
•• 0lRBfl8 DOnvo

I-m I
Suspeita de raiva
bovina preocupa
Exame feito em Corupá ficará pronto em

março. Calendário de vacinação pode ser
antecipado.
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Segundo pesquisa da Unifesp (Uni
versidade Federal de_São Paulo), 80%
dos ex-fumantes dizem que largar o

tabaco foi o maior désafio de suas vi
das. A tarefa é pior para as mulheres.
O estudo aponta que elas são mais
suscetíveis à depressão, Que pode
serdesencadeoda tanto pelo hábito
ou abandono do cigarro. No Brasil,
de 12% o 15% dos garotas fumam
contra a faixa de 22% a 24% de ta

bagistas homens.

Fonte: www.abril.com.br
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Guido continua
na presidência
Associações empresa rias apresentam
nomes pam oonduzirassociativismo.

.
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Chavéz já fala
em reeleição
Presidente conseguiu aprovar texto que lhe
dá direito à reeleição sem limite.
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! Visite o apartamento decorado

GRSfRUTURA
9922-7480 - Plantão
www.grupoestrutura.com.br.

i

Câmara 'forma comissões de
olho na 280 e na reconstrução
Mudança gerado pelo fim do nepotismo também vai provocar uma revisão do lei Orgânico.
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MAIS UM
TíTuLO

Vitória levo QCopo
Contestado
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CARREIRA
Os sinais
debaixo do

.
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EDITORIAL

Na Venezuela-

avançará sem receio

a� ú:eIl:t�,sr inclW;ip-o as

o stência'âa população. delas é
educação. ChaV'éz quer controlar também 9,

CHARGE

Y VIVA LA
REVOLUCIÓN!!!

...

EI, COMP,ÁNHEIROS ...

TAMBEM QUERO
ENTRAR!

.

PONTO DE VISTA

Publicações literárias e culturais

DO LEITOR

E as demissões
avanço.m!
A imprensa não se cansa de noticiar a onda de

demissões ao ledor do mundo. Parece que muito em

breve não haverámais ninguém empregado ..Claro que
a situação não está nem um pouco tranqüila e a ten
dência é que a onda de demissões cresça ainda mais,
atingindo os mais diversos setores da economia.

Existem algumas ações em andamento em todos
os países ao redor do mundo e é lógico que pelo
menos algumas delas terão algum efeito e, se não
for possível reverter o quadro no curto prazo, pelo
menos será possível evitar o seu agravamento. Uma
onda de desemprego tem diversas conseqüências
bastante negativas para a economia: Pelo lado psi
cológico, a simples ameaça de desemprego faz com
que a pessoa procure limitar seu consumo, poupan
do tudo que possível. Pelo lado material, o desem
pregado deixa de ter renda e é forçado a deixar de
consumir.

Esta pressão sobre a diminuição do consumo

tem como conseqüência a queda nas vendas e logi
camente pressiona ainda mais o emprego por causá
da falta de serviço. É um autêntico círculo vicioso
que precisa ser rompido com ações fortes do gover
no. O governo federal tem à sua disposição diversos
mecanismos como reduzir os juros, acelerar o PAC,
criar incentivos para.as atividades que tem maior
impacto sobre a geração de empregos, permitir
acordos temporários para evitar demissões, entre
outros.

Em alguns estados - como Santa Catarina - os

empresários ainda resistem' e evitam as demissões
- conscientes dos custos envolvidos, mas, para que
esta situação não se agrave o governo precisa agir
com rapidez.

.

Em termos de números, enquanto em 2007 fo
ram criados 1,61 milhões de vagas, no ano passado
o número caiu para 1,45 milhões de vagas. Isto sig
nifica uma significativa reversão das expectativas
do passado recente.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINlsmADOR

.:, Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

.•
' enviados para o e-meu redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

, . Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. E obrigatório
informar nome completo. profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados) .

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR

regra, com blocos de texto maciços e gran
des claros nas páginas, evidenciando mau
aproveitamento de espaço. Os espaços
não ocupados nas páginas, um desper
dício imperdoável, davam a impressão
de que o material para publicação estava
escasso e precisavam esticar o que havia.
Ainda hoje existe um ou outro desses
cadernos. por aí, lidos apenas pelos pró
prios autores dos textos ali ·publicados e

por quem é citado nos textos.

Felizmente, isso está mudando. Al
guns jornais e suplementos de cultura
estão ficando menos herméticos, com

apresentação mais elegante, com textos
mais objetivos, mais claros e concisos,
sobre assuntos mais atuais e de interesse
mais abrangente.

O Suplemento Literário de Minas Ge-

rais sempre ficou entre os dois extremos,
equilibrado. "O Catarina", da Fundação
Catarinense de Cultura, .melhorou um

pouco .o conteúdo e a apresentação, pre
encheu os espaços em branco, embora
precise de periodicidade, pois ficou dois'
anos sem aparecer e voltou no ano passa
do com apenas três edições.

Algumas publicações surgiram nos úl
timos tempos, comboa apresentação, bom
conteúdo e boa vontade. Poucas e não são

publicações populares, mesmo porque es

tão num país onde se lê pouco. Os leitores
desses suplementos e páginas culturais são,
na verdade, quase que exclusivamente os

. próprios escritores. Com poucas exceções.
Precisamos levar essas publicações para

dentro das escolas, onde estão os leitores
em formação.

Vocês lembram daqueles jornais literá
rios e/ou suplementos culturais-publicados'
por estados, fundações culturais; acade
mias literárias, etc? Não falo, claro, das pu-

, blicações alternativas ou dos poucos espa-
.

ços em jornais da iniciativa privada, ainda
que alguns cadernos e suplementos de cul
turae literatura de grandes jornais também
andem pelo mesmo caminho.

Falo daquelas publicações oficiais, com
textos quilométricos e nem sempre interes
santes, com diagramação mal feita, via de
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FALA Aí!

"Luiz Inácio,
você vai se lascar. "

MÃO SANTA (PMDB-PI), SENADOR,
sobre o aumento de 5,92% dado aos

aposentados e profetizando que o popula
ridade do presidente vai cair.

"Vamos construir
um milhõo de cosas."
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
dobrando o meto de se construir
500 mil cosas populares até os

eleições de 2010.

Sim ou não?
"Do jeito que as coisas estão, não tem mais limites. Eles conhecem a lei de
cor e sabem que podem fazer tudo, que não vai dar em nada. Então, também
vão guardar no coração quando alguém lhes disser que, se fizerem alguma
coisa errada, vão perder sua ri1�noridade. Vão pensar nisso antes de colocar
o revólver na cabeça de alguém e dar dez tiros." O discurso é do senador
Magno Malta (PR-ES), que também preside a CPI da Pedofilia, defendendo a

votação da reduçãt> da idade penal. Ele quer na cadeia maiores de 13 anos,
autores de crimes hediondos. Outra proposta, aprovada em abril de 2007,
prevê que menores de 18 anos e maiores de 16 só poderão ser responsabi
lizados se à época em que cometeram crimes tinham plena capacidade de
entender o caráter do ato. Ocorre que a idade penal é protegida por cláusula
pétrea da Constituição, ou seja, está entre os princípios que não podem ser

,

modificados pelos legisladores. Enquanto isso...

Ex-vereador Evaldo João Junkes
(PT), que no ano passado disputou
a Prefeitura de Guaramirim, vai
trabalhar na assessoria do depu
tado estadual petista Jaílson lima,
de Rio do Sul. E, provavelmente,
assessorar na região o deputado
federal do partido Cláudio Antmtío
Vignatti. Junkes pretende montar

, uma ponte entre empresários, sin
dicatos, associações empresariais e
outras organizações com os parla
mentares. "Não serei um aspone",
garantiu Pupo.

REFORMA 1
A reforma administrativa dó Câmara
de Jaraguá não é um 'ato isolado da
Mesa Diretora como afirmou na sema

na passada o presidente JeanLeutpre
cht (PC do B). A não ser que a Lei Or
gânica dos Municípios. e o Regimento
Interno tenham sido alterados durante
o reeesse parlamentar. Constitucional-

'

mente toda e qualquer mudança segue
o rito normal de tramitação dos pro
jetos apresentados na Casa, garante
o (ainda) diretor geral Ruy Lessmann
(PDn.

"O país deve a eles
"

mais de três trilhões." CONFIRMADO"
PAULO PAIM (PT-RS), SENADOR,
condenando aumento de 5,92% poro

aposentados diante do superávit do
Seguridade de RS 400 bilhões. REFORMA2

Seja lá quem for o autor. Assim sen

do; terá sim de ser votado em plená
rio, para conhecimento público d,as
mudanças propostas, seja a éxlinção
ou criação, de cargos, ou alterações
de nomenclatura de funções. Em dois
turnos com a aprovação da maioria
dos vereadores. Por conta da reforma,
cinco funcionários de vários setores já
tinham sido demitidos até a sexta-fei
ra passada.

o CORREIO DO POVOD
'

TERÇA-FEIRA. 17 DE FEVEREIRO DE 2009
'

º PSDQi segondo'o vice-gllvernado[ Leonel Pavan, terá 35 c,andidatos
(tÜeputado em 2010, 28 de!�,s estaduais. Povoo exige candidaturas do'

, parUdo lançadas por Jaragu'ã"'do,Sul. O Primeiro e último tucan!!
/,c d�qui o' chegar à Câmara �O$ Deputados foi Vicente Garopreso, em

1998. Nãn reeleito em 290,2, qpando LioJironi disputriu uma das 40
vagas paro a Assembléia também sem sucesso. Em 2006 o partido
nãl) lançou candidatos.

'

BRINCADEIRA? .

Deputados'estaduais e federois do Pp foram ontem a Itajaí e Ilhota
paro, segundo a, assessoria do parUdo em Florianópolis, "consta
for, ln loco" a, situação desses municípios devastados pelas chuvas
"e novembr,o do ano passado. Ainda segundo a assessoria, "os per
lamentares querem saber o que realmente foi feito até agora, para,
ote,nder às fammos atill,gidas, e o que oinl{u falta ser soluc-ionodo(
Cloro, até agoro não tiveram tempo, estavam há �o dias curtindo férias.

. ..

..
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Reconstrução, .BR-280 e Lei Orgânica
Comissões temáticas do Legislativo vão acompanhar obras e revisão da LOM

. D o CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2009

EM PAUTA

JARAGUÁ DO SUL

Três assuntos relevantes
já estão em pauta na Câmara
de Vereadores nesse início de
fevereiro, . merecendo a cons

tituição de três comissões,
duas delas em parceria com

outros segmentos organizados
da sociedade. Ontem no final

,

da tarde, os vereadores se reu

niram no prédio do Legislatí
vo para alinhavar nomes dos
membros que vão representar
a Câmara I? pautas a ser traba
lhadas daqui para frente. Uma
dessas comissões, segundo
o líder do governo,

-

Adernar
Possamai (DEM), vai se voltar
para as obras de reconstrução
de patrimônios públicos e

particulares destruídos pelas
chuvas de novembro.

