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Exportação aesce
em Jaraguá do Sul
Município gerou negócios de US$ 827
milhões no ano passado, US$ 200 mil
a mais que em 2º07.
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Dia de reivindicar
duplicação da 280
Caminhada pela Vida terá início as
Uh, com concentração na Polícia
Ro�oviária Federal.
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Pesquiso realizado pelo Instituto Fin
landês de Saúde Ocupacional suger!l
que o excesso de trabalho pode au-

'

mentor o risco de declínio mentol .e,
possivelmente, de demência. O estudo
analisou mais de dois mil funcioná
rios públicos de meia idade e desco
briu que os que faziam muitas horas
extras apresentavam menos habili�
dades mentais do que os que faziam
horário normal.

Fonte: BBC

•

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu • Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009
• N" 6.107 • R$1,50 .www.ocorreiodopovo.com.br

PIRATARIA OUTRA VEZ
Região foro do
roto de apoio
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Visite o apartamento decorado

,1 8EstRUTURA: :

I
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9922-7480 - Plantão
i

L www.grupoestrutura.com.br

Prefeitum vai formar comissão
I .

para avaliar projeto e contrato
... .. .

A construção do novo terminal urbano de ônibus, multa de R$ 370 mil à concessionária do serviço. O
que já teve o prazo prorrogado por quatro vezes, vai valor ainda será analisado. O objetivo, segundo o

receber a atenção de uma comissão de advogados. procurador geral do município, Volmir Elói, é acabar
A medida foi tomada para tentar resolver o impasse comas pendências jurídicas e estipular, o mais breve
gerado na administração passada e que resultou em possível, uma nova data para o término da obra.
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DO LEITOR
OPINIÃO----------

EDITORIAL

Bloco' na rua

CHARGE

PONTO DE VISTA,

Reconstrução é atitude

Respeito, ética e moral
ainda existem?

Em pleno século 21 somos obrigados a presenciar
situações que são uma verdadeira afronta (la respeito, a
ética emoral. Pessoas que deveriam ser exemplo em suas

atitudes, são as que mais agem de má fé. Durante essa

semana presenciei um fato realmente repugnante. Uma
pessoa muito conhecida da cidade, que por coincidên
cia é advogado (defensor dos direitos?), estava em uma

agência bancária esperando na fila do caixa preferencial
para pessoas idosas. O que por já estar se aproveitando -

de um direito dos outros já é vergonhoso, piorava ainda
mais a situação de estarem na fila umas quatro ou cinco
pessoas logo após ele, e pessoas que eram os verdadei
ros usuários desse serviço.

Mas o mais interessante' foi quando um dos se

nhores comentou em alto e bom tom que o serviço
era destinado a pessoas idosas e gestantes, e falando
dos seus direitos, o "indivíduo" fazia-se de rogado,
'ignorava as palavras proferidas como se não fossem
para ele, Logo ele com toda sua instrução, estava ali
para fazer os pagamentos de conta de água e luz, os
quais ele poderia usar a internet ou ainda o caixa ele
trônico. Mas se ainda assim não soubesse usar esses

recursos, deveria esperar em uma fila normal. Prova
velmente essa pessoa pensa que' esta acima de tudo
e todos. Talvez ele pense que é um "PROFESSOR DE

-, DEUS", pessoa que esta sempre certa, correta, tem
toda a razão em qualquer assunto.

Não sou Deus, não tenho o direito de julgar aos ou
tros, Mas sou um cidadão, e como todo bom cidadão,
tenho o direito de criticar ações e atitudes como es

sas. Uma pessoa que deveria lutar pelos direitos acaba
abusando de algo que tantos lutaram para conseguir.
Sei que sou somente mais um, mas um que quer lutar
por um país melhor, por uma sociedade mais 'justa
e digna. Temos que resgatar valores perdidos, ética,
moral e respeito. Se não nos mexermos agora esses

valores se perderão, e com tempo as palavras como,

"por favor", "com licença" e "obrigado" vão desapare
cer do nosso vocabulário.

MARCIO MAESTRI, CRONOANAUSTA DE PROCESSOS

;
•
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BRETZKE, RESIDENTE
PO CEJAS • CENTRO
EMPRESARIAL DE
JARMIJÁ DO SUL

unida neste trabalho de recuperação das
áreas atingidas e, mais do que isso, de estar
envolvida em uma discussãomaior sobre a

questão da ocupação do solo onde se per
cebe a possibilidade de novos prejuízos em
situações de catástrofes como a que atingiu
com mais intensidade o' Estado de Santa
Catarina em novembro e dezembro.

Esse debate, contudo, embora seja opor
tuno, não é tão urgente como é à recons

trução ou ao menos o socorro paraquem
ficou sem a sua casa ou perdeu o que tinha
dentro do imóvel.

Neste sentido, é preciso também que se

busque alternativas paraminimizar o sofri
mento destas famílias. Há muitas formas
de' fazer isto, basta boa vontade e disposi
ção em ajudar o próximo damaneira como

, cada um pode fazer.

É uma questão de atitude.
Um bom exemplo estamos tendo por'

iniciativa do empresário Vilfredo SChÜf
mann, bastante conhecido pelas suas aven
turas mundo afora pelo mar, mas sempre,
envolvido com as questões sociais. Através
do Instituto Kat Schürmann, Vilfredo mo

bilizou uma rede de empresas e institui

ções para buscar recursos em favor de ci- .

dades atingidas pelo fenôme:dorctimático.
O empresário incluiu Jaraguá do Sul neste
grande trabalho e obteve a doação de um
volume considerável de madeira quê será

repassada ao município nesta sexta-feira,
no Centro Empresarial.

