

diz-que-me-diz. E usou a expressão "Isso aqui é quem nemTele Sena, de
hora em hora uma surpresa". Adorei!
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
,

Brilho e perfume
guardados nas meias

"'-�r. Ray émesmomuito estranho. O famoso cirurgião plás
tico de Hollywood, que está no Brasil há algum tempo
assinando contratos e fazendo propaganda de seus pro

..._� dutos, protagonizou uma inusitada cena durante o casa

mento do diretor do programa "Marcia", Rodrigo Branco. De re

pente, omédico se abaixa e tira dameia direita um óleo e começa
a passar no corpo, para ficar brilhoso. Da outrameia, ele saca um
vidro de perfume e borrifa por todo o corpo. Isso tudo, no meio
do salão da festa. Já pensou se essa moda pega entre os homens

daquitTodo mundo brilhoso e cheiroso!

Estão escolhidos os

participantes do DOO 11
o Big Brother Brasil l l , um dos programas de maior audiên

cia da televisão brasileira, promete trazer muitas novidades em
2011. A direção do BBB - coordenada por José Bonifácio Brasil de
Oliveira, o Boninho - já escolheu os participantes da nova edição,
que estreia em 11 janeiro na Globo. Os felizardos começaram a

ser avisados pela produção do programa a partir de ontem. As
obras da nova casa, no Projac, zona oeste do Rio, já estão em fase
de finalização. A academia, por exemplo, terá estrutura feita em
vidro. Já a região da piscina terá piso antiderrapante, para evitar
os escorregões e possíveis acidentes com os participantes. O per
fil dos escolhidos obedece a antigos critérios: umamistura explo
siva de gente bonita, carismática e polêmica, é claro.

"
No que diz respeito
ao desempenho, ao

compromisso, ao esforço, à
dedicação, não existe meio
termo. Ou você faz uma

coisa bem-feita ou não faz.

"

o craque das quadras,
Falcão, e o craque
das pistas, Félipe

Massa durante evento
eneficente em São Paulo,

Os dois trocaram suas

modalidades e partiram
para o futebol de campo,

em prol do Fundo Social de
Solidariedade da cidade de
Jundiaí. O Jogador Nen�,

, do Paris Saint-Germain,
n

e o piloto Felipe Massa
promoveram o evento,
que reuniu também o

apresentador da Record
Rodrigo Faro, os ex

jogadores Raí, Denílson
e Juninho Paulista e o

comentarista da Rede
Globo Caio Ribeiro

Ingrid Passos e Christian
Eduardo Hille trocaram

alianças no último dia 11 e

�goraos primeiros cliques
do evento começam a

aparecer. Felicidades
ao casal surfista!

luladã
uma de herói

o Tema da Vitória, a famosa
musica criada pela Rede Globo
para os pilotos de Fórmula 1, vai
sair das pistas e vai tocar para a

despedida do presidente Lula. O
tema foi testado e aprovado
pela banda dos Dragões da

Independência, o regimento
da guarda presidencial, du
rante o ensaio geral de posse
da presidente eleita, Dilma
Rousseff. A escolha foi feita

pessoalmente pelo lo tenen
te Almeida Machado, regente
da banda dos Dragões. Ao ser

perguntado se essa seriames
mo a música do presidente, o
tenente respondeu com outra

pergunta: "E temmúsica mais

apropriada?". Pelo jeito, Lula
vai deixar o posto de presi
dente com a fama de herói...

Violinista chinesa de 10
anos no Femusc

o Femusc (Festival deMúsi
ca de Santa Catarina) vai agitar
Iaraguá do Sul entre os dias 20
de janeiro e 5 de fevereiro. Vá
rias atrações já estão previstas
e uma delas é a participação
da violinista chinesa Sophia
Chan, de apenas 10 anos. Ela

participa da abertura do con

certo de abertura, no dia 20.
Antes de abrilhantar o concerto
que inaugura a edição 2011 do
maior festival-escola do país,

Sophia Chan gravará entre os

dias 17 e 19 no Centro Cultural
da Scar um CD e DVD. A mu

sicista estará acompanhada
da Orquestra Femusc, forma
da por 58 alunos liderados por
Alex Klein. Mais informações
pelos telefones (47) 3373-8652
(secretaria do Femusc) e (47)
3275-2477 (secretaria do Centro
Cultural), pelo e-mail festival@
femusc.com.br e no site www.

femusc.com.br.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

---m'St,�'U

Exp\mêl1C1i'l
a�s��ailII1ltdrte

Confiança
gumz@gumz.com.br

_ ........ lIicWI. Desde 1978
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

PatríciaMoraes, KellyErdn'Jann, CharlesZimmermann, CarlosHenrique
jornalista jornalista

.

eScritor SchroecJer, escritor

As flores do 'Natal e do Ano Novo

lia
das coisas lindas que este ano de 2010

os proporcionou, foi a sua prímave
, belíssima, plena de flores, apesar de
huvosa. O que se viu foi um espetáculo

grandioso: árvores que florescem em épocas dife
rentes do ano confrontaram suas flores nessa pri
mavera' em feliz, inusitada e coloridaharmonia. O
ipê,majestoso, sevestia de amarelo, irradiando luz
e beleza, para depois, devagarinho, estender um
manto dourado pelos caminhos. Enquanto isso,
o inverno conspirava a nosso favor e atrasava um
pouquinho, fazendo com que a flor do ípê con

fraternizasse, maravilhosamente, com a flor da
azaléia, manchando de vermelho algumas ilhas
de amarelo. E as duas árvores floridas consegui
ram se manter vestidas de luz e cor, grávidas do
sol, para dar as boas vindas à flor do jacatirão, que
chega no final de outubro, corrieço de novembro.

Foi um encontro memorável. E então chega
o verão, trazido pela flor de jacatirão, que traz
também o Natal e o Ano Novo.

E assim, não foi só a pele dos turistas que ga
nharam cor: as matas encostas, as beiradas das
estradas se transformaram, com o verde das fo
lhas das árvores de jacatirão sendo trocadas por
incontáveis flores que vão do branco ao verme-

.

lho, até o início de fevereiro, convivendo, tam
bém, com a beleza imponente e flamejante do
vermelho vivo dos flamboiãs e com o branco e o

vermelho das extremosas. De janeiro em diante,
as flores começam a colorir o paranáJ São Paulo
e outras regiões do Brasil.