- A demora no repasse de
verbas estaduais e federais tem
sido urn dos complicadores, já
que o município não tem con

dições orçamentárias de arcar

com tudo. Outra das comissões
vai acompanhar o projeto de
duplicação do primeiro trecho

\

da BR-280, entre São Francis
- co do Sul e Cuaramirim e que

POLÍTICA----------

inclui o entorno viário de [ara
guá do Sul. Uma obra já adiada
por três vezes. A terceira das
comissões da Câmara fará uma
revisão geral da Lei Orgânica do
Município, a Constituição mu

nicipal, que define, por exem
plo, as atribuições do prefeito e

do vice-prefeito.
A última revisão ocorreu no

início dos anos 2000 e, segun
do Possamai, que já se ateve a

'

urna leitura detalhada da LOM,
a princípio não haveria mudan- .

ças. Mas é preciso adaptá-la à
lei municipal sobre o nepotís- i

mo, aprovada em 2007. "Nesse
.

ponto, embora a lei seja ainda
mais rígida em Jaraguá que
em

..âmbito nacional, a LOM é
omissa", lembra Possamai. No
ano passado, por força de Ter
mo de Ajuste de Conduta assi
nado com o Ministério Público
Estadual, o ex-prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB), obrigou-se a

demitir cerca de quinze servi
dores com grau de parentesco
direto e indireto dele e de se

.

cretários.
p.

CEL$O MACHADO

Quartel da PM sem

prazo de conclusão

Reconstrução de áreas destruídas e duplicação da BR-280 devem merecer atenção espeial do Legislativo

Pavan leva lista -de
pedidos da cidadeGUARAMIRIM

Com as obras na etapa dos fundamentos,
ainda não há prazo para conclusão do quartel
da Companhia da Polícia Militar de Guara
mirim, segundo o presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim, Marcos Mannes
(PSDB) que, com o presidente da Associação
de-Moradores da Vila Eccel, Lino Venturi, vi
sitou o comando local da PM para se inteirar /

da obra anunciada há mais de dois anos.' So
bre o que ouviu, Mannes rotulou como "urna
boa notícia, porque é urna obra muito aguar-,

dada pela população", lembrando o empenho
nesse sentido do Legislativo na legislatura
passada. O terreno que abriga a construção
do quartel, localizado em frente à sede dos
bombeiros voluntários, ainda precisa receber .

algumas melhorias e adequações, segundo
Mannes, mas o prédio, quando pronto, deixa
rá a PM em local privilegiado.

O projeto contempla o quartel da PM com

urn heliponto, facilitando o pouso e decola
gem de helicópteros quando acionados para
operações de salvamentos de alto risco ou

emergências provocadas por acidentes graves
. bastante comuns ao longo do trecho da BR-
280 que corta o município. Mannes (E) quer a ajuda de Pavan na liberação de verbas do Estado

.

GUARAMIRIM
Navisita que fez a Jaraguá do Sul na sema

na passada, o vice-governador Leonel Pavan
(PSDB) levou para Florianópolis uma lista de
reivindicações apresentadas pelo presiden-.
te da Câmara de Vereadores de Guaramirim,

.

Marcos Mannes (PSDB). Entre elas, a constru
ção de uma passarela e o-alargamento da pon
te sobre o Rio Putanga, na rodovia SC- 413,
entre os municípios de Guaramirim e Massa
randuba, recursos para a conclusão das obras
e compra de equipamentos do novo Centro
Cirúrgico do Hospital Municipal Santo Antô
nio, recursos para a construção de arquiban- .

cada no Estádio João Butschardt, e para um

Centro Esportivo no Bairro Avai.
Mannes também pediu a atenção do vice

governador com as questões que envolvem a

segurança pública solicitando a construção
de um .novo prédio para a delegacia'de polícia,
verbas do Estado para o efetivo início das obras
daCompanhia da PolíciaMilitar e a possíbilída-o de de se instalar nomunicípio algumas câmeras
de vigilância eletrônicas. Por enquanto, o úni
co município da região beneficiado com esses

equipamentos é Jaraguá do Sul.
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Nova Estação de Tratamento
Samae garante que reclamações não vão parar o projeto

�-
z

�

�
o

Investimentó foi de R$ 6,7 mil

Instrumentos
para o carnaval
JARAGUÁ DO SUL

A Fundação Cultural re
passou ontem 60 instrumen
tos musicais para os blocos
carnavalescos Em Cima da
Hora, . Sem Preconceito, Es-"
trela d' Alva e Unidos da
Brasília. As malacachetas,
repiniques, surdos, tambo
rins e chocalhos serão usa

dos durante os desfiles e

custaram R$ 6,7 mil.

Motorista se

apresenta hoje
o delegadoAdrianoSpoloor disse que o

condutor do Corso que atropelou o aposen
tado Lurdes Bernardo Pereira, 50 anos, no
noite de sábado, deve se apresentar hoje à
Polícia Civil. Segundo ele, o informação foi

.

repassado pelo Polícia Militat que atendeu
a ocorrência. Lurdes andava de motocicle
ta com o marido, José Pereira, na Avenida
Waldemar Grubbo, por volta do meia-noite,

. quando o corro bateu na traseiro da moto.
Com o choque, Lúrdes, que estava de coro
na, caiu sobre o capô e em seguida foi atro
peladó pelo veículo, que não teve a placa
identificado. o motorista fugiu do local. Ela
chegou com vida ao Hospital São José, mas
não resistiu aos ferimentos e morreu.

.

JARAGUÁ DO SUL

Fecomércio com

novo presidente
. o empresário Bruno Breithoupt é o

novo presidente da Fecomércio (Federação
do Comércio de Santa Catarina). Ele foi
eleito ontem pela diretoria.do federação a

terminar o mandato de Antônio Edmundo
Pacheco e fica à frente do Sistema feco
mércio até 201 O. O empresório é diretor ad
ministrativo e financeiro do empresa Brei

thaupt consel.heiro do Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul), presidente
do Sindicato do Comércio Varejista de Jara
'guá do Sul e Secretário da CDL (Câmara de

Dirigentes. lojistas) de Jaraguá do Sul.

JARAGuÁ DO SUL

Motivo de discussão entre

administração pública munici

pal e população, a Estação de
Tratamento de Esgoto do Bairro
São Luís é um assunto encerra
do para o município. Tanto que
a construção já possui financia
rriento aprovado junto à Caixa
Econômica.Federal, licença da
Fatma (Fundação do Meio Am

biente) e, para completar, está em
processo licitatório.

Conforme Nelson Klitzke, di
retor do Samae (Serviço Autôno-

.
moMunicipal de Água e Esgoto),
não há mais como retroceder o
trâmite. Por isso, quem reclama
da obra vai ter de se acostumar
com a idéia. "Não podemos sim
plesmente dizer que ela não será
mais construída naquele local,
tem dinheiro público investido
ali", explica. ,.

Outro fator favorável ao pro
jeto é a localização. Segundo
K1itzke, o terreno, na Rua João
Januário Ayroso e às margens do

Parque Malwee, obedece a crité
rios técnicos. Ele está no centro

de toda a extensão a ser atendida
pelo sistema no futuro. Depois
de inaugurada, a estação deve

duplicar a área de cobertura do
tratamento na cidade, alcançado
em tomo de 80% das residências
jaraguaenses. Dessa vez, os bair
ros abrangidos são: Barra do Rio
Cerro, [araguá 84 e 99, Vila Len
zi, São Luis, TifaMartins, Iaraguá
Esquerdo e parte da Barra do Rio
Molha e do Nova Brasília.

Terreno escolhido para abrigar a estação de esgoto do Bairro São Luís está limpo e será cercado em breve

Água é prioridade para gestão
Preocupado com o abastecimento ficior cerca de 70 mil moradores do

de água no município, Klitlke afirma
>

região Sul, da cidade: Entre eles estão:
que a prioridade agora é construir o Barra do Rio Cerro, Rio do luz, São luís
ETA (Estação de Trotamento) do Gari- e Rio Cerro. O Somoe também preten-
qoldi. Iniciado na gestão passado, o .de retomar um programa paro evitar o
projeto vai demorat pelo menos, 18 desperdício de água, que hoje chego a

meses paro. funcionar e deve bene- cerco de 35% da produção.

vai complicar o trânsito e gerar
poeira e lama, mas de qualquer
forma precisa ser-feito", disse.

K1itzke também. garante que
a estação-não causarámal cheiro
nos arredores. Segundo ele, a

tecnologia utilizada nesse tipo
de construção é específica e so

fre manutenção contínua para
evitar problemas dessa nature-

.
za. O projeto todo está orçado
em R$ 23 milhões, montante
a ser pago em 20 anos à Caixa

.

Econômica Federal.
Durante' a construção, que

provavelmente encerra no final
de 2010, o Samae pretende tam
bém instalar a tubulação neces-

sária para interligar as casas aos

equipamentos próprios à limpe
za do esgoto. "Pedimos a compre
ensão dos habitantes porque isso KELLY ERDMAIIlN

Polícia investigo homicídio de casal
Delegado diz que Rosany tinha passagem por trálicoe Germano seria usuário de drogas

Dias: "Foi execução sumária"

GUARAMIRIM O delegado suspeita que o

. APolíciaCivildeGua,ramirim crime tenha sido motivado por
continua investigando o homící- causa de dívidas por droga. Se
dio do casal Germano Randig, 42 gundo ele, Rosany já tinha pas
anos, e Rosany deAraújo Pereira, sagem pela polícia por tráfico
39, no Bairro Caixa d' Água. Eles e que Germano seria usuário
foram assassinados com tiros na

.

de drogas. A mulher era dona-
- cabeça dentro de casa namadru-' de-casa e ele era pedreiro. ,Se
� gada de sexta-feira passada, 20. gundo Dias, os vizinhos teriam
;; De acordo com o delegado res- escutado o som de tiros e de um
'"

� ponsável pelo caso, Daniel Dias, carro parando na frente da casa

g a polícia, já tem um suspeito do . durante amadrugada.
� assassinato, mas que é necessá- A hiLiPtese .de que tenha
[ rio apurarmais informações para' havido lUta corporal já foi des-
que o inquérito seja esclarecido. cartada pela Polícia Civil. O de-

legado acredita que, o fato de
a casa estar desarrumada e ter

.

vários objetos quebrados seria
comum à rotina do casal. "Foi
uma execução sumária, o assas
sino não deu chance de defesa
às vítimas", afirmou.

Os corpos de Germano e

Rosany foram encontrados na

manhã de sexta-feira por um

colega de trabalho do pedreiro,
Conforme o delegado, ele foi até
à residência do casal para saber
porque Germano não tinha ido
trabalhar.
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Amor e dedicação "pra cachorro"
Morador do interior deJaraguá do Sul cuida de 70 cães abandonados
JARAGUÁ DO SUL

Há dois anos, [aime Feliciano
. Pereira, 44 anos, se dedica a uma

verdadeira paixão. Ele retira cães
abandonados das ruas de Jaraguá
do Sul.e leva para a própria casa.

Lá os animais, que chegammui
tas vezes maltratados e feridos,
recebem carinho e atenção.' O
espaço não é apropriado. O local
onde Iaíme vive com um colega
na Tifa dos Húngaros, interior de
Jaraguá do Sul, já ficou pequeno
para os cer�a de 70 cães. São ca

chorros pequenos, grandes, ma
chos, fêmeas, de diversas raças,
desde vira-lata a dog-alemão.