São atitudes como esta que demons
.
tram como a solidariedade é algo que cada
um pode exercitar ao seu modo. Basta que
rer. Basta ter atitude.

Nocomeço desta semana, naplenária da
ACIJS-APEVI, o secretário daReconstrução
Ingo Robl fez um relato dos trabalhos que
estão sendo realizados no município em

função dos danos causados pelas chuvas e

deslizamentos. Dá para se ter uma idéia do
esforço que o município precisa empreen
der neste momento difícil, em que muitas
famílias perderam tudo e, especialmente,
sofreram um abalo na sua autoestíma,

Já comentamos em várias oportunida
des a importância da comunidade estar
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----------POLITlCA

FALA Aí!

Entre o combulhão de projetos que tramitam no Cômoro dos Deputados, um
deles, do deputado Marcos Montes (DEM-MG), obrigo o União, os estados
e municípios o divulgarem trimestrolmente_o total arrecadado com muI
tos de trônsito e onde o dinheiro é gosto. Hoje, no maioria dos casos, são
valores mantidos o sete choves. O Código de Trônsito Brasileiro determino
que o receito do cobrança dos multas de trônsito será aplicado, exclusiva
mente, em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trônsito. Do total, 5% têm de ser depositados em
um fundo nacional destinado à'segurança e à educação sobre o trônsito.
O .porlomentor, porém, afirmo que em muitos casos esse dinheiro vem

custeando outros despesas dos governos.Outro proposto, do deputado
Tolmir Rodrigues (PV-SP), limito o cobrança de multas-de trônsito pelos
municípios. Pelo proposto do parlamentar (foto), o governo municipal
não poderá arrecadar, em multas por infração à legislação de trônsito,
mais que 1% do volor·de seu orçamento anual. No coso de Joroguá do
Sul, IIlgo 00 redor de RS 2,8 milhões. Se o teto for ultrapassado, o Prefei-
tura terá que devolver aos contribuintes os valores arrecadados. Mos não / ,

. esclarece, no entonto, como será íeltu essa devolução.

-

Dinheiro de multas
" Esta ação

mestma

preocupação
do Governo."

LUIZ HENRIQUE DA SilVEIRA
(PMDB), GOVERNADOR,
anunciando RS 15 milhões
na compra de terrenos para
construir casas em Blumenau.

" Estornos

brigando contra
o tempo. "

EUCLIDES ALBUQUERQUE,
ENGENHEIRO DO DEINFRA,
esperando liberação de verba

federal para obras de reconstrução
em Jaraguó, em março.

OLHA ELES 1
Cinco cidades estão' no roto de uma

comissão de deputados federais for
mado poro acompanhar o calamidade
cotorinense que completou três meses

no semana passado: Criciúmo, Palho
ça, Joinville, Blumenou e Itojoí. Será
nodio 6 de março, que pressa não se

pode ter enquanto o último confete
do Carnaval não for poro os lixeiros.
Como todo bobagem é sempre pouco,
o comissão tem como missão fazer um
trabalho de prevenção de tragédias.

OLHA ELES 2
Mos o presença no Estado dos repre
sentantes do povo em Brasília, como
eles próprios se rotulam, terá utili
dade já que, consto, também vão ve

rificar o encaminhamento jíe verbos
prometidos. Momento único poro que
o Comissão de Reconstrução do Cômo
ro de Joroguá questione, olho no olho.
Aliás, hoje o presidente lula visito
Florianópolis e loges, inaugurando
obras. Alguém vai lií cobrar o devido
poro Joroguá do Sul e região?

" Só os câmeras
(eletrônicas) não
,

vão resolver. "
TENENTE ROGÉRIO KUHMlEHN,

.

COMANDANTE DO 14° BPM;
sobre a necessidade de mais policiais

nas ruas de Jaraguó.

QUEM VAI LÁ?
Em Blumenou, o governador Luiz Henrique do Silveira
(PMDB) assino hoje convênios no valor de RS 15 milhõ�s
poro o compro de terrenos onde serão construídos mora

dias destinados o famílias atingidos pelo catástrofe de
novembro do ano possaM. à dinheiro vem do Fundo Es
tadual de Defeso Civil. Mais perto que Florianópolis ou

Lages, eis aí outro oportunidade poro se questionar se no

tal Fundo tem dinheiro poro outros prefeituras. De corro

dá uma meio hora e nem preciso correr muito.

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 27 DE FEVEREIRO DE 2009

. ',lEt TEM '2 .

lembrO' que o D�feso Civil de Joroguá estava montado e organizado,
co� vári.osnúcleos nos bairros, pontos-base de !lten�!mento defiíli
do� e •. o ..Núcleo'ddDefeso Civil, no época do GeFotao'Wernirrghous.
Hoje,est.ão penson4o em fazer isso. 9 Bordin, (Valdir, secretá'[io d

J,Obros) era o presidente .no época e eu o secretário-executivo do J

.

Comde.c. O comandon�e Hermínio chefitlvQ.o Corpo de Bombeiros:
E��os coi��s q�verj(lI1{ser �esgotod!ls. Em reunião no ACiJs há, duas
ks��anos",it�ás fui questionado sobre «revisão do Plano Diretor em

F9Zôo das ocorrêncio� climáticas, ·e' coloquei cluromente íssel-
t·,

"'- ,',:, ,-
- -

."
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QUEM SÃO?

POLíTICA----------

Comissão levanta nemes e endereços
Vereadores querem saber como vivem famílias

..

da tragédia de novembro
JARAGUÁ DO SUL

A Comissão. Especial da

Reconstrução da Câmara de
Vereadores já caniinha em di
reção às famílias atingidas por
enchentes e âeslizamentos de
terras em novembro do ano

passado. Como primeiro passo,
vai buscar nomes e endereços,
antigos e atuais, nas secreta
rias de Bem-estar Social (i) da .