E os turistas que vêm para o verão nos es

tados do Sul, têm um espetáculo de luz e cor

incomparável: as duas margens das estradas
derramando flores e cores sobre os passantes.
Cidades como Joinville, São Francisco do Sul,

Jaraguá do Sul, Corupá e tantas outras são privi
legiadas, por terem seus acessos ladeados pelas
flores da grande e majestosa árvore, tão pródiga
em oferecer essa festa brilhante de vida.

É a natureza, pródiga, a nos presentear com
suas obras mais bonitas, apesar de cuidarmos
tão pouco dela. Nós, homens, continuamos
desmatando, cortando árvores indiscriminada
mente. Ainda se cortam pés de jacatirão para se

fazer lenha, por serem eles árvores grandes de
tronco encorpado. Haverá crime maior do que
esse? Queimar a árvore que é um dos arautos
da natureza, do Menino que está para nascer,
do ano novo que representa renovação, renasci
mento, um dos maiores representantes da bele
za deste mundão de Deus ...

Há quem, felizmente, faça o caminho in
verso. Planta o jacatirão no jardim de sua casa,
onde pode admirá-lo e cuidar dele ao mesmo

tempo. Ou então colhe as suas sementes, depois
da florada, para espalhá-las nas regiões aonde
ele ainda não chegou.

Algumas pessoas sequer enxergam as vibran
tes árvores floridas de jacatirão, desde meados
da primavera até quase o fim do verão. Não que
tenham problemas visuais - elas não dão nenhu
ma importância ao belíssimo fenômeno da mãe
natureza que é a profusão de flores por todos os

lados. Já disse antes, mas vale repetir o que Cecília
Meirelles escreveu, com maestria e propriedade,
em "AArte de Ser Feliz": "é preciso olhar e ver".

Às vezes, apenas olhamos, mas não vemos.

Se você não viu ainda, olhe para o alto, para os

lados, para as matas, para as alamedas, para
os morros, para as margens dos caminhos, dos
rios, das lagoas e veja: elas estão lá, singelas, hu
mildes, mas majestosas e iluminadas.

LANÇAMENTOS

o que Re3Jmente aconteceu a Michael
Michael trouxe o entretenimento para o seu patamar mais eleva

do, agradando" pessoas do mundo todo. Leonard Rowe expõe com um
olhar cru e revelacor, o lado 'obscuro da indústria do entretenimen
to e o que realmente aconteceu. a Michael, o fabuloso Rei do' Pop::'
Estaobra, abrirá os olhos do leitor para uma realidade nuca vista, que irá

, expor a verdade sobre a corrupção, conspiração e ganância ocultas em
sua morte. Ele esclarecerá o que realmente se passa atrás das cortinas
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, Iroy Gable é um Joveru; cheio de dúvidas, que sofre, pressão de seu

pai. Cansado-da universidade de Direito e sonhando em ser escritor,,ii!' ,',,' ,I' I", H' ,

decide largar a universidade e procurar um emprego freelancer. Ele
acaba pegando o prirnelro trabalho que aparece, tfabalhânôo com Sucl<
Howard, um mentalista que viveu momentos de glória no "�Tonight Show .

de Johnny Carson". AcompanhÇ,lndo o shqwman Gomo sel) gerente de
,

produção, descobre no.emprego a magia da experiência de vidq.,
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A Ciça, ou
Bolota, é
arteira e

simpática e

precisa de um
lar. Contato
é com Isabel,
pelo telefone
(47) 3370-4451

CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias viaje tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

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

MElHORES MARGAS DE RAÇAO A GRANEL

21h10- todos os dias)
• Cine Garten 4
• Aparecida: O milagre (Nac) (13h50, 16h - todos
os dias)

• Tropa de Elite 2 (Nac) (18h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da
Alvorada (Dub) (14h20, 16h50, 19h30 - todos os

dias)
• Tron : O Legado (Leg) (21h50 - todos os dias)
• Cine Garten 6 (3D)
• Megamente (Dub) (13h - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (15h, 20h - todos os dias)

• Tron : O Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (22h20 - todos os dias)
BLUMENAU

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tro.n : O Legado (í.eg) (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 - to
dos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• A Rede Social (Leg)(19h, 21h - dom - qui)
• Megamente (Dub) (15h, 17h - todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h30, 17h, 19h40,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Megamente (Dub) (14h15, 16h30- todos os dias)
• Tron: O Legado (dub) (18h50 - 21h30 - todos os dias).

,

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da
Alvorada (Dub) (13h45, 19h15, 21h45 - todos os

dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Leg)
(16h10 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• 72 Horas (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 22hOO - to-
dos os dias)

• Cine Garten 2
• O Garoto de Liverpool (Leg) (14h30, 19h10 - todos

.

os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (17h, 21h40- todos os dias)
• Cine Garten 3
• Amor por Contrato (Leg) (14h10, 16h20, 19h,

• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino da
Alvorada (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h40 - todos
os dias)

• Cine Neumarkt 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20, 16h50, 19h20 -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Dub)
(13h30 - todos os dias)

• Tron : O Legado (Leg) (16h40, 19h30, 22hOO -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Megamente (Dub) (14h45 - todos os dias)
• Amor por Contrato (Leg) (17hOO -19hl0 - 21h30

- Todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Max ameaça Beatriz. Geraldo prende Pimpi

nela. Vitor aciona Siqueira para ajudar Pimpinela.
Glorinha que a testemunha que mentiu no depoi
mento foi encontrada. Estela conta para Ruriá
que terminou com Sola no. Estela se veste como

uma índia karuê. Sola no conversa com os. colonos
sobre a colheita, Estela pega o caderno de Anto
ninha para saber mais sobre a maldição. Janaí
na suspeita de que Nancy esteja apaixonada por
Pimpinela. Neca confessa a Terê que teme que
Pimpinela não volte mais. Estela surpreende toda
a cidade ao aparecer vestida como uma karuê.

PASSIONE
Adamo se abraça a Totó e implora que Cla

ra chame uma ambulância. Diogo foge. Danilo
aceita que Agnello fique com Stela. Clara simula
desespero com a constatação da morte de Totó e

Kellya consola. Clara repreende Diogo por não ter
seguido o seu plano. Gemma passa mal ao saber
da morte do irmão Gemma confronta Clara, que é

.

defendida por Adamo e Kelly. Olga comenta com

Talarico que acredita que Clara matou Totó. Todos
na casa de Totó ficam furiosos com o telegrama
de pêsames de Fred. Diogo desconfia das inten- .