A comida para alimentar os

animais vem de doações de res

taurantes da cidade, -''É preciso
cerca de .10 a ZO quilos por dia",
explica jaíme, que está desem
pregado. "Fico com uma: pena
quando vejo os bichos judiados
t;l abandonados. Para mim, isso
,é muito errado. Se é pra aban
<donar, então que nem tenha",

.

argumenta. O grande sonho de
'Jainie é construir um canil para

, os amigos fiéis.Mas para isso, ele
precisa de ajuda financeira. "Eu
sei que eles não ,estão sendo bem

tratados como merecem, mas eu

faço o que eu posso. Queria um
local apropriado, maior e com

tela de proteção", diz.
Quem quiser contribuir de al-

,

guma forma, pode procurar pela
casa de Jaime, que fica na Rua
Garibaldi, na Tifa dos Húnga
ros. A casa não possuí número
e Jaime não tem telefone para
contato, mas na localidade to
dos os moradores conhecem a

propriedade.

PROBLEMA
De acordo com o veterinário

Valdemar Schweitzer, o aban
dono de animais é comum em

Iaraguá do Sul, "Quando é filho
tínho, as pessoas acham bonito e

adotam. Para a criança é como se

.

fosse um brinquedo. Mas depois,
eles .crescem, ficam doentes, aí
abandonam. É uma falta de res

ponsabilidade", explica.
Segundo ele, cães abando

nados estão mais vulneráveis a

doenças, como fungos e sarnas.
'.Além disso, eles podem se tornar

agressivos com as pessoas.

DEBORA VOLPI Jaime já não tem condições de cuidar de tantos cachorros ao mesmo tempo

Recupero'ção da 416
levará. mais 60 dias
JARAGUÁ DO SUL

Os trabalhos de recuperação narodovia SC-416,
que liga Jaraguá do Sul ao município Pomerode, '

ainda devem durar cerca de 60 dias. Pelo menos,
esta é a expectativa de Antonio Sá, engenheiro da
empresa contratada pelo governo de Santa Catarina
para executar á obra.

-

Segundo ele, o prazo expira em três meses, no
,

entanto, tudo indica que as melhorias sejam finali
zadas antes do período previsto. Isto porque os ope
rários da construtora responsável pelo serviço já tra
balham em' território jaraguaense e se prepararam
para encerrar o projeto iniciado em janeiro. O único

empecilho, no entanto, é extínguírumburaco ainda ,-

existente no trecho de Pomerode. No local, a pista
cedeu e o morador vizinho não permite o acesso da

equipe ao ponto prejudicado. Sem a autorização,·
á. companhia aguarda uma liberação forçada por

,

parte'do Estado. Também de acordo com Sá, ainda
existem interrupções momentâneas na SC�416 por
causa das máquinas usadas no conserto da via. A
estrada está com pontos de deslizamento de terra

desde as chuvas de novembro e dezembro de Z008
" e otráfego chegou a ficar fechado por completo.

, KEI.LY ERDMANN Rodovia foi tomada por deslizamentos de"terra durante a enchente de 2008
.

.

'

�

Neg�iações
,

em andamento
O marido da prefeita, Ivo Ko

nell, disse ontem que as negocia
ções com a Salvita para resolver o

impasse envolvendo a aquisição do
Parque de Eventos estão avançadas.
De acordo com Konell, nesta quar
ta-feira, representantes da Prefeitura
devem se reunir com a Salvita para
dar uni ponto final ao problema.
"Este é ,o prazo final 'para eles cum-:
prirem com a transferência. Vamos
fazer vale a lei de julho de 1990, a
compensação do imóvel", disse.

Em 1955 o terreno do Parque
Municipal de- Eventos: foi', doadrr ,-' '

para a Salvita. Entre 1983 a 1988 o

município tinhaum convênio com
a entidade para ocupar o local.
.Mas em 1989, o prefeito da época,
Ivo Konell, assinou um decreto de
utilidade pública, tomando posse
do local. Na negociação ,estavam,
cincosalas comerciais, um terreno
e mais uma quantia em dinheiro.
A entidade recebeu apenas as sa- .

las comerciais, faltando o terreno
e o dinheiro.
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Mudança nas associações da região
Eleição da nova diretoria da Acijs marca o início das atividades este ano
REGIÃO

A troca de gestão também
ocorre nas Associações Empre
sariais da microrregião. Alguns
municípios já confirmaram a

renovação na diretoria, outros
ainda farão a eleição de chapa.
Em Guaramirim, Edgard Maluta
deve passar o comando da Aciag
à Eluisa Hertel Maiochi, o que
será confirmado na próxima se

gunda-feira (23). A cerimônia de
posse acontecerá no dia 26 de

março, no Parque de Exposições
PerfeitoManoel de Aguiar.

"Estamos envolvidos num

processo' e, ao passar o comando
para uma mulher, percebemos
uma grande renovação", declara
Maluta. Eluisa será a única mu

lher a conduzir uma Associação
Empresarial na microrregião. o.
atual presidente acredita que a

composição da nova diretoria
se deve a uma tendência empre
sarial tanto' no Brasil como em

Ouaramirim e que "haverá-uma
maior facilidade em atrair outras
mulheres ao quadro da associa
ção". Ele acrescenta que cada

gestor tem sua forma de traba
lhar, mas que a harmonia com os

poderes' Executivo é Legislativo
do município é característica da

Aciag e que deve ser continuada.

Cumprindo a tradição dos
mandatos da Acijs (Associação
Empresarial de [araguá do Sul),
o presidente Guida Bretzke será
reconduzido para mais um ano

de gestão, comandando a enti-
, dade até fevereiro de 2010. Na
Apeví (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu), o atual presidente Cus
tódio Vieira da Costa será subs
tituído por Edson Schmidt. As
duas,posses estão programadas
para o dia 19 de março, mas su

jeitas à alteração.
Na Aciam (Associação Em

presarial de Massaranduba), o

atual presidente Mauro Bramor
ski será substituído por Mauri
da Silva, .durante solenidade que
acontecerá nesta quinta-feira
(19), às l'9h30, no Salão de Festas

,

da Sociedade Atiradores. Em Co

rupá, a eleição da nova diretoria
acontecerá no dia 3 de março, e
em Schroeder o atual presidente
Ismário Bauer continua a gestão
parqué as eleições acontecem so

mente em 2010. .Guido Bretzke segue por mais um ano no comando do Acijs: único reeleição no microrregião,

A recomendação é que o agricultor controle a'vacinação do rebanho'

Suspeita de raiva bovina pode Dr�ga é
• • -

,

C
' , retirada,

anteGlparvaclnaçaoem orupo"-' ..: ,", -,,_'
,

",
,

BARRA VELHA

CORUPÃ'
A Secretaria de Agricultura

de Corupá informa a suspeita
de raiva bovina numa proprie
dade rural localizada no Bairro
Ano Bom, na divisa entre Co

rupá e São Bento' do Sul. Por

solicitação do proprietário, o

veterinário da Secretaria, An
dré Müller, coletou parte do cé
rebro de um boi para fazer aná
lise, a caso é isolado e deve ser

confirmado no início de março,
assim que '0 exame retornar da
Cidasc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina).

A raiva é uma doença do
sistema nervoso transmitida

por, morcego hematófago, que
suga o sangue do animal. Se

gundo André, a carne do boi
doente não deve ser consumida
e o animal é sacrificado. "Es

peramos o diagnóstico, inas se

for confirmado, a primeira ação

é vacinar todo o rebanho e de

pois fazer uma notificação para
capturar os morcegos", projeta.
A recomendação é que o agri
cultor vacine periodicamente
o seu rebanho. "Vacinar para
prevenção é até mais barato,
custa em torno de R$0,80 por
animal", reforça André.
a programa de vacinação da

Prefeitura, previsto para iniciar
em julho, poderá ser antecipa
do caso a suspeita se confirme.
A Prefeitura fornece as vacinas
e os profissionais para efetuar a
aplicação, mas o agricultor pre
cisa estar cadastrado. a veteri
nário explica que é comum ter

morcego em toda a região e que
Corupá, devido à situação geo
gráfica, "recortada por morros
e pedras", é uma das principais
regiões-para o sugador fazer ni
nhos.�dré destaca que o últi
mo caso de-raiva bovinaem Có

rupá aconteceu há quatro anos,

Após 36 dias de trabâlho,
foi finalizada a retirada da

draga abandonada há cinco
anos pela empresa Transpavi-

, Codrasa, de São Paulo, na la

goa de Barra Velha. Segundo
Ricardo Klietzke, que coorde
nou os serviços de remoção,
o mais difícil foi fazer a em

barcação boiar. O processo,
previsto para 15 dias, durou
o dobro. A embarcação, com
250 toneladas, estava com seu

funcionamento inviabilizado
pela corrosão. a que sobrou
da embarcação foi levado até
um terreno nas proximida
des do prédio do Fórum da
Comarca, onde a parte que
estava dentro d'água será to

talmente picada e revendida '

para o ferro-velho. A área foi
autorizada pela Marinha para
este serviço, e estima-se um

, prazo de 15 a 30 dias para a

operação ser finalizada.
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*E�fe anúncio anula os antêriores. Carros que participam desta
prcrnoçõo: Palio Weekend Adventtire, CHASSI: 4263887 - Palio
Weekend Trekking, CHASSI: 4264449 - Stilo 'Flex, CHASSI: 3087557 _

Stilo Sporting Dual, CHASSI: 3088038 - Strcdc Fire CE Hex, CHASSI:
7l2173� - Strodo Treeking Flex, CHASSI: 7128711. Na compra de
qualquer um dos veícul�s zero Km relacionados acima, na FIAT Jovel,
você ganha um NOTEB90K modelo e marca determinados pelo Jcvel.
Esta promoção é vólido até 28/02/2009 ou enquanto durarem, os
estoques. Terá direito ao prêmio negociações sem troco e sem descontos
(preço de fábrica). Todo a linha Fio! com redução do IPI paro todos os

veículos zero Km em estoque. Esta prornoçôo pode ser revogada sem

aviso prévio. Todas as imagens são de ccróter Ilustrativo.

JAVEL Concessionária fiAI.
RI:JO Expedicionário João Zopellc, 214

,

Jaraguá do ·Sul � se
fc:me-3214 0100 � www.jcvel.com.br

Na compro do seu FIAT JAVEL ZERO KM
você leva pra casa um NOTEBOOK novo*.

HORAS E MAIS HORAS
.