Habitação e Defesa Civil para
acompanhar de perto o atendi
mento e ações do poder público
municipal. O anúncio foi feito

pelo presidente da Comissão,
Francisco Alves (PT). A idéia de
consenso é que os problemas.
enfrentados por cerca de 20
famílias que perderam suas ca

sas, algumas até o terreno, e que
não podem mais voltai' às suas

propriedades interditadas pela
Defesa Civil, não acabam com a

locação temporária de imóveis,
bancado pela Prefeitura por um
período de seis meses.

Com nomes e endereços nas
mãos, os vereadores membros
da Comissão passam a acom

panhar de perto todas as famí
lias atingidas. pelo fenômeno
climático. E, ao mesmo tem

po, vão conhecer em detalhes
a realidade de cada uma delas
para se poder consolidar pro
postas de valorização pessoal
que possam ser realizadas pela
Prefeitura. Osprejuízo causados .

à agricultura do município tam
bém é motivo de preocupação.
O presidente da Câmara, Jean
Leutprecht (PV do B), observa
que' às perdas não se limitam

apenas às plantações, porque
muitos dos acessos às proprie
dades agrícolas também foram
bastante afetados.

Prazo para regularizar título
. de eleitor vai atér 16 de abril

Os eleitores que. não justi- dados fornecidos pelos Tribu-.
ficaram sua ausência nas três nais . Regionais Eleitorais re

últimas eleições devem procu- gistrou que 582.828 eleitores
rar o cartório eleitoral para re- estão nessa situação.
gularizar sua situação. Caso não O total representa 0,44%
o façam até o dia 16 de abril, te- dos 130.604.430 de eleitores
rão o título de eleitor cancelado do País. São Paulo é o Estado
a partir de 30 de abril, além de com o maior número de eleito
multa. O prazo começou no dia res em situação irregular, com
16 de fevereiro. 154.513. Em seguida, vem o

Não estão sujeitos ao can- .Río de Janeiro, com 60.283
celamento .

aqueles. que não eleitores" Minas Gerais: com
.. ,

votaram porque;' pela idade, . 53;275, e Bahia.. com 37.302
o voto é facultaÚvo. Levari-' ;'eleitor�s com ô tÚulo passível
tamento feito pelo TSE (Tri- 'de cancelamento. Em' Santa

bunill:�.upéÍ'ior Eleitoral) com Catarin� são 14.270.
-

" Conseqüências

FISCAIlZAÇÃO
Entretanto, a fiscalização da

aplicação de recursos domunicí
pio, Estado e Umãà destinados a

obras para a recuperação do pa
trimônio público, o que motivou
a criação da Comissão Especial
deReconstrução, é a linhaprinci
pal de trabalho. Nessa direção, os e
secretários SDR, Lia Tironi e da
Saúde, Eduardo Cherem, além
dos diretores da Celesc, Eduardo
Pinho Moreira, da Defesa Civil,
major da PM Márcio Luiz Alve
se e do Departamento de Infra
estrutura Romualdo de França
Júnior, já receberam ofícios ques
tionando valores e destino dos
recursos anunciados. Audiências
públicas para discussão dos pro
blemas com chuvas e enxurradas
também serão agendadas.

CELSO MACHADo Comissão da Câmara vai acompanhar de perto atendimento às famílias

Mais dinheiro para a merenda escolar
Emenda à MP prevê repasse do governo federal de R$ 0,60 por aluno

O deputado federal Paulo
Bornhausen (DEM), que presi- ,

de a comissão da Câmara dos:
Deputados que virá a Santa
Catarina no dia 6 de março le
vantar ações e recursos dos go
vernos estadual e federal para
socorrer famílias atingidas pe
las chuvas e enchentes no ano

passado, apresentou emenda à
Medida Provisória 455 editada

pelo Ministério da Educação,
aumentando o valor do repas
se federal para a merenda es

colar. Hoje, o governo repassa
R$ 0,22 por aluno/dia, com o

restante bancado pelas prefei
turas, em contratos terceiriza-
dos ou não. \

A emenda do deputado
eleva este valor para R$ 8,60
centavos. A Medida Provi
sória do governo estendeu D

benefício da merenda escolar

a-aproximadamente 52 mi
lhões de alunos da educação
básica. "É uma medida jus-

. ta", afirma o vice-líder dos
Democratas na Câmara, ob
servandó que foi mantido o

��-�' � .... "",-""",,,....;., """'"

mesm'O-vaior�do' repasse por
.

aluno/dia com recursos da
'União para as prefeituras."É
aí que está o problema, já
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MP inclui �2 ,milhões de estudantes mas onera prefeituras ainda mais

que, hoje, as prefeituras são

obrigadas a complementar'
o dinheiro que sai de Brasí

lia, para oferecer o benefício
com um mínimo de dignida
de", justifica.