ções de Clara em seu plano contra Totó.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Tito conta a Newton que está difícil levar o

casamento de fachada, Depois de transar com

Karina, Nicolau pergunta se ela está disposta a

ficar ao lado dele em qualquer circunstância. Diz
que quer ser presidente do Brasil e que ela vai ser
a primeira-dama. Ajuricaba fala para Virgílio que a

história da mala com dinheiro convenceu. Muito
preocupado, Ari conta a Ajuricaba e a Virgínia que
encomendou uma pesquisa e deu empate técni
co. Querêncio pergunta a Filó como está a vida.
Ela diz que está !udo bem, mas não consegue
conter as lágrimas que descem pelo rosto.

• TI-Tl-TI
Marta percebe que Gabi está estranha e pres

siona a filha a explicar o seu sumiço. Jacques Leclair
e Pedro chegam à casa de Marta. Leclair conta o

motivo da visita: "Vim pedir a mão da sua filha para
o Pedro. "Que brincadeira de mau gosto é essa?!"
pergunta a mãe de Gabi. A filha afirma: "Eu quero
casar com o Pedro, mãe!". Jacques conta sobre a

chantagem de Gabi. Marta se desespera. Amanda
. chega e esquenta o clima. Depois de mais ofensas,
Jacques chega a conclusão. "Enfim, estamos de
acordo em alguma coisa! Nem eu nem você quere
mos pertencer à mesma farnflial", diz para Marta.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras),
-'
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Evite medir forças com gente de
autoridade, há sinal de conflito
no campo profissional. Às vezes,

é preciso sacrificar coisa para que outra

cresça. Tenha cautela, necessidades afeti
vas podem se chocar com interesses pro
fissionais.

Há um desejo de quebrar a roti-
"

na, de buscar algo incomum que
possa transportá-Io(a) para além

dos seus pequenos horizontes. Vida amo

rosa meio desmotivada! Procure respeitar
as diferenças de opinião.

GÊMEOS
É preciso se empenhar para en

contrar a solução de seus proble-
mas. Manter o bom humor será

fundamental para achar soluções para a

vida amorosa. Maturidade emocional não
vai faltar. Não convém brincar com a sorte!

Seus anseios podem se chocar
\flfh.�ttJ com o que os outros esperam

que faça. O romance pode esfriar.
O desejo de controlar o outro pode colocar
tudo a perder. Cuidado com brigas, as pes
soas estão mais combativas hoje.

LEÃO
Há possibilidade de problemas
de comunicação ou perda de
dados no trabalho. O astral des

favorece o relacionamento, podendo trazer
frieza e indiferença. Seja mais humilde, a

simplicidade pode trazer bons resultados.

Procure controlar impulsos can

il sumistas. A sua necessidade de
"I'

segurança emocional está em

alta, por isso as relações mais sólidas con

tam com a proteção das estrelas. Não é um

bom dia para se arriscar em jogo.

Estará mais sensível a tudo que
'-."'-',,,,,,'-,-"'''-'''', envolva sua intimidade, mas não

conseguirá evitar desavenças. As
relações desgastadas correm sérios riscos
de se romper. A necessidade de ficar só
deve ser respeitada ..

ESCORPIÃO
Pode sentir que as coisas estão
mais lentas ou amarradas que o

normal. Tenha cuidado com situa
ções imprevisíveis. Sua vida amorosa anda
muito reprimida e o desejo de ficar só vai
aumentar. Controle mais sua ansiedade.

SAGITÁRIO

9 Negócios e amizade não se mis
turam. Bom dia para fortalecer

. os laços afetivos, Seu amadureci
mento emocional será visível. Não é

um bom dia para fazer empréstimos ou ser

avalista de alguém.

CAPRICÓRNIO
Hoje, você vai se dar conta de to
das as coisas que o incomodam
no seu trabalho ou na sua carrei-

ra. A relação a dois deixa muito a

desejar. Faça um balanço da sua vida, vai
perceber com clareza a diferença entre o

ideal e o real.

Sentimentos de desânimo po
dem invadir seu astral, fazendo
com que suas tarefas pareçam

mais complicadas do que são. Ten
dência a aumentar a distância entre você e

o par. Na vida afetiva, não leve tudo tão a

ferro ou a fogo.

É bom manter um certo afasta
mento dos amigos e protelar dis
cussões importantes. A relação a

dois corre o risco de esfriar. Terá
dificuldade para expressar suas emoções.
Cuidado com brigas ou intromissões des
necessárias.
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Ana Paula Arósio
em "Ana Estampa"

A atriz Ana Paula Arósio, cortada da novela das
oito, "Insensato Coração", por faltar às gravações e

declarar "falta de interesse", já foi reservada para
a sua sucessora, "Fina Estampa", que estréia em

Setembro de 2011. A informação é do colunista do
jornal O Globo, Ancelmo Góis. A trama terá Lilia Ca
bral como protagonista. Resta saber se Arósio não
vai matar mais essa.

I

Casamento na igreja
é "teatro", CJiz atriz

A atriz Mariana Ximenes, intérprete da vilã
Chiara na novela Passione, declarou à revista RG
que nunca teve interesse em se casar na igreja,
embora esteja "aberta a tudo". A atriz, que nun
ca foi religiosa, vê o rito com distanciamento, e
não entende a empolgação com a celebração,
e vê o casamento tradicional, com véu e grinal
da como "quase um teatro, uma encenação".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples evícíante, 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,

Ronaldo "fecha
a fábrica" e não
quer mais filhos

É o que disse o jogador em entrevista com

Mônica Bergamo para o jornal Folha de São
Paulo, neste Domingo, dia 26. Ronaldo anun

ciou ter feito a vasectomia pouco após reco

nhecer a paternidade de Alexander Umezu,
fruto de um caso que teve com uma garçonete
em 2004. O menino, de cinco anos, é o quarto
filho do esportista, que tem duas meninas, Ma
ria Sophia e Maria Alice, e um menino, Ronald.