Eu já estava bem ncestumnda com

o horário de verão, que por sinal,
-gosto bastante. Aí agora, muda tudo
outra vez e lá vamos nós dormir às
dez horas da noite e acordar uma

hora antes do relógio despertar,
sem nem conseguir vo'lta'r a dormir.
Sem conter que às onze horas� meu

estêmnqn está grudado nas costas. E
as tardes parecem se arrastar, logo
nos primeiros dias �a mudança. Eu
tenho a impressão de que vivo dias
com 30 horas. Até me acostumar com
tudo isso, leva algum tempo. Meu re

loginho interne está em conflito. Vou
ali tirar. um c9chiJo. "

! DIVÃ COM BÁRBARA SCHAPPO ENGELHARDT

QUEM soU EU: Mãe,..trebelhedern, d'ona de.casà, esposá. Alguém com muitos'
sonhos para realizar.jMO: 'Minha Família.NÃO SUPORTO: A insensibilidade das
pess09s.NÃO VIVO SEM: Trabalho. Sem ele não dá-PRÓOUÇÃO PERFEITA: Con�
fórtáv�1 sempre,MEU TRABALHO: É a minhó realização.MINHA FAMíLIA: Como
todas as oútras, adorável e'cemseus problemas. MINHA TRILHA SONORA: Agra
dállel. Nada agressivo.cHOREI COM: O arrependimento de não ter dado mais atenção _

a alguém que partiu para sempreSORRI COM: O nascimento das filhas, claroAMAR
-É: AceitoçãoAMIGOS SÃO: Tenho poucos, mas de ótima qualidade.
Mandaria para o inferno: Novela. Só assisto ao último capítulo, é quando tudo se

resolveMANOARIA. PARA O CÉU:' Eu, com certeza.UM DIA EU VOU: Ter minha casinha
no Sítio.PAR PERFEITO: O maridão.RECOMENDO: O livro "A imaginação hiperativa
de Olívi,a Jeeles", de Helen' Fielding. Divertidíssimo.POÇÃO MÁGICA: "Se não houver
frutos, valeu a bélem'das flores. Se não houver flores, valeu o sombra das folhas. Se
não houver folhas, valeu a intenção da semente". Maurício Ceolin.

�

�

.'_' .�. _r
_" "" �

CARMELA Toda loja*
UQUIDA com .

1UDO! 60% off

"R..<,r;.,>t�.r:.�rZllp.

'i)�z.._., RD5aLulI@ :

TIO APOLO RESPONDE
(tioapolo@ymail.com):

. P: Tio, sou baixinha e.lsse me inco
moda. Parece que nenhum homem
chega em'mim apenas por isso.
Sou bonita e magrinha, mas sou

tão pequena que às vezes tenho -

vontade de chorar. Existe alguma
técnica para eu ficar mais alta?
(M. S. R) ,

R: Pitoca do Tio. Seu caso é com
plicado e só vejo uma solução: Ou
você começa a dar bola para os

"metro e meio" ou compra um par
de pernas de pau. Deixa de boba
gem.minha amiga. Alguém já disse
que nospequenos frascos estõo os

melhores cheirinhos? Não posso
confirmar porque adoro mulheres

.

altas... (Ops! Desculpe!). Seja feliz.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, ".

----�----SOCIAL

ESPAÇO ABERTO'
Oi Moa!
"Vejo diariamente na tua coluna um sério pedido de "DOE SANGUE". Penso
que o doador de sangue não precisa ser tratado como rei, uma vez que não
está fazendo nenhum grande sacrifício, para mim, isso é considerada apenas
uma atitude do bem. Porém, o atendimento do HEMOSC do Hospital São José
está deixando muito a desejar. Não custa nada dar um UP e transformar o

.

ambiente num local mais agradável, certo? Se der para dar uma daquelas
suas sutis "pegadas", o assunto é bem importante. Fui essa semana lá (e pelo
amor de üeusll, além de terem atrasado em 45 mínutes meu horário, ainda
atendem com aquela cara de dor de barriga. Quase virei ànostas e vazei do
lugar com medo do povo".

SILVANA LOPES

A LEITORA DO DIA . NAS RODAS
A leitora do dia é minha amiga Zenira· .!- Vanderlei Spézia desfilou, no

.

lux. Ela lê todos os dias a coluna para sábado, com uma morena eston-
ficar antenado nas inelhores notícias teante. A moça com o seu corpo
da região. escultural tirou o fôlego de muitos'

marmanjos.
NIVER

- Quem ousou esquecê-lo ain�a está
em tempo de desculpar-se: Marcelo
Fernàndes Simas Souza, professor da
Felows, ganhou coro de parabéns da
legião de amigos ontem.

, " O ser'huma�o,�
inventou a Iinguag_em

para satisfazer
a sua profunda
necessidade de

se queixar ." .

LlLYTOMlIN

FOFOCÓDROMO '

Segundo se comentava nas rodas
na semana passada, três ele
mentos foram na boate london
com uma única intenção: apron
tar! Figurinhas carimbadas da
cidade, comemoraram, beberam
e se divertiram .' Só que na hora

, de pagar a 'conta, resolveram sair
de fininho e tentaram escalar o

'<imenso muro que cerca a casa
,

nomma.. Mos'''se deram mal. O
trio foi p�o na, hora do "pula'
do gato". Conseqüênçia: clém de

i
pagarem o maior mlee. levamm
uns cascudos e tiveram que 'dar

. . explicaçã,o' no plantão' policial'.,

• O empresário Beto Mime festeja,
nesta terça-feira, .mcls um ani
versário. Não ousem esquecê-lo.
Liguem para ele.

• Já está circulando pela urbe a

propaganda da grande Festa Sum
mero Babado que será realizado dia
14 de março na AABB.

• A partir desta quarta-feira to
. dos podem começar a votar no

si te www.moagoncalves.com.br e

escol.her a,preferida das Top 10. A
.
-vencedoru será revelada durante a

festa Top One promovida pelo site.
A,eléita também estampará a capa
da revista Nossa.

BARR'IGADA
Só o que se comentou ontem foi o
fiasco de uma festinha inspirada
na moda do momento, na noite da
urbe, que aconteceu no final de
semana. A mistura cerveja quente
(não tinha outra bebida ... me .cón
tou um convidado!), comidinhas do
tipo bate-e-entope e uma bondi
nho insonsa não deixaram nada,
nada satisfeitos os convidados.

. Muita tentativa de produção, btá
blá-blá ,e nada ....

Minha querido amigo Miro, ,

do Miro modas, festejou
.

ontem o seu niver

TE CONTEI!
/�--,

• Na quinta-fei�n ÕS t,9 horas,
a equipe da Impfensa erilrenta
o time dos Caubóis..iConfraterni-

<, zoção que marcará a estréia 'da
; n9va camisa, .patrocinada pelo
jOrnafa CQrteio do povo.

Mr:i� �

Lu Soares recebe hoje coro de por�béns pelo idade novo
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

Elas e eles'
As amizades femininas' podem parecer

muito bonitas em seriados como 'Sexy and
the City', mas na vida real as mulheres são

pouco tolerantes com as amigas, foi o que
revelou uma pesquisa realizada nos Estados
Unidos. E a primeira frase dessa crônica é
uma reprodução de como começa o texto

que divulga o resultado. Lendo a reporta
gem, comecei a questionar o que nos faz
tão 'complicadas e perfeitirihas' ao mesmo

tempo. Tudo que se relaciona ao nosso sexo

dá mais dor de cabeça e trabalho dobrado.
Somos mais complexas, competitivas,

detalhístas, observadoras e queremos fazer

mil coisas ao mesmo tempo. Isso reflete
também na maneira de como enxergamos
o outro. Queremos sempre mais. Se o na

morado diz que estamos bonitas, achamos
pouco, esperamos ouvir que somos a mu

lher mais incrível que jâ passou pela vida
dele. Se ganhamos um aumento, queremos .

o próximo, se compramos um sapato, que-.
remos uma bolsa para combinar. Se ganha
mos uma saia, queremos uma mini-blusa,
se compramos uma bata, sonhamos com a

vitrine inteira. Por mais que eu lute contra

isso, sei que é da natureza feminina.
Mas voltando ao tema amizade, é fácil

, entender porque eles contam oompre com

uma turma maior. Bater um papo e tomar

uma cerveja já é sinônimo de laço eterno

para a espécie masculina. Torcer pelo mes

mo time é afinidade que basta. Jogar um
futebol na quinta-feira, é um playground
completo de emoções. Se depois tiver

churrasco e várias loiras geladas, melhor ir
dormir e desistir de esperar. Não adian
ta tentar entender essa' fixação masculina,
concorrer com futebol e reunião de amigos
é derrota anunciada.

'

, Já o relacionamento feminino é basea
do em intimidade, 'troca de confidências

e uma rusga que abale a confiança pode
ser devastadora para relação. Um exercí

cio para melhorar este nosso ponto fraco
é começar a se coloc;ar um pouco mais no

lugar 'da outra', tentar entender os desli
zes, compreender as fraquezas, interpre
tar uma cara feia apenas como sinal de que
nossa amiga está na TPM e não como de

claração de guerra. Não cobrar a perfeição
que nunca existirá. Não pedir um conselho

já esperando uma resposta.
Eu tenho saudades de todas as amigas

que fiz nesse percurso. A vida me apresen
tou milhares de pessoas e as especiais estão
guardadas num cantinho vip do meu cora

ção. Lembranças da desbocada, da decidi

da, da feminista, da liberal, da ditadora, da
chorona, da-possessiva e

,
Pode ser realmente

mais difícil existir uma amizade verdadeira

entre duas mulheres, mas quando ela exis

te, não tem distância, nem tempo, capaz de

atrapalhar.

VARIEDADES-�-------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Se Eu Fosse Você 2 (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h - todoS' os dias)

• Cine Shopping 2
• Morl eEu (Dub)(13h50, 19h,21h20-todososdios)

• Batman - O Cavaleiro dos Trevos (leg)
(16h10 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Sim Senhor (leg)
(15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1

, • Sete Vidas (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20-todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Um Foz de Conto que Acontece (Dub)

, (17h50, 19h40, 21 h30 - todos os dias�
• Surpresos do Amor (leg) (16h - todos os dias)
• Madogoscar 2 (Dub) (14hl O - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Sexto Feiro j 3 (leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Se Eu Fosse Você 2 (leg)

'(14h30, 17h, 19h30, 21h40-todososdios)

LIVRO

Clássico
moderno

Aclamado pela imprensa internacio

nal, como o The New Vorker e a The Eco

nomist, e comparado a Faulkner e Twain,
o australiano Tim Winton estréia no Bra
sil com "Fôlego". Livro hipnotizante,
um verdadeiro clássico moderno, que
revela além da beleza de surfar sobre
as águas, uma análise madura sobre
o preço de perder o equilíbrio, em

todos os sentidos.

• CiQe 3
',NoiV �,19b15-lódososdios)
• O CIlnoso min Bulton (leg)'

.

(16�1'5, 21h�- todos Os diOS�
BLOMENAU

T

• CineNe 1,
• S-exto Fe leg)
(t

• Cine Neumorkt4
• Foi Àpenos'ulIl Sonhg (leg) ........._..,......._,

(14h10, 19h1Q - todos os diaS)

DVD

Telefonema
desconhecido

Jerry Shaw e Rachel 'Holloman sõo
dois estranhos cujos caminhos se cruzam

depois de um telefonema de uma mulher
desconhecida. Ameaçando a vida deles,
a misteriosa '/OZ os coloca em situações
perigosas usando a tecnologia para ras

trear e controlar seus movimentos.

NOVElAS

NEGÓCIO DA CHINA
Suzete aconselha Lívio o dor uma para João. A

políCia pede para Lívia ir iJ delegacia liberilr o

corpo de Heitor. Denise pergunta para Ramiro
se ele teria coragem de matar outro vez. Anto
nello diz o Diego que não irá se casar com ele.
Violonte foz ameaças o Aurora para que ela a

tire do quarto envenenado. Otávio chego iJ coso
de Lívia poro ajudar a levar Theo 00 enterro.