Paulo Bornhausen explica
que' o valor per capita repas
sado pela União é pequeno
diante dos preços de mercado
e de investimentos para o fun-

danamento do programa, o que
obriga os municípios a comple
mentar os custos com recursos

financeiros próprios. Rompido
o contrato de terceirizaçâo . da
merenda escolar no início do
ano e que passou a ser geren
ciada pelo município, a Secre
taria daEducação de [araguá do
Sul prevê gastos entre R$ 0,90 e

R$ 0,95 por aluno/dia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------------------GE�L

Impasse ainda está ,longe do fim
Enquanto Terminal não-sai, Canarinho espera decisão da Prefeitura

C36JARAGUÁ DO SUL e tais justificativas seguem en-

Uma obra que teima em gavetadas à espera de análise.
não ser transformada em realí- Para tanto, uma comissão
dade. Esta é a situação do novo de advogados da procuradoria
Terminal Urbano de Ônibus jaraguaense deve ser formada.
de Jaraguá do Sul. Com quatro Depois disso, caso a multa seja
prazos de conclusão vencidos, mantida, há possibilidade de a.

a edificação prospera apenas
.

viação buscar apoio na esfera
nos papéis e nas negociações. jurídica, fato que poderia fazer
Por enquanto, não há sequer o processose arrastar por ainda
um sinal da construção. mais tempo sem qualquer tipo

Motivo de polêmica ano de solução. A seu favor, a con

após ano, ela permanece sem cessionária argumenta a falta de

definições. A última data de contrapartidas domunicípio. En
entrega não cumprida pela tre elas a demora na aquisição do
Viação Canarinho, detentora terreno junto ao terminal. Atu
do serviço de transporte pú- almente o espaço é usado como

blico, expirou em 10 de se- estacionamento de ônibus.
tembro de 2008: Desde então, Enquanto a resolução do
nenhum vencimento substitu- problema não ocorre, confor
to foi firmado. me Elói, os. prazos e o projeto

Conforme o procurador do passam por reavaliação. Há,
município, Valmir Elói, tudó inclusive, a chance de a obra
está paralisado por causa da sofrer alterações, mesmo já
multa de R$ 370 mil aplicada tendo sido anunciada como
à empresa no ano passado. Na definitiva no ano passado.

. época, o Executivo entendeu "Precisamos que a empresa
que parte das melhorias cons- ofereça um serviço de qua
tantes do contrato de conces- lidade e não queremos mais
são não havia sido realizada. pendengas", explicou.
No entanto, a Canarinho en-

caminhou defesa à Prefeitura

TRANSPORTEPOBUCO

KELLY ERDMANN

OS PRAZOS NÃO
CUMPRIDOS

• 31 de dezembro de 2006
Novo terminal de ônibus

deveria ter sido entregue, se
gundo o projeto de lei apro
vado pela Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul, em
março de 2006.

• 31 de julho de 2007

Doze meses após a apro
vação do projeto, a lei san
cionada pelo então prefeito
Moacir Bertoldi apareceu
com a data inicial alterada ..
O prazo, então, se encerraria
no dia 31 de julho de 2007.

O Executivo alegou que o

"erro" partiu da Câmara. A

Casa, no entanto, acusou a

Prefeitura.

• 31 de janeiro de 2008
Prazo que consta no pro

jeto de lei, encaminhado pelo
prefeito em julho de '2007:

Ele não foi votado e acabou
sendo retirado da pauta pelo
Executivo, que enviou novo

projeto à Câmara de Vereado
res. Nesta terceira proposta, o
município estabeleceu como

data limite o dia 31 de julho
de 2008. Mas, os vereadores
entraram com emenda pror
rogando a data para 10 de se

tembro.

• 10 de setembro de 2008
Novo terminal ainda es

tava na fase inicial de cons
trução, como continua até

hoje. Concessionária pediu
outra prorrogação e a Pre
feitura chegou a multar a

empresa por causa do des

cumprimento. No entanto,
pagamento se arrasta e as

prometidas melhorias do
transporte público perma
necem estacionadas.

Terreno comprado para servir ao novo tenninal é usado como estacionamento

Conforme procurador, os prazos e o projeto passam por reavaliação

..
.
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Precisamos que a

empresa ofereça
um serviço de'

qualidade 99
Metas e obras
da concessão
• Instalação de 180 novos abrigos

de ônibus
• COlocação de 11 mini-terminais

em bairros
• Construção do novo terminal

urbano de ônibus
• Implantóçíio do bilhetagem
eletrônico .

• Pesquisas de origem e destino,
.

sobe/desce, satisfação do
usuório e levantamentos de
compo necessórios poro o

projeto e dimensionamento do
sistema integrado

• Plano de divulgação e

informação social

Câmara ainda
não opina

Indagado a respeito da
inexistência do novo Termi
nal Urbano de. [araguá do
Sul; o presidente da Câmara
de Vereadores, Jean Leutpre
cht, disse que cabe à Prefei
tura cobrar a obra, "Nós só

podemos fiscalizar", afir
mou. No entanto, até agora,
o assunto não chegou às ses

sões do Legislativo. O moti
vo seria a necessidade de se

discutir meios de reverter os
danos causados pelas chuvas.
de 2008 à cidade.

A reportagem do O Cor
reio do Povo também entrou

em contato com a Viação
Canarinho, porém foi infor
mada que o gerente opera
cional da empresa, Rubens
Missfeldt, está de férias e

apenas retorna ao trabalho
no próximo mês, Além disso,
nenhum outro funcionário
poderia dar explicações acer

ca do assunto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"MADE IN" JARAGUÁ

•

mi

ECONOMIA-�--------

DEBORAVOLPI Produção de m�tores elétricos é corro-chefe do exportação em Joroguó

e da União Européia.
Para o secretário municipal

de Desenvolvimento Econômico, .

Célio Bayer, a balança comercial
favorável é boa para a economia e

também para a administração da
cidade. "Exportação gera empre
go, renda e impostosmunicipais.
Além de incentivar a formalida
de, porque só vende para o mer

cado exterior quem estiver 100%
regularizado", comenta.

A economia diversificada e o

espírito empreendedor, segundo
o secretário, são fatores que con

tribuem para o desenvolvimento
do comércio exterior em Jaraguá
do Sul. "Nossas empresas são

globalizadas e de vários segmen
tos. Empresas pequenas também
estão começando a exportar. A
economia de Jaraguá já depende
da exportação", explica.