Datena multado
por homofobia

O apresentador e jornalista José Luis Da
tena, da Band, foi condenado a pagar uma

multa de R$ 246 mil, por homofobia. O apre
sentador, ao narrar uma reportagem sobre
uma briga com um travesti, usou a expres
são 'travecão butinudo do caramba', consi
derada ofensiva pela justiça. Datena nega a

acusação, e alega ser contra todo e qualquer
tipo de preconceito, e que vai recorrer.

Leandro, do KLB
pode ser deputado
Como primeiro suplente do DEM para a As

sembléia Legislativa, o cantor Leandro pode
tomar posse de uma cadeira de deputado esta
dual em São Paulo. Caso seja convocado, o ar

tista, que está de férias nos EUA, deve retornar
à SP no início de Janeiro. Segundo o pai do mú
sico, Franco Scornavacca, se assumir o cargo,
Leandro vai lutar pela CPI da pedofilia, que foi o
motivo da candidatura de Leandro, e necessita
que "Mais gente influente se engaje nesta luta".

DIViRTA-SE
Vida de Escritor

Dois amigos de infância se encontram na

fila do banco:
-Nicolau! Há quanto tempo!
-É mesmo; cara ... Desde o ginásio ...
-E aí, o que você tem feito da vida?
-Ah, eu virei escritor...
-Sério? Que legal! E aí, já vendeu alguma

coisa?
-Já ... Até agora vendi a TV, o som, o telefo

ne ... Quer comprar um Chevette 78?

Variedades 15

ANIVERSARIANTES
25/12
Alessandra Glabowsky
Amauri Du,nker
Andréa M. do Nascimento

Benjamim de Magalhães
Bruna E. Maske

Eduardo Pelens

Everaldo Bueno

Gisele A. Quintino
Harry vorpagel
Jean S. Lucht

Josiane P. Signorelli
Julia Coral

Laércio N. de SOLlZa
Lones Hornburg
Luiz Nicolini

Luzia L. Flohr

Marilda J. Alanço
Moacir Fodi

Natalino de Souza

Nesio N. Pacheco

Oracio N. Ranguethi
Remilda Gaspar
Renita R. Meyer
Roide H. Rehnke

Rudolfo H. Neto

Sandira Volkmann

Sérgio Laskoski

Sônia M. Ayroso
Valcir Gerent

Vilma Muller

Cleber Corrêa

Daniela C. Rosa

Dorali S. Draeger
Edson G. Gielow

Elizandra Oliveira

Ervelino Harmel

Fernanda de Assunção
Gabriela Marquardt
Geraldo J. Fodi

Gisela Jensen

Gisele Bassanl

Herberto Harbs

Irma M. Trentini

Irma Sardenha

Jociele Mateus

Lucas Laube

Mariane S. Mendonça
Mariani Schwercoski

Marli Hoengen
Mauro A. Buzzi

Nilse T. Massaia

Onorio Girola

Roselei T. Prestes

Roseli Oorreia

Sabrina Mass

Sabrina O. Kupas
Schirlei O. Vargas
Valcir Pinter

Valter L. Knihs

28/12
Juliana Kanzler

26/12 Agatha P.lnvroth
At'IemirMarquardt Alexandre F. Esperaliça
Alessandro J Morbis Aline Koch

Alissa Floriane Ana C. da Silva

André Hohl Angeía M. Kanzler

Anele Bandeiras Edson L. Rosa

Garin Strelt Egon Krueger
Carla G. Heinert Elizabete W. Gaedke

,

Carlos E. Wehrmeister Gabriel Becker

, oaroune Rahn Gerson Strelow
Charles de Freitas Gregori Natali
Débora L. Bartel llva dos Passos

Edson Adan Ismar Komerderg
Eduardo R. Kinas

'

Jaime C. dos Santos

Ed,uardo Rodrigues Jairton L. Minei

Elcira Hansen Jeam M. Reinhold

Eliane Oliveira Jefeison S. Rufas
Eno Imroth

. João M. Rodriges
Guilherme Marinho José R. Schmitz

Ida L. Ferra ri Katia T. Strelow
IIca V. Kruger Maisa F. Dalcantora

Josiane L'Nesladeck Mara E. C. Duarte

Léo da Silva

Leonir M. Beck

Loele Bassaw

Lori M. Hermes

Lucas Thumseiser

Luísa M. Ruisan

Marci R. Dias

Mauro de S. Coelho
Osnildo Voelz

Rafael Mahs

Suzana A. F. De Souza

Marcia R. Fachiní
Maria F. Chiodini

Mariana Franzoi

Natalia Demarchi

Nllvaldo Muller

Odila P. Fo.di
Osmar Grimm

Osmar Pinter

Prlcila kruger
Sabnna O. K. Kaminski

Sandreia Reinke

Sérgio Baher

Siléiéj S. Cardoso
Solange Petry
Thais GaliJrlel
Valmir Kopsch
Vander Kopsch
Veredlana Borsatti

27/12
Ana B. S Zanetti

Ahderson Bortolini

A,ndré L. Lageado
Oelia R. T. Kuhn

Ghí3r1ene G. D. Maiochi
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ACILE 1.4 2011
COMPLETO
AMelhorCompra da Categoria com computadorde bordo epiloto automático desérie
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SEM FUTSAl

Arena temmudança de foco
Prefeitura quer fazer jus ao nome "multíuso" e duplicar número de eventos no ano que vem

PIERO RAGAZZIque no ano que vem. "Teremos
muitos dias disponíveis. Com a

Malwee não' podíamos marcar

com antecedência, pois não sa

bíamos se o time disputaria até o ,\
fim das competições", justificou. __o

Hoje, a locação do espaço custa
R$ 2 mil ao dia, valor que deve
ser reduzido no ano que vem.

Entre as ações para 2011 está
a execução do projeto paisagísti
co, que será feito pela secretaria
de Desenvolvimento Econômi
co e Turismo. De acordo com o

secretário da pasta, Célio Bayer,
as áreas em torno ganharão cal
çamento, árvores, local para ca

minhada' muro em torno do ce

mitério da Vila Lenzi e, ainda em

estudo, uma academia ao ar livre.
O custo da reurbanização será de
R$ 250 mil. "Precisamos melho
rar o visual para a comunidade e '

o turista, fazendo com que ponto
turístico da cidade ganhe ainda
mais destaque", afirmou Bayer.