Edilzo percebe o chegado do polícia. luli e os

vendedoras são presos. Lívio revela poro Júlio

que Denise esteve no hospital.

TRÊS IRMÃS
Alma convence Eros o iremboro. Polidoro alerta
'Glauco. Eros conta o Gregg que encontrou Alma
no esconderijo de Suzana. Suzana aceito se ca

sar com Xonde. Wolquíria diz o Dora que existe

algum interesse por trás de Violeta. Polidoro

aparece na cantina e insinuo poro Orlando que
Gennoro foi o autor do atentado. Woldete vê

Virgínia no ponto de ônibus e se oferece poro
viajar com elo. Sandro diz o Liginho que vai
enfrentar sua doença. Glauco é preso. Virgínia
chega iJ coso de Excelência.

CAMINHO DAS íNDIAS
Chiara tento folar com Duda pelo telefone. A
família de Oposh está em festa. Movo foge poro
se encontrar com Bohuon. Wol aviso o Ramiro

que uma revisto quer fazer uma entrevisto com

ele e a família, por causo do éontroto com o

Indiomed. Silvia converso com Aída sobre sua

situação com Raul e elo estranha. Movo se

entrego o Bahuon. Melisso se preparo para o

entrevisto e oriento Inês e Torso no escolho dos

roupas. leinha conto poro Aída que Camilo está
namorando Dario. Duda chego 00 Brasil.

- CHAMAS DA VIDA
Vivi diz poro Lincon que é loucuni resgGtor
Demoro. Junior chego poro tomar café da ma

nhã. Roisso pego Gabriel e sai do mesa. Junior
estranha o reação de Roisso.lourdes e Suelen
falam poro Junior que vão investigar. Beatriz e

Monu disputam um comprador de um corro. O

comprador prefere fazer negócio com Beatriz.
Vilmo diz poro Xavier que eles têm que torcer

para Vivi cair no converso de lincon. Xavier diz

poro Vilmo que mondou um moleque no reter
motório presslenér Demoro poro ele ficar de
bico fechado.

'

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Batista conto para Célio que' terminou com

Soridro. Torso ligo poro Batista e diz que está

preocupado com o mãe. Irmo e César ficam so

zinhos em coso. César resolve jazer um strip-te
ase poro Irmo. Ferraz recebe o ordem de prisão.
Ele mondo Cláudio e Rudàl! prenderem Mario
no dia do casamento. Júlio aviso que o dardo

que foi atirado contra Mario contém uma drogo
que suspende os poderes dos mutantes. Somiro
pego sua espada e ameaço motor Maria. Ela

aponto o espada pra elo, mos Pepe se coloco
na frente.

"

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE

·,Sogms
- Já tive três sogros e os três morrerom
- disse o Zé 00 amigo.
- E o que àcontllj:eu com elos?
- Ah! o primeiro, "todinho", comeu abobri-
nha envenenado...
- E o outro?
Quis saber logo o Zé.
- A 20 também morreu depois de comer
algumas abobrinhas enveilenados...
- Nosso, também? E o terceiro?
- Esta morreu de paulada.
- Paulada? Mas como? Por quê?
- Elo não quis comer abobrinha envenenado!

Jackie Chan
fará doação

\

Jackie Chan pode doar suo coleção de
cases históricos poro uma universi
dade de Cingopuro. O ator tem sete
imóveis construfdos durante o século
14 e avaliados em US$ 46 milhões.
Chon quer ajudar o instituição poro
garantir que elo tenho estruturo poro
lecionar por muitos anos. "Ele orno

. Cingopuro e acho que é o melhor'
lugo'r poro se doar essas cosas", disse
um assessor de Chon.

'

AmyWinehouse
,sofre colapso
A cantora Amy Winehouse, que posso
férias no Caribe, foi internado após
sofrer um colapso. Elo estaria beben
do muito enquanto tento se livrar do
vício de crock e heroína. "Elo estava
terrível, um caos. As pessoas estavam
muito preocupados", disse uma fonte.
Um porto-voz do çontoro afirmou
que Amy está internado por falto de
medicamento. A expectativa é de que
elo deixe o hospital logo.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples 'e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 919 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIOOOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO ' Fonte: Ciram/Epagri

Devido �o deslocamento de uma ,frente frio pelo
litoral o tempo fico instável cam nebulosidade
variável e aberturas de sol.

'

" Fases da lua

CHEIA Mlt�GUANTE NOVA

)) 1sn .2W2
CRESCENTE

(h.V2,� Jaraguá do Sul e Região
9!2

HOJE,.

d'MíN: 20° C,
MÁX: 29� C "" ,

Sol com pancadas
de chuva

QUARTA d'
,

QUINTA
MíN: 20° C . MíN: 20° C

.

MÁX: 29° C "'" MÁX: 31° C
Sol com pancadas Sol
de chuva

.

•, ÁRIES

4.". (20/3 a 20/4)
Seu romantismo

� l estará mais aflorado
e a saudade de uma

noite gostosa pode bater. A vida
prática faz você acordar rapidinho.
O trabalho estó deixando você

, meio maluco. Se a crise pegar
-----,

vOcê de calças curtas, dê uma'
volta nela.

)(
GÊMEOS ...

(21/5 a 20/6)
, No dia de hoje você

estará mais voltado
para suas relações

e reavaliando sua maneira .de se
relacionar com as pessoas. Você
deve prestar atenção a certa

dependência que você tem de

algumãs jjessoas e entender ii par
'

que dessa relação.

L� . LEÃo.

�,.J (22/7 a 27/8)
::: '} Você �eve abrir seu

\
�� coraçao para um

novo amor. Você se

queixa que estó só, no entanto
não consegue baixar a guarda.
Deixe o passado pará trás e aven
lure-se mais na vida. O Universa
estó'dando uma chance-de ciúro
a você.

#,",BRA(23/9 a 27/10)
Procure colocar
suas leituras em or

dem no dia de hoje.
Organize tudo o que far necessório
para incrementar sua mente.
Separe textos, artigos, matérias e
livras interessantes, pois com isso
você poderá dar grandes passas
adiante.

SAGITÁRIO
(27/11 a 2t/12)
Muito trabglho
requer muita

organização. Se
não fizer isso corre o risco de se
perder diante das responsabi
lidades. Organize seus gastos,
seus estudos e seu dia a dia de

, trabalho. Coloque cada ponto em
sua agenda e cumpra todos.

SEXTA

MíN: 19° C
MÁX: 31° C
Sol
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ANIVERSÁRIOS

16/2
Ademir Jose Kohler
Afonso Detker
AlessalÍdra Bassanesi
Angelo Maria Andrei
Anita lielsdorf
Carlos Henrique Rublo
Catarina A. Padilha
Daniela Verssio
Elzira Ruprecht
G.abriela T. Kopecky-

Garbrielii Boing ,

Ifenrique Tiágo Fodi
Ivo Alves da Silva Juni
John Willian Papp

, José Carlos Rahn
Josiane Baur
Karine Rosilene Holler
Léo Gustavo Rislou
Lina R. ,Schwarz
Lucas Chaves .

Luis C. Koepp
Luis Gustavo Silveir
Michele Kuhn
Mirian Ap. C. Lopes
Naiade Winter
Sergio Martins

, Silvia C. Stuart
Simone Andreatta

•

,17/2
Andressa P. Coelho

" Aurélio Alves Pereirá
, � Claudia C. Krause
�'CJovis Lemes
lli' Éduardo Roberto Alve
fJlenora WeU Stein

.

EIPclides sardgna
fabiola Ines Brindorolli

, -Gilberto Jungton
Gilson Hornburg

; Helton lapela'
> Isolde Barcelos
Ivanico Dalton Laube
Jackyane Marquard
João V. Miotto ,

Leonora Kaiser
Letícia Miranda
Luciano Laguna'

'

I Marcelo Hackborth Bell
Maria Eduarda Papp

M Nicolas G. M. Camacho
ii Otavio L Venera
Ozéias Claudino de L

, Priscila Raiu
Ricar:do V. Voz dos S
Robsob ReckZiegel-

RolfGeorg
. Rosangela KoneU
Sandro Fled'ler

�

, "Iliqn Ferreira

AQUÁRIO
(21/1 a 1812)
Mas que fase, hein?
Procure aproveitar
esta maravilhosa

fase até para entender melhor
o seu papel. Não se deixe levar
pela velocidade do movimento
sem se aperceber do que'�xiste
par trásae tudo. Apraiunde..se,no
significado.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje você estará
mais voltado para si,
repensando algumas

possibilidades românticas e pro
fissionais. Propostas não faltam,
mas� sabe'que não pode
dar nenhum passa errado. Você
estó ainda mais sensata e sem
nenhuma vontade demr., '

.

,."
CÂNCER

,_

�.........J (21/6 a 21m
;�-f� Muitas coisas do
: ; passado voltam a

fazer parte de sua
vidci até que decida dar uma
solução. Plutão pede ponderação,
sensatez. reflexão, mas acima
de tudo entrega para a morte do
que lião faz mais sentido. Abra as

. portas para o novo.

ey'.VJRGEM(23/8 a 27/9)
O dfa estó ótimo
para ficar em sua

casa que estará

aconChegante. Se puder leve todo
trabalho para casa e fique ló. Ele
wi render muito mais. Estará
mais próximo de seu coração e
de suas necessidades e você deve
respeitar-se.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a 21/11) � (27/12 a 20/1)
Casa sinta certa � Hoje você estará
flutuação em sua com sua energia
segurança espe- meio baixa, n:tas
áalmente no que

.'

•
não se preocupe. Se ,puder respei-

diz respeito às suas finanças, não'" te esse estado não fazendo nada
se preocupe; Anote todos oS seus que exija muito esforça físico ou
gastoS. É só·se organizar um pouco mental. Procure .meditar; trabalhar
mais. Afinai, a vida material nunca moderadamente e se fõr possível, .

foi um ponto de dificuldades. relaxar.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• Afasenãoéde
Y-'tf'1!' toda mó, se yocê

, perceber o que
estó acontecendo dentro de você.

'

Caso sinta certa angústia, procure
. entender a origem. Assuma
sua responsabilidade em cada
questão. Procure minimizar essa
energia11� do trabalho. '
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Bernt Entschev

Nem sempre a profissão que escolhemos para for
mação é a que seguimos para o resto da vida. Seja
por motivos de oportunidade, ou por causa das ne

cessidades da vida, muitos profissionais se desligam
de suas profissões primárias, passando a se dedicar

•

a um novo desafio profissional e, muitas vezes, é
nessa nova etapa que descobrem a verdadeira pai
xão de suas vidas.

Foi o que aconteceu com Daniela. Sua infância e,

juventude foram marcadas por idas e vindas à loja
de roupas de seus pais, o que desenvolveu na meni
na um gosto especial por se vestir bem, diferente do
costumeiro e simples apreço que todas as meninas .

têm por roupas, sapatos e acessórios.