Depois de Jaraguá do Sul, os
municípios catarinenses com

maior movimentação inter
nacional são: Blumenau, São
Francisco do Sul, Florianópolis,
Imbituba, São José, Navegantes<'
ePomerode.

.

Entre Natal e Ano Novo Borra Velho recebeu 70 mil visitantes

�

Temporada decepciona,
mas Carnaval surpreende
A vinda de turistas para . não tem por tradição receber

Barra Velha caiu em cerca argentinos. Mas esse ano eles
de .30% durante a temporada vieram em peso. O que foi
2009. E a queda teve uma cul- positivo, porque eles vêm de
pada: a chuva. De acordo com longe, utilizam o comércio
o secretário de Turismo, Clóvis local, ficam em hotéis, vão a

Pereira Cardoso, o setor que restaurantes e ficam em média
corresponde a 36% da econo- 15 dias", comenta.
mia da cidade, ainda sente os· Outra boa surpresa para 9
reflexos das enxurradas. "A Turismo de Barra Velha, foi o
chuva prejudicou a vinda de- recorde de público registrado .

turistas de longe, como os de no último feriado de cama
São Paulo: Mas os da região val. A Secretária estima que
continuaram vindo", explica. durante todo o feriado, 50 mil

Entre os feriados de Natal pessoas passaram pela cidade.
e Ano Novo a cidade recebeu O tradicional desfile do' bloco·
70 mil visitantes, sendo que a dos sujos do Futegay atraiu
média histórica em anos ante- nove mil pessoas.
riores, era de 100 mil pessoas. Para que as visitas conti-·
Porém o que surpreendeu Se- nuem mesmo com o fim do
cretaria de Turismo e também verão, a Secretaria prepara um

(J) comércio local foi a vinda dos calendário de eventos para
� "hermanos", que mesmo. com todo o ano que inclui festas
i a chuva compareceram ao bal- religiosas, encontros de mo

,§ neário, movimentando a: eco- . toqueiros, além da tradicional
nomia da região. "Nossa praia . Festa-do Pirão.

- Exportações movimentam US$ 827
Município é o terceiro maior exportador do Estado, atrás de Itajaí e [oinville

I

JARAGUÁ DO SUL

Boa notícia para a economia
da região, Jaraguá do Sul despon
ta no rankíng das cidades catari
nenses que mais exportaram em

2008 figurando o terceiro lugar
da lista, atrás somente de Itajaí e
de ]oinville.

O município, que tem

como carro-chefe a produção
de motores elétricos, transfor
madores, geradores e de maté

ria-prima para as indústrias de
alimentos e bebidas, movimen
tou US$ 82? milhões somente
com exportações de janeiro a

dezembro do ano passado, US$
200 milhões a mais do que em

2007. Os principais mercados
para os produtos "made in" Ja
raguá do Sul são: Estados Uni
dos, África do Sul, Alemanha,
Argentina e Índia.

Os dados divulgados recente-
. mente pelo Ministério 'do Desen
volvimento Indústria e Comércio
Exterior revelam ainda que [a
raguá do Sul-importou US$ 228
milhões em 2008 com destaque
para a compra de fios, máquinas,
rolamentos e disjuntares vindos
principalmente de países da Ásia

Exportação
emprego, ren
'e impostos
mttniçipqJs

",.�.""

CIDADES CATARI
QUE MAIS EXPORfÁib)M
(JAN/DEZ DE 2008)
• Itajoí (USS 2.965;296.38�l'��
• J()invrlle (US$ 1.i12.482,688
• Ja�9�ó,do Sul
oi FBlumepau (U
• São Emnc. do Sul
• Florianopolis (USS '69.1
• Imbitubo (US$ 1.665.70
• SÔO JosHUSS 41.463.799}
� Navegantes·(US$ 17.323.015)
• Pomerode (US$ 88.212:140)

PRINCIPAIS PAíSES DE ORIGEM;
• China
• Estados Unidos
• Alemanha

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITAL
MARGOT ADELlA GRUBBA�EHMANN. '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 Titulas contra:

Protocolo: 103510 Sacado: CAROLlNE SCHM!TZ PEREIRE ME CNPJ: 07.120,6301000
Cedente: SIDEPAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ: 50.346.824/000

������ff�fJJê�go Espécie Duplicata deD���t'e�c��':�� �/�'tk"6'rsoValoe 365,00
------_._---------_._---

Protocolo: 103511 Sacado: FABIANI SCHUG & CIA LTDA- ME CNPJ: 08,697,9701000
Cedente: KOEMAN IDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO CNPJ: 85,355,121/000
Número do Titulo: 00289601VP ESpécie: Duplicata de Vendà Mercantil �Dr lndlcaçêoApresentante:���_:>_ . _�ata V�nc;mento: 1812/2008 Valoe 364,19

Protocolo: 103515 Sacado: DESTAKE COM,DE ROUPAS LTDA CNPJ: 07.957.7451000
Cedente: ALLMON INDUSTRIA E COMERCtO'DE CONFECCOE CNPJ: 02.719.699/000

���;�����t��..;�t8b Espéde Duplicata d"o�f!'��r,,';.';� ����1���ãOValoe 745,20
---�.. _ .. _ .. __ .. _._-_._-_ .. _-_ ... __ ._--_._-_._-_.__ ... -_ .. _----

��J����L��n2Ã 1��iJ'Sd.f'��E�g�:wC\hCOM DO V6���:�I��A64610oo CNPJ: 07.908.929/000

��������it��N�67õ�0��Jlc��e Duplicata de Ve&���:����;'�%'ftrog9 Valor 699,93
-

p�ot,;;;,,!;�-lÕ3542--S.;;;.d;:·jEÃNcARLõc-HõiiNiÃK-"--"--
..