('A paralisação do futsal
em Jaraguá do Sul
abre espaço para um

questionamento: o que
-

será da Arena em 2011?

o que depender da Pre
feitura o local passará
longe de ser um "ele
fante branco". O espa

ço multiuso foi construído há
quatro anos, com o custo de R$
18 milhões dos governos federal,
estadual e municipal, porém,
permanece inacabado e inviá
vel economicamente. De acordo
com o gerente administrativo da
Arena, Jeferson Oliveira, o exe

cutivo está se organizando para
que a Arena seja autossuficiente,
mesmo sem o futsal.

"Precisamos de R$ 25 mil ao
mês para manter. a Arena. Três
eventos de três dias mais a ar

recadação com bar, pagam es

sas despesas", calculou Oliveira.
Segundo ele, a previsão é que o

número de feiras e shows dupli-
.Genielli rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Projeto paisagístico deverá sair do papel em 2011 e se estuda a colocação de uma academia ao ar livre

Piso de madeira deverá
ser instalado em 2011

Mesmo direcionando a Are
na para eventos, a área esporti
va não será esquecida. Oliveira
informa que está tramitando
no governo estadual um projeto
para a colocação do piso de ma

deira, orçado em R$ 190 mil.
Com isso, modalidades como

o vôlei e o basquete poderão
usufruir da estrutura para treinos
e competições. "Já encaminha
mos o projeto via SDR (Secretaria

de Desenvolvimento Regional) e

está em Florianópolis", aviouOli
veira.

Atualmente, o local abriga
as modalidades de xadrez, judô,
caratê, ginástica artística, han
debol, futsal feminino, além da
LJaF (Liga Jaraguaense de Fute
bol), PME e um ambulatório. No
ano de 2010, a Arena arrecadou
R$ 100 mil, porém as despesas
ficaram em torno de R$ 324 mil.

EDUARDO MONTECINO
--

VENHA

PREFEITURA DE
JARAGUÁ DO SUL

o piso atual é de cimento e recebe apenas a pintura regular
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Chris

ta Inge HilleWagner, Interventora
Rua 28 de Agosto nO 1918, Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h
EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido
pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCG].

Protocolo: 11109 Sacado: ABRANORTE COMERCIO E REPRE
SENTAÇÕES DEADESIVOCNP]: 00.480.578/000 Cedente:
POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVCNPJ:
90.059.171/000 Número do Título: 0000499-1 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBAN
CO S.A Data Vencimento: 29/11/2010 Valor: 256,97 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$
31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11138 Sacado: ANDREA ZECH CPF: 867.441.869-49
Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.P.I CNPJ: 01.149.953/000 Nú
mero do Título: 131026946 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por Indicação Apresentante: RICARDO CLERICI DataVencimen
to: 22/10/2009 Valor: 7.739,56 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11279 Sacado: ANDRIELEAPARECIDA LUBACHESKI
PAGNOCE CPF: 071.041.179-03 Cedente: LUCHI COMERCIO
DE PEÇAS LTDA ME CNPJ: 06.175.773/000 Número do Título:
000188B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 10/12/2010 Valor: 142,37 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10083 Sacado: CAISILI DO CARMOWAECHTER CPF:
010.331.100-94 Cedente: FUND. BRAS. TECNOLOGIA SOL
DAGEM CNPJ: 27.282.748/000 Número do Título: 0041018146
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: ITAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 13/10/2010 Valor:
333,33 Liquidação após a intimação: R$ lQ,40, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10997 Sacado: CAISILI DO CARMOWAECHTER CPF:
010.331.100-94 Cedente: FUND. BRAS. TECNOLOGIA SOLDA
GEM CNP]: 27.282.748/000 Número do Título: 0041018147 Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 13/11/2010 Valor:
333,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10406 Sacado: CEDINHO LTDA CNP]:
09.626.781/000 Cedente: MADEIRAS BLUMENAU LIDA EPP
CNPJ: 02.509.755/000 Número do Título: 22A Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
12/11/2010 Valor: 600,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00
---------------------------------------------------------""'�--------
Protocolo: 11111 Sacado: DONALDO JORDAN CPF: 021.686.919-
67 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI
MENTO CNP]: 07.707.650/000 Número do Título: 20014399029
Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: ALEXANDRE N.
FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS ASSODataVencimento:
07/07/2009 Valor: 18.028,56 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10918 Sacado: ELIANE SCHERER CPF: 044.737.129-07
Cedente: BVFINANCEIRA S/A C.P.I CNP]: 01.149.953/000 Nú
mero do Título: 131026372 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: CAROLINA DE CARVALHO NEVES Data Venci
mento: 08/11/2009 Valor: 6.872,11 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11281 Sacado: EUGENIASAFANELIWULF CPF:
899.189.839-49 Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER.
SOLID. LUIS ALVCNP]: 04.430.100/000 Número do Título:
0579 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 10/12/2010 Valor: 1.579,12 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10571 Sacado: EVERTON LUIZ MELNINSKI CPF:
070.717.379-59 Cedente: WS IMOVEIS LTDA EPP CNP]:
08.364.750/000 Número do Título: 44084294 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBAN
CO S.A DataVencimento: 12/11/2010 Valor: 150,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
31,95, Edital: R$ 15)00

Protocolo: 10955 Sacado: IRANDITOMAZELLI
CPF: 384.114.409-82 Cedente: AGROPECUARIA GIRASSOL
LTDA EPP CNPJ: 80.162.019/000 Número do Título: 1/1
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 30/11/2010 Valor: 1.562,50 Liquidação após a

intimação:-R$ 10,40, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

-

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - --

Protocolo: 11199 Sacado: ISMAR PATSCH CPF: 821.749.629-34
Cedente: COOPERATIVAREGIONALAGROPECUARIAVALE DO
ITAJCNP]: 85.789.782/000 Número do Título: 00162502 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
04/12/2010 Valor: 135,75 Liquidação após a intimação: R$ lQ,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10913 Sacado: IVONE ALVES DE OLIVEIRA ZIPPERER
CPF: 045.535.739-03 Cedente: BANCO FINASA S.A. CNP]:

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 28 de dezembro de 2010

57.561.615/000 Número do Título: 3698615858 Espécie: Espécie
de Contrato Apresentante: DOMINUS - CONSULTORIA E GES
TÃO DE DOCUMENTOS DataVencimento: 08/03/2010 Valor:
42.557,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10912 Sacado: ]EAN CARLO SPEZIA CPF: 003.492.359-
45 Cedente: BANCO FINASA S.A. CNP]: 57.561.615/000 Número
do Título: 3693131429 Espécie: Espécie de Contrato Apresentan
te: DOMINUS - CONSULTORIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS
DataVencimento: 05/12/2009 Valor: 30.771,60 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11180 Sacado: ]OANICE APARECIDA BERTE CPF:
048.144.559-50 Cedente: O.M COMERCIO DE MAQUINAS DE
COSTURA EACESSORICNP]: 06.116.650/000 Número do Título:
1369.006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 08/12/2010 Valor: 145,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10911 Sacado: JOSEADAIR BRIZOLAANTUNES
CPF: 644.074.389-91 Cedente: BANCO FINASA S.A. CNP]:
57.561.615/000 Número do Título: 3697853470 Espécie: Espécie
de Contrato Apresentante: DOMINUS - CONSULTORIA E GES
TÃO DE DOCUMENTOS Data Vencimento: 19/12/2009 Valor:
45.111,60
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10921 Sacado: JOSE CARLOS CAVALHEIRO CARDOSO
CPF: 501.791.870-15 Cedente: HSBC BANK BRASIL S.A. -

BANCO MULTIPLO CNPJ: 01.701.201/000 Número do Título:
40360059678 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: FLÁVIA
DE ALBUQUERQUE LIRA Data Vencimento: 18/07/2007 Valor:
17.706,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11021 Sacado: JW COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNP]: 10.587.687/000 Cedente: LINK COMERCIAL IMPORTA
DORA E EXPORTADORA LIDA CNP]: 06.089.521/000 Número
do Título: 17/23 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM DataVencimento: 05/12/2010 Valor: 1.845,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11016 Sacado: KEUNECKE TRANSPORTES LTDA
ME CNPJ: 01.365.448/000 Cedente:W BREITKOPF COMER
CIO E INDUSTRIA LIDA CNPJ: 82.636.754/000 Número do
Título: 0000006292 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 03/12/2010 Valor: 650,00 Liquidação após a

intimação: R$ io.so, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11006 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LIDA CNP]: 09.623.163/000 Cedente: GASPARZINHO
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICCNPJ: 02.042.020/000
Número do Título: 10337-1/1 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 29/11/2010 Valor: 696,20 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 110U Sacado: L.G.D. INSTAlAÇÕES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 09.623.163/000 Cedente:VALPER ELETROFERRAGENS
LTDA CNP]: 81.554.933/000 Número do Título: 106521-0 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
17/ll/201O Valor: 107,75 Liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11075 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LTDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: VALPER ELETROFER
RAGENS LTDA CNP]: 81.554.933/000 Número do Título:
104233-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 22/11/20�0 Valor: 321,89 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11076 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LTDA' CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: VALPER ELETRO-
FERRAGENS LTDA CNPJ: 81.554.933/000 Número do Título:
104233-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 08/11/2010 Valor: 321,89 Liquidação após a
intimação: R$ lQ,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11134 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETiuCAS LTDA
CNP]: 09.623.163/000 Cedente: GASPARZINHO DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS ELETRICCNP]: 02.042.020/000 Número do Títu
lo: 9864-1/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 02/12/2010 Valor: 607,00 Liquidação após a

intimação: R$ lQ,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11204 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LIDA CNP]: 09.623.163/000 Cedente: GENERAL ELECTRIC
DO BRASIL LTDA CNPJ: 33.482.241/000 Número do Título:
05260701 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 08/12/2010 Valor: 921,53 Liquidação após a

intimação: R$ lQ,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11289 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LIDA CNPJ: 09.623.163/000 Cedente: GENERAL ELECTRIC
DO BRASIL LIDA CNP]: 33.482.241/000 Número do Título:
05130802 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 10/12/2010 Valor: 1.215,30 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11259 Sacado: L.G.D. INSTALAÇÕES ELETRICAS
LTDA CNP]: 09.623.163/000 Cedente: ROTA BRASIL
TRANSPORTES LTDA EPP CNPJ: 02.297.092/000 Número do
Título: 0000122815 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por
Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A DataVencimen
to: 03/12/2010 Valor: 78,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11101 Sacado: LORI RAMALHO CPF: 035.102.609-61
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LIDA CNP]:
01.209.784/000 Número do Título: Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA
DataVencimento: 06/12/2010 Valor: 4.385,67 Liquidação após
a intimação: R$ lQ,40, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10910 Sacado: LUCIANA EGER CPF: 040.094.639-45
Cedente: BANCO FINASA S.A. CNP]: 57.561.615/000 Número do
Título: 3674539221 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante:
DOMINUS - CONSULTORIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS
DataVencimento: 29/08/2009 Valor: 15.773,04 Liquidação após
a intimação: R$1Q,40, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11145 Sacado: LUIZ FERNANDO PAZMAURICIO
CPF: 026.341.669-07 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS
AUTO ELETRICOS LIDA CNP]: 06.153.403/000 Número do
Título: 0378 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
30/11/2010 Valor: 224,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11030 Sacado: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
]UNIOR CPF: 358.182.278-47 Cedente: RM COMERCIO E SER
VIÇOS AUTO ELETRICOS LIDA CNPJ: 06.153.403/000 Número
do Título: 0168001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 26/11/2010 Valor: 71,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11032 Sacado: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
]UNIOR CPF: 358.182.278-47 Cedente: RM COMERCIO E SER
VIÇOS AUTO ELETRICOS ll'DA CNPJ: 06.153.403/000 Número
do Título: 2304003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 26/11/2010 Valor: 152,00 Liquidação após a