RODAS

HEADHUNTER

Ossinais debaixo
do nosso nariz

Na hora de decidir qual faculdade cursar, entretan

to, Daniela preferiu ser Jornalista e depois de concluí
da a faculdade, começou a trabalhar em um jornal no
sul do país. Porém, ela não se sentia satisfeita com a

vida que levava. Parecia que sua escolha havia sido

equivocada. Foi então que surgiu a idéia de unir o útil
ao agradável e se tornar uma expert em moda. Depois
de batalhar, conseguiu o que julgava ser o emprego dos
sonhos: finalmente seria repórter de moda numa fa
mosa revista nacional. Mas o tempo passou e Daniela

percebeu que o ganhava como Jornalista não a levaria
aos lugares que pretendia chegar.

A jovem resolveu arriscar tudo. Deixou a revista,
voltou para o Sul e começou a trabalhar com moda

� na área comercial. Seus anos de revista lhe renderam
uma expertise real noramo e muitos contatos nas prin
cipais e maiores fábricas de roupas e sapatos do Brasil.
Desta forma, sua transição ocorreu de forma amena.

Daniela não nega que ainda gosta muito de es

crever e até arrisca destrinchar alguns assuntos para
um ou outro jornal. Mas o mais curioso disso é que,
quando joverri, ela não enxergava que a profissão que
a faria feliz, seria justamente aquela com que teve
contato durante toda a sua infância. O que chama

atenção nela é a determinação de largar tudo para
tentar uma coisa relativamente nova e, principal
mente, a maneira que achou de trazer. sua formação
para a nova profissão que resolveu seguir.

INDICADORES CÂMBIO

líNDkE Vi�RIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
f80VESPA 0.40% Dólar comercial (RS) 2,278 2,280 0,62% .

Euro (em USS) . 2,909 2,912 0,92%

Queda é menor, mas preocupa
\ r

Estado é O único a apresentar pouca diminuição nas vendas
o impacto da crise da in

dústria automotíva é menor que
no resto do Brasil. Na média, as
vendas de veículos novos caíram '

11,03% em todo o país nomês de
janeiro em relação aomesmo pe
ríodo de 2008. Já em Santa Ca
tarina.as vendas caíram 6,16%.
Para a Federação Nacional dos
Distribuidores de Automóveis

.

de Santa Catarina (Fenabrave/
SC), o desempenho mostra que
o setor automotivo. do Estado
continua tendo desempenho
acima damédia nacional.

Sérgio RibeiroWerner, presi-·
dente da Fenahrave/SC, comen
ta que o resultado era esperado.
"É inquestionável que a. crise

chegou não só às .montadoras
mas também ao bolso do con

sumidor". Apesar dos números
negativos, ele comenta que o

.

mercado catarinense está rea

gindo bem aos últimos aconte-

cimentos.
'

Em relação a janeiro de
2008, o setor de ônibus regis
trou o maior aumento nas ven

das: 61,11%.
O segundo maior resultado

positivo foi de automóveis,
com incremento de 13,93%,
seguido de caminhões; com

2,42%. As maiores quedas
foram na venda de motos

(25,74%) e de tratores e imple
mentas rodoviários (11,91%).

EDITAL ISituação:
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente
edital, que CENTRO IMOVEIS LTDA, CNPJ sob n" 04.636.57010001-23,
estabelecida· na Rua Exp. Gurmecindo da Silva n' 119, nesta cidade.
requer com base no art 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 607-Joao Jahn e 1196·Sem .

Nome, Bairro João Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
, abaixo caraclerizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do ..........
SUUSC, conforme Certidão nO 398/2008. expedida em 26.11.2008,
assinando como responsável técnico, a engenheira civ:iI Elisane Maria
Bender de Freitas, CREA n< 36875-t, ART n" 3315429-2. °
desmembramento é de caráter residencíal, possui a área total de
352,51m',sendoconstituídode2(duas) parcelas. ,� ,,'000

O prazo de impugnação por lerceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data, da última publicação do
presente edital, e deverá serapresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, nQ. endereço da
Serventia:Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683-centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE FEVEREIRO DE 2009. A OFICIALA Atrós dos vendo 'de caminhões, segundo maior resultado foi de automóveis

Petróleo no

Golfo'Pérsico
A :Petrobras descobriu pe

tróleo em águas profundas no

, Golfo Pérsico, no litoral do Irã.
A informação foi. dada pelo
diretor da Área Internacional
da companhia, Jorge Zelada,
ao explicar que foram encon
trados indícios de hidrocarbo
netos (petróleo ou gás natural)
nas amostras tiradas da região e

que, a companhia está fazendo
uma avaliação da descoberta.

, Segundo o diretor, esta ava
liação sobre o potencial das re
servas e sua viabilidade econô
mica deverá levar de dois a três
meses. "Somente são indícios

que ainda teremos que ava
liar para definir.os próximos
passos". A' Pêtrobras fez um

contrato de serviço em 2004

para desenvolver projetos de

exploração' no bloco de Tu
san, no Irã. Segundo o diretor,
foram investidos US$ 100 mi
lhões até o momento na per
furação de dois poços.

,
O executivo frisou que

até o momento não houve
di�cussão sobre o modelo de

parceria com o Irã. Atualmen
te, o país do Oriente Médio
adota o modelo de prestação
de serviços para empresas es

trangeiras'que atuam no país,
modelagem na qual a Petro
bras não atua.
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Chávez já se candidata outra vez
54,4% dos venezuelanos votaram a favor da proposta para reeleição sem limite
CARACAS

•
Os venezuelanos aprova

ram no domingo, em referen
do, uma emenda constitucio
nal que permite ao presidente
Hugo Chávez se candidatar à
reeleição quantas vezes qui
ser. 54,4% dos venezuelanos
votaram a favor da proposta
que suprime os limites à re

eleição de todos os cargos
de eleição popular, contra

45,6%. Logo após o resulta
do, o presidente já se disse
candidato a um novo manda
to no pleito de 2012 e cele
brou o que classificou como
a consolidação do socialismo
no país.

"Hoje começa
-

o tercei
ro ciclo histórico, de 2009
a 2019. Abrimos a porta do
futuro para continuar tran
sitando a- caminho da digni
dade e esse caminho não tem
outro nome: é socialismo"
declarou Chávez na varanda
do Palácio de Governo, em

mensagem a uma multidão
de seguidores vestidos de
vermelho. "Os que votaram

pelo sim votaram pelo socia-

lismo, pela revolução e por
Chávez", emendou.

Os meios de comunicação
não puderam divulgar ne

nhuma prévia até o resultado.
oficial, divulgado pelo CNE

(Conselho Nacional Eleito
ral). De acordo com o CNE,
o primeiro boletim com re

sultados "irreversíveis" seria
. -

divulgado às 21h (horário
local; 22h30, hora de Brasí

lia). Mas desde antes do fim
da votação, já era possível
ver simpatizantes do gover
no Chávez em comemoração
pelas ruas de Caracas.

Mais de 16 milhões de ve

nezuelanos participaram do

processo. As eleições trans
correram em clima de norma

lidade. Foram registradas pou
cas irregularidades.

Ex-militar, crítico dos Esta-
.

dos Unidos, Chávez havia sido
-derrotado em votação pára ter
minar com o limite máximo

para número de mandatos. Se
perdesse agora, ele teria que
deixar o governo em 2013 ou

encontrar outra maneira de
mudar as regras. Se perdesse o plebiscito, Chávez teria que deixar o governo em 2013, ou tentar mudar as regras

Subm'arinos nucleares
colidem no Atlântico

Dois submárinos equipados
com armas nucleares, um da
Grã-Bretanha e outro da França,
colidiram no início de fevereiro
no fundo do Oceano Atlântico.
As informações só foram divul
gadas ontem. O acidente provo
cou danos às embarcações, mas
sem que houvesse liberação de
radioatividade, segundo uma
fonte no governo britânico.

.

O incidente foi noticiado em

primeira mão pelo tabloide in

glês The Sun. O funcionário do
-

governo britânico confirmou a

colisão, mas exigiu anonimato -

por tratar-se de assunto delicado.
O HMS Vanguard, primeiro sub
marino britânico armado com

Cf) mísseis Trident com ogivas nu- .

� oleares, e o submergivel francês
<li! Le Triomphant, que também le-

vava�seis nucleares, sofreram
danos 1nenores. Nenhum tripu
lante ficou ferido.

A fonte britânica disse que

a "capacidade de contenção (do
Vanguard) não foi afetada e (a co
lisão) não comprometeu a segu
rança nuclear",

O HMS Vanguard, -que come
çou a operar em 1994, é um dos

quatro submarinos nucleares bri
tânicos. Cada um deles é'capaz
de transportar 16 mísseis Trident
carregados com ogivas atômicas.

No último dia 6, o Ministé
rio da Defesa da França infor
mou que o Le Triomphant havia
atingido "um objeto submerso,
provavelmente um contêiner",
quando retomava de uma patru
lha, danificando o sanar do sub
marino.

O Ministério da Defesa da.
França não confirmou a data da
colisão nem fez nenhuma men

ção à colisão com um subma
rino britânico, Ainda segundo
os franceses, não houve vítimas
nem danos à carga radioativa da
embarcação.
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Título
o Vitória cómeçou 2009 como terminou 2008 - conquistado tí
teles, O ouriverde do Rio do Luz, que encerrou o ano ven,cendo
o Campeonato Sênior do Ligo Joroguoense, conquistou mais um

troféu no fim-de-semono. Venceu o Iupet em São Bento do Sul,
por lxO, com gol de Mogrão aos 25 minutos, do segundo tempo,
e levou o Çopo Contestado. O time joroguoense foi convidado a

disputar o decisão depois do deslstêncln do Vila Novo, de Mafra.
Parabéns 00 time, que agora tem pelo frente o .Copo Norte e o

Taça PQmerode, em março.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE-------'------------

JJ Bordados (bronco) terá que vencer no tempo normal poro levar o jogo poro o decisão nos pênoltis

SEGUNDONA

Seleto leva a melhor
,

na primeira partida
Time de Guaramirim venceu por 3x2 de virada
JARAGUÁ DO SUL
União Jagunços/Seleto saiu

na frente nos primeiros 90 mi
nutos dá decisão do Campe
onato Iaráguaense de Futebol
da Segunda, Divisão. - Taça
SDR. Os donos da: casa, que
venceram, por 3x2, até come-'

çaram 'perdendo a partida
para o JJ Bordados, mas con

seguiram virar o jogo e agora
tem a vantagem do empate
no jogo de volta, no próximo
sábado (21/02), às 15h30, no
João Marcatto.

O time de Jaraguá do Sul
começou ganhando por dois

gols de diferença: Curiri fez
um belo gol aos 20 minutos
do primeiro tempo, batendo
de. fora da área no 'ângulo do

goleiro. Na segunda etapa Mu
rilo, aos dez minutos, ampliou
em urna jogada trabalhada
com Jailson.

Umminuto depois o árbitro
Rômulo dos Santos deu pênal
ti para o Seleto, alegando que
Roberto, do JJ, teria botado a

mão na bola dentro da área.
Antônio converteu o pênalti

e descontou. Aos 25, Clenil
son aproveitou bola cruzada
na área e colocou para dentro.

, Para fechar, Antônio fez o ter
ceiro de cabeça.

O técnico do Seleto, "[osé
Guízoni, aprovou o desempe
nho do time, sobretudo dos re
servas, que conseguiram virar
a partída.r'Foí um grande jogo,

,
onde a torcida nos apoiou bas
tante. Ter vencido foi urna

grande vantagem para a final",
disse o treinador, consideran
do o fato da final ser no João
Marcatto uma vantagem para
o time dele. "É urn campo
grande que nos favorece, já
que temos' um time rápido e

jovem", finalizou.