,,·CpF:023.789.859-40
Cedente: SEBALE COMERCIO DE COMBUSTIVELLTDA CNPJ: 05.659.692/000

��������t��N��d81;'��lrs�e: Duplicata de Ve8���:���:tt�� \�1�{;?og9 Valor 780,72
-_. __ .. __ .. _ .. __ ._-_--------------------------.

Protocolo: 103543 CARLO CHORNIAK CPF: 023.789.859-40
Cedente: SEBALE C DE COMBUST)YELLTDA CNPJ: 05,659.692/000 '

�������t��N� st��: Duplicata de Ve��'kM:e������:I��I��808 Valor 754,67
------------

Protocolo: 103644 Sacado: JEAN CARLO CHORNIAK CPF: 023,789.859-40
Cedente: SEBALE COMERCIO DE COMBUSTIVELLTDA CNPJ: 05.659.692/000

���;.����t��N�g4õ189J��1Et1· Duplicata de Ve8����������: \�%���g9 Vaiar: 48,53
----- -------------

Protocolo: 103593 Sacado: SAMUELLEMOS CARDOSO CPF: 004,850.199-90
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03,986.145/000

��������!tiJ%�9��NO���df�g��eta de Venda Mg�'i!nJ��g���l��5�02/2009 Valor 375,00

�tocolo 10378'3-s.-cado:HruERCÕNFECCOEslJOÃ------"êNPJ: 83: 138.0571000
Cedente: M & P COMERCIO DE TECIDOS LIDA CNPJ: 56.467.939/000

��������!���l§8�87B��I�· Duplicata de Vb�� �:����rg[j�J�89 Valor 1.208,35
-----------

Protocolo: 103192 Sacado: LEOMAR MESCH CPF: 023,309,179-37
Cedente: NUTRICOLAUMENTOS LTDA CNPJ: 97.331.250/000
Número do Titulo: 052394/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indibação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 06,�2/2009 Valor: 1.323,00

Protocolo: 103800 BENEFICIAMENTO TEXTEIS LTDA CNPJ: 07.675,419/000
Cedente: XIS-ENE RIALLTDA.-EPP CNPJ: 02,769.050/000

�������� R7..��i>.Duplicata de Ven��������[��:O�f009 Valor. 694,21

Protocolo: 103803 Sacado: NOROALDO LIMA DE SOUZA ME CNPJ: 07.035.570/000
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES, LTDA CNPJ: 81,611,931/000

��������t�[Sb040387U EspéciQ: DUpli'tJ��t���i�e���":l'&�ft%Ó�dl1i'afo� 130,29

Sacado: ENIRTO CESAR DLOEDORN-·----cPF: 751.507.869-34
OMERCIO E REPRES.LTDA CNPJ: 81.611.931/000

�34241U Espéc;e: Dupli'tJ��t�g�e���&�mÓ�di1i'to� 304.95

MargolAdelía Grubba Lahmann, oficiai �az saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim someccos
aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste OfíGio para serem protestados
contra os responsáveis, apôs deccrrtdo o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 103305 Sacado: TOP SPORTS COM t)EMAi;��f�l:,�lCedente: lIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA ,

Número do Tífulo: 0000671402 Espécie: Duplicata de Venda Meroam
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento:
--------------_.-------------

Protocolo: 103317 Sacado: MARCIO JOSE CORREA CPF: 594.233,409-97
Cedente: tPK CONVERT G M C lTDA ME CNPJ: 02.544.367/000
Número do Título: 585211-1. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S,A. Data Vencimento: 20/01/2009 Valor 150,00

Protocolo: 103320 Sacado: LUtZ CARLOS GOLCHENSKI CPF: 704,749.079-53
Cedente: IPK CONVERTEDORAG M C LTDAME CNPJ: 02.544,367iOOO

��������t��J8b�fÃb l�péde Duplicata de ���t�"c;�:��ndl���� Valoe 390,00

P;;''i';;;'I;;:-103344--s;;.'d;:JõÃOs'iõüEiRÃ-sÕãRtt.iii()--"-:-CPF. 321.107.909-20
Cedente. CONESUL CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA CNPJ: 05.993.5231000

�������t��I�X'IP�g�O&I��[D�u�t"ta de Venda ��':O��������carol%1/2009 Válor 500,00

Protocolo. 103363 Sacado: JONATAS LUIZ PACHECO CPF: 048,389.799-08
Cedeote: BV FINANCEIRA SIA C.F,I CNPJ: 01.149.953/000

�������t�[R��1��t�P:�5���'2Sg��sSOCIADOS Data Vencimento: 12/07í2006 Valor 1.188.11

Protocolo: 103364 Sacado: MARCELO FELTERS LOURENCO CPF: 073.320.989-{)3
Cedente: BV FINANCEIRA S/A C,F.I CNPJ: 01.149.953/000
Número do TItulo: 131017800 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCtADOS Data Vencim�nto: 22/07i2008' Valoe 1.203.66

Protocolo: 103365 Sacado: BLADIMIRVIEIRA CPP: 011.239,749-26 �

Cedente: BV FINANCEIRA S/A C,F.!, CNPJ: 01'.149.953/000
.