intimação: R$ lQ,40, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10415 Sacado: MARCI MARA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 018.526.439-51 Cedente: UNISERV INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.767.138/000 Número do Título: 0185261010 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/11 /2010
Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10516 Sacado: MARLo\. CENITA COSTA CPF:
031.699.339-57 Cedente: PARIZOTTO COMERCIO DE MATE
RIAIS DE CONSTRUÇÃO CNP]: 08.015.692/000 Número do Títu
lo: 747/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/11/2010 Valor: 180,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11272 Sacado: MARINEZ FERNANDES CPF:
047.530.879-48 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNPJ:
86.727.989/000 Número do Título: 521 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/12/2010
Valor: 300,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 52,98, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11296 Sacado: MARLETE DRIDAROLI BERTOLDO
CPF: 713.230.749-53 Cedente: MONGUILHOTT COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃCNPJ: 08.428.083/000 Número
do Título: 2798002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 12/12/2010 Valor: 2.918,50 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11068 Sacado: MAURO JOSE DERETTI CPF:
624.214.339-91 Cedente: FND TRANSPORTES RODOVIARIOS
LTDA ME CNPJ: 02.151.018/000 Número do Título: 190691/3
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DataVencimento:
30/11/2010 Valor: 970,77 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10978 Sacado: MOVEIS E ESQUADRIAS TRANSZA
NOTTI LTDA CNPJ: 08.070.477/000 Cedente: METALNOX
INDUSTRIA DE METALURGICA LIDA CNPJ: 78.810.975/000
Número do Título: 7008269A Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.
Data Vencimento: 29/11/2010 Valor: 595,97 Liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 31,95,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10949 Sacado: NELCI DA LUZ CPF: 007.468.989-40
Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.P.I CNP]: 01.149.953/000 Núme
ro do Título: 131034370 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por '

Indicação Apresentante: RICARDO CLERICI DataVencimento:
20/07/2010 Valor: 23.379,16 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00
. ·l _

Protocolo: 11017 Sacado: NILTON FRITZEN CPF: 834.544.549-
72 Cedente:W BREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIA LIDA
CNPJ: 82.636.754/000 Número do Título: 0000007607 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
02/12/2010Valor: 83,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11163 Sacado: PATRICIA HASSE ONOFRE
CPF: 777.336.069-34 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S.A CNP]: 92.702.067/000 Número do Título:
297-3/6 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento:

07/12/2010 Valor: 865,72 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10147 Sacado: RAMIERI SCHU GROFF
CPF: 961.850.900-15 Cedente: DEVALDIR OLIMPIO DIAS
JUNIOR CPF: 303.971.368-03 Número do Título: UNICA Espécie:
Nota Promissória Apresentante: DEVALDIR OLIMPIO DIAS
JUNIOR DataVencimento: 10/09/2010 Valor: 545,63 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 10,00, Diligência: R$
31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: U212 Sacado: REINALDO KANZLER CPF:
311.731.449-00 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNP]: 06.153.403/000 Número do Título:
0315 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
05/12/2010 Valor: 70,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 10879 Sacado: ROSIVALDO FRITZEN
CPF: 073.957.559-79 Cedente: BANCOVOLKSWAGEN S.A.
Número do Título: 580651 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: SBS ATIVOS LTDA DataVencimento: 01/10/2008
Valor: 624,47 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11049 Sacado: ROTA 100TRANSPORTES LTDA
CNP]: 06.221.314/000 Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA
E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/000 Número do Título:
1941.1 /3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento:
28/ll/2010 Valor: 725,49 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11283 Sacado: SANDRA REGINA BOLDUAN
CPF: 053.244.189-35 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 20285*003 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/12/2010 Valor:
314,21 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
55,93, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11081 Sacado: SANDRO MATTOS ILHEO CPF:
773.888.019-87 Cedente: METALURGICA A.M. LIDA EPP CNP]:
85.141.026/000 Número do Título: 5781 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 30/11/2010
Valor: 369,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10894 Sacado: SANDRO REUTER CPF: 854.366.589.-20
Cedente: MGRB TINTAS LTDA ME CNP]: 03.492.863/000 Número
do Título: 1989/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi--

cação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento:
26/11/2010 Valor: 219,61 Liquidação após a intimação: R$ lQ,40,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 10663 Sacado: SANTA CLARA ARTEFATOS DE CI
MENTo LIDA CNP]: 10.266.793/000 Cedente: ITAU UNIBANCO
S.A CNP]: 60.701.190/000 Número do Título: 2023007J Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 10/10/2010 Valor:
4.800,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11274 Sacado: SEBASTIAO RODRIGO DA SILVA CPF:
953.019.929-53 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNP]:
86.727.989/000 Número do Título: 379 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/12/2010
Valor: 195,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 7,20, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11307 Sacado: TERESINHA MALISNKI CPF:
920.371.279-87 Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMEN
TOS S.A CNPJ: 07.207.996/000 Número do Título: 36.9.665.803Es
pécie: Espécie de Contrato Apresentante: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A DataVencimento: 08/09/2008 Valor:
21.389,28 Liquidação após a intimação: R$ lOAO, Condução: R$
27,20, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10914 Sacado: TRANS DF TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 04.119.328/000 Cedente: BANCO BRADESCO FINAN
CIAMENTOS S.A CNPJ: 07.207.996/000 Número do Título:
4247121181 Espécie: Nota Promissória Apresentante: CAROLINA
DE CARVALHO NEVES Data Vencimento: 08/04/2010 Valor:
144.078,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
10,00, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11063 Sacado: VADLEY ZUCHI CPF: 044.624.799-55
Cedente: JOSOE FORTKAMP JUNIOR CPF: 455.245.999-68 Nú
mero do Título: 01/01 Espécie: Nota Promissória Apresentante:
JOSOE FORTKAMP JUNIOR Data Vencimento: 08/12/2010 Va
lor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 13,87, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11077 Sacado: VAGNER LUIZ SARTURI
CPF: 058.729.969-00 Cedente: DELRI NATALINO DA SILVAMEI
RA CNPJ: 00.896.808/000 Número do Título: 7020/06 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
05/12/2010 Valor: 630,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11276 Sacado: VAGNER LUIZ SARTURI CPF:
058.729.969-00 Cedente: DELRI NATALINO DA SILVA MEIRA
CNP]: 00.896.808/000 Número do Título: 7034/05 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/12/2010 Valor: 317,00 Liquidação apósà intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11119 Sacado: VALDIR KRUEGER & CIA LTDA
CNP]: 72.225.600/000 Cedente: PARATI S/A CNP]: 82.945.932/000
Número do Título: 0619418 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 07/12/2010 Valor:
143,99 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 15,00

Christa Inge HilleWagner, Interventora
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Decisão judicial adiou escolha da prestadora de serviço
FOTOS EDUARDO MONTECINOJARAGUÁ DO SUL

Por decisão da Justiça,
a licitação para
instalar 20 câmeras

.

de monitoramento
está suspensa.