Para o dirigente do JJ Bor
dados, Iéferson de Oliveira, o
jogo também-foi bom e a der
rota foi apenas um detalhe.
[éferson gostou do que viu em'

campo e atribuiu as substi
tuições erradas o fato do time
ter perdido.. '�s mudanças
não corresponderam e acaba
mos perdendo depois deles
fazerem três gols relâmpagos.

. Agora é não pecar nas substi
tuições", analisou o dirigente,
emendando que o JJ ao abrir

. dois gols de vántagem na casa

.

do adversário "têm condições
de vencer e levar a decisão
para os pênaltís",

GENIELLI RODRIGUES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AUTOMOBILISMO

Resultados fora do·esperado
Pilotos da região longe do pódio na abertura do Estadual
JARAGUÁ DO SUL

OS cinco pilotos que re

presentam a região na elite do
automobilismo catarinense
estavam com azar na primeira
etapa do Campeonato Estadu
al de Velocidade lia Terra, que
aconteceu no Autódromo Ca
valo de Aço, em Joaçaba, no
último fim-de-semana' {14 e
15/2). Quem se deu melhor foi

. Alessandro Coelho, que termi
nou apenas em quinto lugar
pela Marcas A.

"Fui o melhor colocado e o

mais azarado também", brin
cou o piloto, que . teve uma

pane elétrica no final do úl
timo treino livre e, de última
hora, alugou outro carro - que
não possuía as mesmas tecno

logias que seu veículo titular.
Nos primeiros treinos, que

aconteceram no sábado, o pi
loto havia conquistado 'os dois
melhores tempos e, se não fos
se o imprevisto, ficaria com a

pole. No entanto, Alessandro
. largou em quinto e manteve a

colocação.
''Apesar das perspecti

vas serem boas, consegui-

mos conquistar um pódio
e pontuar. Um campeonato
se ganha também na regula
ridade", observou. Os pro
blemas com o carro titular
de Alessandro estão sendo
solucionados e a previsão é

que na próxima etapa o au

tornóvel já esteja disponível
para o piloto.

Quem também ficou na

mão foi Cristiano Rosa. O pi
loto de Guaramirim quebrou
dois motores nos treinos e

decidiu não competir no do
mingo. "Como havia quebrado
duas vezes meu 'motor não es

taria competitivo, por isso op
tei por descartar esta primeira
etapa", descreveu Cristiano.

Também pela Marcas A,
Elinor Elert foi o sétimo e Dir
ceu Rausis o nono colocado.
Mesma posição do estreante
Alan Schwartz pela Marcas N.
Agora os pilotos da região se

preparam para ter mais sorte

na próxima etapa que será nos
dias 14 e 15 de março na cida
de de São Bento do Sul.

GENIELLI RODRIGUES Autódromo Cavalo de Aço abriu a competição em grande estilo em Joaçaba

EDITAL
MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma' da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto. este edital. virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de TItulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada

.

neste Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 102471 Sacado: FABIANO TlLLMANN CPF: 947.783.889·68
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 0115974 C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA

.
Data Vencimento: 17/12f2008 Valor: 171,25

____________ o ••• __ ._ •• •• •• ._. • L... _

Protocolo: 102874 Sacado: ELAINE MARCALRIBEIRO LAMEGO CPF: 560.159.841-04
Cedente: HB GENDATAAG DE CURSOS LTDA CNPJ: 00.555.7311000
Número do Título: 00072909800 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Wncimento: 0510112009 Valor: 130,00
------------ -

Protocolo: 102875 Sacado: IVANIA DE BORBA DE VARGAS SCHIOCHET CPF: 891.863.899-04
Cedente: HB GENDATAAG DE OORSOS LTDA CNPJ: 00.555.731/000
Número do T4tulo: 5596620008 Espécie: 8uplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/0112009 Valor: 130,00

Protocolo: 103068 Sacado: PAULO CESAR VITORIANe CPF: 950.884.159-15
i Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621000
Númem do Titulo: 0115760 O Espécie: Duplicata de Venoa Mercanül por Ind.ica�âo, Apresentante: BANCO DO BR4SIL SA Data Vencimento: 1210112009 Valor: 109,25
_. .__ _ _n. _. __ .. __ ._. .. __

Faz por intermédio do presente Editai, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato, à Avenida Marechal Deodoro da
, Fonseca, 1589 a fim de liquidar o seu debito, ou enlao, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos proíesíados
I na forma da Lei. Horário de Funcionamento do Tabelionato: OQ:OOh às 18:00h

Jaragua do Sul, 17 de Fevereiro de 2009
.�- -ç--- ... - ._._-�--���---�---_ ... �----- _._._.....�-_._-----_... _-

Palmeiras enfrenta o atual

campeão da Libertadores
QUITO (EQUADOR)

De, um lado, um time reno

vado, cheio de jovem apostas.
Do outro, o atual campeão da
Libertadores, que .perdeu seus

principais jogadores, mas man

teve a base vencedora. Esse é o

cenário do jogo entre Palmeíras e

LQU, que abrirá nesta terça-feira
o Grupo 1 do torneio continental,
em Quito.

Mas a experiência dos equa
torianos não assusta a garotada
palmeirense. "[uventude não

quer dizer inexperiência", afirma
Lenny, 20 anos. '� pressão que
nós sofremos antes mesmo de
estrear no Paulista fez com que
muitos amadurecessem ainda
mais aqui". Lenny é um dos 19

jogadores inscritos pelo Palmei
ras na Libertadores que nunca
haviam jogado o torneio. Já aLDU
manteve 18 dos 25 que formaram
o grupo campeão no ano passa
do. Perdeu duas de suas estrelas

,

- os atacantes Guerrón e Bolaüos
-, mas ficou com a base formada
pelos experientes Cevallos (38
anos), Urrutia (32), Ambrosi (29),
Norberto Araújo (31) e Obregón
(37). E ainda se reforçou com o

lateral Reasco (31) e o atacante
chileno Navia (31).,

"Eles perderam peças impor
tantes, mas continuam muito
fortes, principalmente em casa",
opina Vanderlei Luxemburgo,
que tem no elenco só três jogado
res com mais de 30 anos - Mar
cão, contratado no final de sema
na, Marcos e Edmílson.

A maioria dos atletas pal
meirenses tem entre 20 e 25

anos, como Keirrison, Cleiton
Xavier e Willians, titulares do
ataque. "Fizemos as contrata

ções através de muita conversa

e planejamento. Nada foi feito
por açj,so. Montamos um .tíme
jovem,'�Mpido e com muita for
ça"; diz Luxemburgo.

'

Protocolo: 102911 Sacado: MARIZADOS SANTOS CPF: 026.637.799,89
Cedente: 8V FINANCEIRA SfA CNPJ: 01.149.953/000 .

Número do Titulo: 540126199 Espécie: Cédula de Crédito Bancário •

���:��.�����.����I��.:��I�_����.E.�.�.�.���._ _._.D��.�:����.:��o 20/1112008 Valor 907,68 .

Protocolo: 102995 Sacado: JULlETAANTUNES TlBES· ME CNPJ 08.660.3331000
Cedente: COMERCIAL PICOLA CNPJ: 08.906.708/000
Número do Titulo: 1149 Espécie Dupircata ce Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento 30/0112009 Valor 705 25
....-._.- .. _ .. _._.- .. -._._._ _-._._...•.._-_ _---_ _._._-_._--_._.

Protocolo: 103008 Sacado: MARIO,SALtES FARIAS CPF 352.410.639·00
Cedente: IPK CONVERTEDORA G �.r C LTDA ME CNPJ: 02.544.3671000

i Número do Tftulo: 10011·5. Espécie Dupiicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 15/0112009 Valor: 220,00

o CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA. 17 DE FEVEREIRO DE 2009

CAM!li:liNAiO CAlUOCA
7" RODADA
Madureira Ox3 Vasco
Fluminense 4xO Tigres
Resende 3xl Americano
Boavista Ox2 Bangu
Botafogo 1 xl Flamengo
Macaé 4xO Friburguense
Volta Redonda 2xl Mesquita
Cabofriense 2x2 Duque de Caxias

CLASSIFICAÇÃO
Grupo A: Fluminense tt, Resende 10,
Cabofriense 9, Americano 9, Duque de

C�xias 9, Vasco 8, Madureira 7 e Tigres 5
Grupo B: Flamengo 17, BotCifogo 16,
Macaé 10, Mesquita 8, Bangu 7, Volta

R�donda 7, Boavista 7 e Friburguense 5

CAMPEONATO CATARINENSE
9aRODADA

Chapecoense 1 xO Joinville
Mareílio Dias Ox2 Atlético Ibirama
Criciúma 4xl Figueirense
Avaí 2xO Metropolitano
Tubarão Ox3 Brusque
CLASSIFICAÇÃO: Criciúma 19, Atlético
de Ibirama 18, Joinville 16, Brusque 15,
Chapecoense 13, Avaí 13, Figueirense
12, Mareílio Dias 10, Atlético Tubarão 4 e

Metropolitano 4

CAMPEONATO GAÚCHO
8" RODADA
Inter-SM OXO Santa Cruz

o Internacional 5x1 CaxiasLU
LU

Avenida lx2 Grêmioc,
(f)
o

Veranópolis 3x2 São Joséz
o
a::

Juventude 2xO São Luizo

� Esportivo OxO Canoas
LU

z Novo Hamburgo 1xl Sapucaiense-c
u

Brasil de Pelotas 1 x3 Ypiranga(f)

õ'
::J CLASSIFICAÇÃO�
,'" Grupo 1: Internacional 20, Veranópolis 12,o- ...
-c

Novo Hamburgo 12, Juventude 11. Esporti-g
::J

vo 10, Avenida 9, Inter-SM 5 e Brasil3>
Ci

Grupo 2: Ypironga 16, Grêmio 13, Santa
Cruz 13, São Luiz n. Ulbra 10, São José 8,
Caxias 8 e Sapucaiense 6

7a RODADA
J. Malucelli OxO Cionorte
Atlético-PR 2x2 Nacional
Londrina 2x2 Cascavel'
Iguaçu. 2xl Toledo
Eng. Beltrão 4xl Foz do Iguaçu

. Iraty 1 xO Paraná
.