����t���I"!!��J��AMtW't�5J��2�g��sSOCtADOS Data Vencimento. 07/08í2007 Valor 1.147.61

Protocolo: 103367 Sacado: MOISES BERNADINO PAULO CPF: 049.926.!99-24
Cedente: BV FINANCEIRA SIA C.F.! CNPJ: 01. t49.953/oo0

���������lg:tg��J�t�50��2���sSOCIADOS Data'Vencimento 25107/2008 Valor 903A7

Protocolo: 103379 Sacado: EVERSONAPARECIDO HENNING . CNPJ: n.250,4671000
Cedente: MARCOS ANTONIO BUENO CNPJ: 06,339.6381000

��;�����it��NsgÓlb� B�R�rti��DuP:icata de vend�a�e&:�\��t���jí'Jj)3009 Valor 288.00
� v v_. � •••

Protocolo: 103380 N APARECIDO HENNING CNPJ: 72250.467/000
CNPJ: 06,339.6381000

uplicata de vend5a�efJ�n�I��t���áf!�009 Valor: 0,00Apresentante: BA

Protocolo: 103383 Sacado: FABIANO TlLLMANN CPF: 947.783,889·68
Cedente:'JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79,501,862/000

��������it��Jdb5664�RA��réS:: Duplicata de Veg�ttt�r;;i�!,\';'; 11ng!8i'�o"09 Valor: 171,25

Prcíccclc
..

lÕ3433-S;;;;;,d;:MÊRGÊARIÃ-êõMPREFÃCiÃLlTÕÃ
.. --- .. -

CNPJ 07412274iooo
Cedente: AGUtA EQUIPAMENTOS LIDA Ep,P

��������'il�I�i�eo-u�1('g�e��;(I;�8���R�"JlI��g��i�por b���t;;'�imento 06102/2009 Valor: 152,00
• • __ R.�.�__ �_."__ "." • "." " • ._. R _

Protocolo: 103469 ERCORREAMOREIRA CPF: 041.106.659-57

2������9�!J� 1
AJAI-VIACREDICNPJ 82.639.451/000

Apresentante: COO JAI-VIACREDiData Vencimento: 08105/2008 Valor: 1.860,32

Protocolo: 103471 Sacado: JAIME SIDNEI GIELOW CPF: 483.707.699-00
Cedente: HARRY SCHMELZER JUNIOR CPF: 444.489.61�-15

������:t����y sCH�lfj[ke� J���f)fTO Data Vencimento 13íQ2I2009 Velor: 133.988,69

Protocolo: 103472 Sacado: MARIO SALLES FARIA CPF: 352.410.639'{)0
Cedente: BANCO DAYCOVAL S,A. CNPJ: 62.232.8891000 .

������������J%��§gJ�r�Q,r Cédula de Créd�a�aO��linento 15102i2008 Valor 8.007,28

Protor,olo. lõ3499 Sacado: ADRIANAANTUiieSMAXIMIANO----:cPF: 042.893,789-60
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181,5211000

�������:I��ESCOEspéce: Duplicata de vÕ��:��)��:�fo��lgi���1fg9 Valor; 86,00

.150,00

J: 74.195,9OO/UOO

Valor: 1,075,00

RITA CPF: 464.084,109-44
CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000

Data Vencimento: 09/02/2009 Vator: 160,00
------�

E, coino os ditos devedores 030 foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz par intenneç1io do presente
Edital, para que os mesmos comparecam neste T�belionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr, 1589, no prazo da lej, a fim de
liquidar o seu debito. ou entao, dar razoo por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etcz

Jaragua do Sul, 5 de Fevereiro de 2009
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Além da duplicação, lideranças comunitárias querem mais obras de segurança em todo contorno viário

SEGURANÇ4

Manifestação pela vida
Duplicação da BR-280 e obras de melhoria

prol da duplicação da BR-2BO
e a construção de obras de se

gurança em todo o contorno
viário. Amobilização é aberta
aos moradores e inicia hoje, às
12 horas, com concentração na
Polícia Rodoviária Federal e- ca-

. minhada até a Ponte do Portal,
na divisa com Jaraguá do Sul.

. Para o vereador Caubi dos
Santos Pinheiro, um dos incen
tivadores do ato, falta o enga
jamento do-poder público. "Só
vemos a renovação de promes
sa, e não há execução-de obras".

Uma Caminhada pela Vida.
Este é o nome da manifestação
que o Clic (Conselho de Líderes
Comunitários de Guaramirim),
a Ujam (União Jaraguaense das
Associações de Moradores) e

as Associações de Moradores
de Guaramirim organizam em

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL N° 18/2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação. a aquisição de G�NE

ROS ALlMENTlcIOS, destinados para as Escolas Municipais de Ensino Fun
damentai no município de Jaraquá do Sul - SC, em conformidade com os

Anexos do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de ju1ho de
2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:00 horas
do dia 13 de março de 2009, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura ..

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro:
Barra do Rio Molhá. ° CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura
dos envelopes serão as 13:30hs do dia 13 de março de 2009, na sala de reu

niões da Coord�nadoria de Licitações e Contratos. APRESENTAÇÃO DAS
AMOSTRAS: Somente no dia 11 de março de 2009, no horário das 7h:45min
às 11hOOmin e 13h:15 min às 16h:30min, na Rua Walter Marquardt, 1111 na

Centrar de Alimentos localizada no CAM - Centro Administrativo Municipal,
com a Sra. Adriana Braun e/ou Sra. EJza Mariá Siems. VALOR ESTIMADO

. PARA AQUISiÇÃO: R$ 690.727,93 (seiscentos e noventa mil setecentos e

vinte e sete reais e noventa e três centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no .endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 20 de fevereiro de 2009.

� .

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA
. Secre�ria de Administração

Caubi reforça que o assunto da
segurança deve ser constante
mente discutido, caso contrá
rio, "não pensarão em quem
anda a pé e de bicicleta e corre

o risco de morte todo dia". Para
o presidente do Clic, Charles
Longhi, a responsabilidade do
projeto é doGoverno Federal,
mas deve haver parceria entre
as três instâncias.