I"""" '''/II/ln''''IIJ11/11 �
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Suspenso o edi
das 20 câmeras

A
liminar deferida no dia
6 de dezembro pela ju
íza Eliane Alfredo Car
doso Luiz resultou de

uma ação popular impetrada
contra a Prefeitura, e deve gerar
atraso na prestação do serviço. A
expectativa do governo munici
pal era de que o processo licita
tório fosse concluído no último
dia 20, quando seria escolhida
a empresa que iria implantar os
equipamentos. A administração
está recorrendo no TJ/SC (Tribu
nal de Justiça de Santa Catarina).

A previsão era de que os apa
relhos entrassem em operação
no primeiro trimestre de 2011,
quando seriam interligados à
Central de Emergência da Polícia
Militar, que jámonitora outras 20
câmeras fornecidas pelo Gover
no do Estado em 2009. No último
dia 13, a assessoria de imprensa
da Prefeitura chegou a informar
que, caso o processo seguisse
dentro da normalidade, sem re

cursos de nenhum concorrente,
a ordem de serviço seria assinada
ainda este mês.

Ontem, o secretário de Admi
nistração Olívio Beltrão Júnior
e a chefe de gabinete, Fedra Ko
nell, não foram localizados para
informar se, com a suspensão do
edital, existe nova previsão de

quando os aparelhos começarão
a funcionar. A Prefeitura inves
tiu R$ 430,4 mil na aquisição das
câmeras, a serem instaladas em

vias públicas de diversos bairros
da cidade (veja quadro abaixo).

lá a implantação está orçada
em R$ 192 mil e o serviço de ma

nutenção durante o ano de 2011
deve custar R$ 408 mil, equivalen
te a R$I,7mil mensal por câmera.
Os postes de suporte já estão afi
xados para receber os equipamen
tos, que permitem giro de 3600 e

boa visibilidade à noite. A trans
missão de sinal será via rádio.

\,valdemar Grubba está entre as que devem receber monitoramento

Confira os locais
que devem

.

receber câmeras*

• Rua José Theodoro Ribeiro
(próximo ao Posto Pérola)
• Rua Luiz SartiIl'raça de Nereu
Ramos)
• Avenida Prefeito Waldemar
Grubba (em frente ao Líder Club)
• Rua José Theodoro Ribeiro (em
frente ao Colégio Homago)
• Rua João Planincheck com An
tônio Carlos Ferreira (Vila Lenzi)
• Rua Bertha Weege com Pastor
Albert Schneider
• Rua José Narloch (pista de atle
tismo)
• Rua Manoel Francisco da Costa
(em frente à Escola Machado de
Assis)

Segurança 19

Polícia recaptura três com
mandado de prisão em aberto
Um homem de 47 anos, que

estava com mandado de prisão .

em aberto, foi detido durante uma
abordagem de rotina realizada
pela PRF (Polícia Rodoviária Fe
deral) na BR-280, emGuaramirim,
por volta do meio-dia de ontem.
O mandado judicial foi expedido
pela Comarca de Curitiba (PR),
onde o suspeito responde por
crime de trânsito. O acusado, que
mora em Joinville e trabalha em

Jaraguá do Sul, foi levado para o

Presídio Regional.
Além dele, dois detentos do

Presídio Regional que ganharam
saída temporária de sete dias e

não voltaram no dia determina
do pela Justiça foram recaptu
rados durante uma operação da
Polícia Militar na sexta-feira, 24.
Um homem de 44 anos foi loca
lizado na rua Francisco Panstein,
bairro João Pessoa e uma mulher
de 36 anos foi encontrada por
policiais militares de Rio Negri
nho na casa de parentes. Um
outro preso, que também não re

tornou após receber o benefício,
continua foragido.

Causas do fogo estão sendo apuradas pelos Bombeiros Voluntários

Incêndio faz famOia perder
tudo no Jaraguá Esquerdo
A casa onde a balconista

Vânia Urbanski, 26 anos, mo
rava com o marido e a filha de
apenas cinco anos foi comple
tamente destruída por um in
cêndio por volta das 16h30 de
ontem, na rua Alfredo Benker,
bairro Iaraguá Esquerdo. A re

sidência mista, feita em ma

deira e material, foi consumi
da.rapidamente pelas chamas.
No momento do acidente,

• Rua Gerhardt Muller (em frente
à Escola Helmuth Duwe)
• Rua Walter Marquardt esquina
comAdolfPutjer (próximo a Pre
feitura)
• Rua João Januário Ayroso com

João Carlos Stein
• RuaWalter Marquardt (trevo da
Ponte da Argi)
• Rua Procópio Gomes (em frente
ao Posto Pérola)
• Rua Roberto Ziemann com Au

gusto Schwartz (bairro Amizade)
• Rua Ângelo Rubini (em frente à * Listagem repassada pela Pre
Secretaria de Obras) feitura em outubro deste ano,
• RuaWalterMarquardtIpróximo quando ainda faltavam definir
ao Posto Bogo)

.

dois locais. Responsáveis não fo-
• Daiane Zanghelini • Rua Jorge Czerniewicz (próxi- ram localizados ontem para for-
d�aM@"�r����a�m�r moaoHo�üalfumgu� \ necffma��furm�ões. ������_���•.•..•.•_ .•.•..•..•.•..•.��������"�
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ninguém estava em casa.

Os primeiros sinais de fu
maça na moradia chamaram a

atenção da vizinha Lili Oldem
burg Meier, 80 anos. Ela mora

em ummorro na lateral da rua e

foi a primeira a acionar os bom
beiros. "Como moro no alto,
consegui ver a fumaça. Chamei
os bombeiros achando que o

fogo era no mato, mas depois
vi que o telhado da casa estava

queimando", relembrou .

Da residência de aproxima
damente 100 metros quadra
dos, apenas as paredes de um

cômodo de material ficaram de

pé. Todos os móveis, eletrodo
mésticos, roupas e documentos
pessoais da família foram des
truídos. "Estava trabalhando
quando meu primo me ligou
dizendo que a casa tinha pe
gado fogo", contou Vânia, sem
segurar as lágrimas.

Os Bombeiros Voluntários
trabalharam por mais de uma

hora e gastaram cerca de 20mil
litros de água para conter as

chamas. As causas do incêndio
estão sendo investigadas.

Por enquanto a família fi
cará alojada na casa da mãe
deVânia, que mora no terreno
ao lado. Quem quiser ajudar
pode entrar em contato pelo
telefone (47) 3376-2143 (com
Valtraud).
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Cinto de segurança pode salvar vidas.
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