Coritiba 2xl Ria Bronco

Classificação: Atlético-PR 15, Coritiba 14,
Cianorte 12, Londrina l1.lraty 11, Toledo
10, J. Malucelli 9, Eng. Beltrão 8, Paraná
7, Rio Branco 7,Iguaçu 7, Foz do Iguaçu 6,
Nacional 5, Cascavel 5 e Paranavaí 4

CAMPEONATO PAUliSTA
8° RODADA
Palmeiras 1 xO PauUsta
Guaratinguetá 4xO Santo André
Barueri 1x2 Mirassol
Oeste 1 xl Bragantino
Marília 3xO Mogi Mirim
São Paulo 1 xl Corinthians
Ponte Preta 2xl São Caetano

Botafogo-SP Oxl Portuguesa
Santos 3xl Guarani
HOJE
21 h45 - Noroeste x !luano

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 21, Corin
thians 18, São Paulo 17, Portuguesa 14,
Santos 13, São Caetano 13, Barueri 13,
Mirassol12, Ponle Preta 11, Santo J\ndré
10, Guaratinguetá 10, Oeste 10, Ituano
8, Bragantino 8, Marília 8, Guarani 8,
Paulista 6, Botafogo 5, Mogi Mirim 4 e
Noroeste 2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NAS ÁGUAS DE PENHA

PENHA

O jaraguaense Alessander
Lenzi e o paulistano Denísio
Casarini Filho foram os desta
ques na' etapa de abertura do
220 Campeonato Brasileiro de
[et Ski. Lenzi venceu na ca

tegoria Freestyle Profissional
(manobras . livres], enquanto
Casarini ganhou na Runabout
180Q Modifíed, considerada a

Fórmula 1 da modalidade, na
Super Course Profissional e

Super Course Stock. As dispu
tas foram realizadas no sábado
e domingo, na praia Alegre,
em Penha, no Litoral, de Santa
Catarina. A segunda etapa está
marcada para os dias 21 e 22 de
março, em Itanhaém (SP).

Diante de um bom público
nos dois dias de disputas, Lenzi
realizou mais um shaw de ma

nobras, mostrandomuita técnica
e habilidade. Mostrou que é sé
rio candidato a mais um título,
que seria o 12e consecutívo. Na

ESPORTE�---�-----

segunda colocação ficou o gaú
cho Alexandre Buneder, de Porto
Alegre, seguido pelo baiano Bru
no Jacob, de Salvador.

Na categoria Runabout 1800
StockProfissional, a vitória foi do
paulistano Henrique Serra, na
segunda colocação ficou Dení
sio Casarini, seguido por Valdir
Brito Júnior 'e Célio Vinícius. No
Freestyle Amador a vitória foi
da catarinense Gabríella Lenzi,
seguida por Allan Lenzi, filha e

sobrinha de Alessander. Em ter- .

ceiro ficou Luciano Constante
Valente, de São Paulo.

Denísio Carasini Filho, que
nas últimas três temporadas ter
minou com o vice-campeonato

. da Runabout 1600 Modífied,
mostrou que em 2009 quer che
gar ao título da categoria daRuna
bout 1800 Modified. Ele também
venceu em mais duas categorias,
na Super Course Profissional, em .

que tenta o tetracampeonato e na

Super Course Stock. Alessander Lenzi deu mais um show de manobra�, desta vez no Praia Alegre, em Penha, no fim-de-semana·

VOLKSWAGEN
1 JETTA170CV 4 COIfPLETO+Rll 07toa PRATA

Lenzi vence abertura do Brasileiro
Jaraguaense mostra que é sério candidato .aos 12° título consecutivo

2 FOX 1.6 PLUS FlEX .. AC OH TE LT DT 06107 VERMEUfA

3 FOX 1.6 PlUS FlEX .. AC DH�LT DT . 06t07 VERMEUfA
.. FOX 1.6 PLUS FLEX .. COMPLETO
5 FOX1.0crrv FLEX .. AQLTDT

06107 VERMEutA

04104 PRETA

6GOLF1.6FL.ASHFLEX 4 COMPLETO<&I.tc:OIJRiQ 0&'08 PRATA

7 GOLF 1.S 4 COMPI.aO + RLL 03103 PRATA
8GOLF2.0AUTOUAT 4 COMPLETO.Airt.1lCIIItO 02103 PRETA

'OOLFU ... COlIPLE1'O.Ml.�.JIll,O't102 V!RMELHA
10GOLF GNV .. CCWt.ElC+1tU. GifQ2 VERMELHA
11 GOLF 1.15 .. COMPl.E'ro 01102 PRATA
12GOLF1.6

1!GOLF1.6
14 GO,L 1.6 POWERREX .. COMPLETO

.

mlO7 PRETA

1SGOL 1.6POW!RflEX .. COMPLErO 0GIC6 BRANCA.

16QOLf.6POWERfUX .. DHLTM 04105 CINZA

17GOl1.6f1OMft 4 DHTELTDT Ó3lO3 CINZA
1BGOLuCfTYR..EXGNV" lEALLTDT 07/fY1 BRANCA

19 GOL 1.0 CITY FLEX " AQ LT DT fN 07107 PRETA

20 GOL 1.0 CITY FLEX " AQ LT Dr

21 GOL,1.0 crrvFLEX " TEAL-LT OT .

22 GOL 1.0 crrv FLEX 4 ACAQ LT DT

2.3GOL1.0cnYFlrEX ." ACDHlTDTAQ

!4GOL1.GCJT'YFLEX_ " OHAQ
25 GOL 1.0 cn:yFLEX " AQ LT DT
21 GOl1.O crrv .. AC OH LT DT

27 GOL 1.O�..JUE OURO 4 COMPLETO

07107 CltaA

_ CINZA
ô5IG6 BRANCA.

--
0lI08 PRETA

OSlOf PRETA
...... CINZA
01101 PRATA

O1f01 CINZA

00101 CiNZA.

..... BRANCA

02103 PRETA

,00I00 êRANcA
..... BRANCA

97.198 VERIIELHA

01101 BRAHCA

t1118 VERMELHA

28GOL1.o

29 GOL 1.0 1W PLUS • BASICO

30GOL SPEctAL • BASIOO

31GOL8� 2 BASICO

32GOLlPECW- 2 BASIOO

S3GOL1.G1&V 4 LTDT

34GOL1.01GV 2 COMPLElO

U"GOL 1.0 MI 2 BASIOO

S6GOL1.0MI+ 2 TEALAQLTDT
: S7GOl.1.08VMJ 2 ACDHLTDT

38GOL1.01tU 2 DT

StGOLl.OMI 2 BASJCO
4OGOL1.OMI -. IIASICO

41GOl.1.6C1.. 2 LTOT

GGOLUlCL •

4aGOL1.01 2 DTRU.LT
44GOL1.6CU • AQRLL

45GOLCU1.8 BA8lCO
.QGOLCU1.6 2 RLL

47 GOL1t1OO I 2 LTDT

rmrrr VERDE

01101 VERMElJIA
'ifl187 BRANCA

971i1 VERMELHA
mNT BRANCA

..... BRANCO
8$196 -BEifE .

...... VERMEUIA

......�
'$IH PRATA

.48 PARAn 1""_j,� 4 COMPlETA + RLL rrtlfl1 PRATA

.49PARAn1.016V.... 4 VEAQLTOT t9IOO BRANCA
5Dl'ARAn1.01tv .. LTDT 99100 cmU.
51 PARA.111.8CU .2 �ÇlLTDT

• 9W& VERDE
52 POLOMATCH 1.6 ... COMPLETO 04105 BEGE

$3 POLO HATCH 1.G "CoMPLETO + RLL 02101 AZUL
54 POLO SE.DAN 1.8 "COMPLETO +RU. 07IOB PRETA

.,. 55 POLOaEDAN 1.$ .. «IfIIPUmIIUU.oWN lW04 PRETA
56 P.OLQC:l.AS.1.8MI .. COMfIt..".'-'."N"IO 99/00 PRATA
51 POlO ClAS.1.6 .. COMPLETO tiI99 VERDE

58SATANAl.O

51 KaMBI1Â FlEX
6OKOMBI
61KOMBI GNV
62 ICOMSI BAstcO

4 COMPt.ETO+RLL OUIOO PRATA

BAStCO 06108 BRANCA

BMiCO 03104 I}RAHCA
02102 BRANCA
..,.. BRANCA

A promoção Pago pra Ver Caragua Auto Elite é restrita a veiculas seminovos, a partir de 2003. para parcelamento de 48 a 60 vezes. com entrada mínima de 50% e condicionada a financiamentos através do
Banco Volkswagen. Cadastro sujeito à análise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui automaticamente as vantagens desta promoção.
Preços promocionais sem troca.

Grupo Auto Bite 40 -anos de credibilidade.

01108 PRATA

FORD

S4 FlESTA 1.0 • TEALDQLTDT .""'" PRATA

e5AESTA1.0 • LTDTAQCO .. ·PN _. PRA'"

86RESTAl.O 4 DHVE1l!LTDT -, PREfA

67 FlESTASEDAN. .. AQDT ..,.. ClNZA

6! FOCUS 1.6 L • COMPLETO - AZUL

nKAGLIMAGE 2 DHV!!1!!Al..AGUDT ..... """TA

7.KA 2 VETELTOT ..... PRETA

FlAT

71 STRADA1.4FIREF"I.6C. 2 ACAQLM Q7107 PRETA

T2 PAU.O FtRE 1.0 FLEX 4 AQLTOT ....7 PRATA

73 PALiO FlRE 1.0 FLEX • LTDT O""'" �TA
74 PAUO 1.0 EU • OHLTDT 04104 ClNZA

7SPAUO�l.OED 4 LT ...... BRANCA

76 PAUO 1.0 EDX ACDHAQLTDT 97101 BRANCA

71 PAlIO 1.0 ELX • VEALAQLTDT 16t97 VERMEUtA

78 UNO�w; RM;fUX % TEAL 0fi0G: BRANCA
79UNOIlllW!RREfI..EX " ACAaLT'DT ...... BRANCA

GM

$O caTA 2 AQ LT DT 06107 PRETA

t1 CELTA 4 AC lM/Q1 PRATA

12 CELTA AC 05/06. AZUL

83 CELTA 2 B.ASICO. 01101 BRANCA

84A8TRA8J!DAN1.OfUX .. COJ,IIPLETO+RLL 0tIItWJ PRATA
, SSASTRAMATCHGL1.8 2 COMPloETO+RLi. 01101 PRATA

àe VECTRAGJ.,S " COMPLETO + RL.L 89100 �
87COftM umwt CLAaSlC'" VE TEAQ OTAI.. CD 0I5fG"s PRATA

88COfU1A1..oRtlNlClASStC4 ÁCAQDTALCOOL 0410$ BRANCA

IlcotWt.U8BlANMAXX " ACTE.COURO 04105 PRETA

90 COfW.1.osmANJOY "DT 04105 CINZA

.1CORf.A1-UEOMIIIIOd.Ho\'4 DtrviETEAL.AQDTo2toa AZUL

UCOftIA1.&8mwtMILmflU " AQDT 02102 BRANCA

aa�,.oaBIMIIIIlCI.NaY' AQnT-�
&4ÇQMAUDANillllU!HlUM .. lEALDr
BSCQR8A1.USWUIIJPER 4 AQDTRll

. 96 çOftllA 1.& &!DANWIHD
'

4 AQ DT RLL

.7 CORSA HATCH 4 AO LTDT

98COR.8Al.OWlND 2 TEALACHTOT
_ 99COR.SA1.0WlNO .. LTDTPE
100COftSA1.oWlNO 2 AaOT
101PfCKUP'CORSA.1.S 2 TEALLM

�

02/02 BRANCA

02/02 CINZA

..... AZUL

I!OIOO BRANCA

lI2IOlI PRATA
01101 . BRANCA
..... BRANCA
__ BIWICA
0QI01 PRATA

_LT

102 SCENIC RXe 1.8 1W 4 COMPLmJ ..U._� 01102 .CINZA.
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