"Apostamos que a Cami
nhada pela Vida tenha adesão
grande, assim poderemos dar
continuidade à reivindicação",
conta Charles. A expectativa é
reunir 500 pessoas. A última
manifestação realizada pelo
Clic foi emmaio de 200B, quan
do os moradores VilaAmizade,
Schroedér I, Imigrantes e Re-'
canto Feliz solicitaram a ativa

ção' da lombada eletrônica da
ponte do Portal, reivindicação
que continua em aberto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TEMOS ALGO EM CO'MUM?
Não gosto de pijama, adoro andar descalça, não tenho pai rico nem marido
milionário, portanto detesto que dêem pitaco na forma como gasto meu di
nheiro, não sou neurótica por limpeza, evito tomar remédios porque sempre
ache que qualquer dor vai passar milagrosamente, bebo pouco e não dou
trabalho, sou alta mas amá salto alto, rio em horas impróprfas, não acredito
em príncipe encantado, gosto de pessoas que respeitam minhas opiniões,
mesmo discordando delas, detesto que me perguntem todos os dias se tenho
11ovidades, 'detesto também quem critica meu gosto musicai e detesto ainda
mais,. gente' que tenta ser engraçado de maneira f9rçada. Odeio mentiras
e puxasaquismo. No mais, sou fácil de conviver tirando o fato de que sou

um pouquinho ciumenta, um pouquinhó.teimosa e um pouquinho exigente ...
Sabe como é, né? Mulher é assim ...

THESIMS

MULHER-----�----

-

MUDANÇAS?
Há exatos nov.e anos atrás era publicado o jogo mais vendido no mundo: The Dizem que a gente supera nossos me-
Sims. Para quem não conhece, é um jogo bem bacaninha que imita a vida real. dos com o passar do tempo, assim como
Você inicia o jogo com uma merreca de grana. E tem que sé virar para construir dizem que ii gente aprende a g.ostar de
uma casinha, precisa trabalhar, comer, tomar banho, dormir, ler, praticar ativida- determinadas coisas. Quando eu era

des artísticas, pode se apaixonar, pode ter filhos, pode comprar outros imóveis. pequena (?), digo, garotinha,!_.-morria
Uma espécie de treinamento da vida real. lnquestleneretmente mais facil, óbvio. de medo de temporal. Também não
Mas é bem melhor que qualquer joguinho de guerra. gostava de maracujá e tomate. Contra

riando a frase inicial desta nota, posso
afirmar: Tem coisas que não mudam
nunca!

LOIRíSSIMAS "

- Parece que tingir o cabelo de loiro torna as mulheres mais confiantes
e aumenta a possibilidade de elas fazerem sexo. Esse é o resultado
de uma pesquisa feita na Inglaterra, com 205 mulheres entre 25 e

66 anos. O resultado mostra que as loires tingidas têm auto-estima

.

redobrada em comparação'com ,as mulheres que mantêm as madei-
e-

xas com a cor natural. 50% das pesquisadas sentiam-se mais bem
percebidas e garantiam despertar,mais os olhares masculinos após
tornarem-se loiras. Obviamente todas têm seu charme e�não é para
todas que um loiro-platinado cai bem.

TIO APOLO RESPONDE:
(tioapolo@ymail.com)
P: Tio, nnmem há dois anos e o que me

lrrltc nele é o futebol do fim-de-sema
na. Às vezes ele nem tem tempo para
mim. JÓ aconteceu de ele sair para o

futebol de sexta à noite e esquecer
que tínhamos convidado um casal
de amigos para sair. Já falei com ele
sobre isso, mas ele não muda. O que SE EU GANHASSE...
devo fazer? . Todo mundo faz planos e sonha acordado com a questão: "E se eu ganhasse na

R: Pequena abandonada do titio. Se em Mega Seno?". Você já pensou no que faria se fJcasse milionária da noite para o
.

dois anos a "gorduchinha" que ele anda dia? Alguns investiriam em imóveis, outros viajariam o mundofnteiro, tem aque-
acertando está rolando num campo de les que ajudariam a parentada toda, uns seriam altruístas e ajudariam familias
futebol com mais alguns companheiros carentes, outros comprariam carrões emnnsões... É uma infinidade de idéias.
machões... E se você já deu um toque No caso da maioria das mulheres, sapatos, calçados, bolsas, jóias, perfurmes e

nele e ainda assim ele não mudou, faça algumas- "llpoesplroções", tomariam uma pequena parte do dinheiro, conside-
o mesmo que ele faz com a bola: CHUTA! rondo a "dinheirama".

'

BISCOITO DA SORTE

DO INTERNAUTA:
"Quero reclamar dos alunos que pegam
os ônibus de linha e acham que podem
usar os bancos como bem entende
rem. Já vi adolescentes com os pés no'
banco da frente. Esses dias entrei e o

ônibus tava letade. Daí olho e tem um

pirralhinho esparramado sozinho num

banco para dois. E cheio de gente em

pé. Adianta o menino estar usando o
. uniforme de um dos mais caros colé
gios de Jaraguá e não ter educação?"
(ADRIANA BOENO GtAlZ - POR EMAll)
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ontato@o90f.aCaSiUt.com r www.par-acaso_com

ASSISTA
Sério, não ignore esse filme
no prateleira:

Quero aproveitar que hoje é o aniversúrio do eleiton
Jantsch pra -5II6fIIIefH' homenagear esse amigo de tão
longa data, tra�endo à tona uma foto das antigas

'

mesmo, do tempo em que todo mundo era pobre, feio e

mal vestido (não que tenha mudado muita coisa). A foto
é de 2004 marromenos, e tomos aí Ricardo (eu, à
direita), o Thiago "Gatorujo" e o eleitão, numa daquelas
festas memoráveis do Big B.owlling. Rapaz, já são mais
de dez anos de amizade... Valeu por todas farras
eleiton, fica com um abraço e desejos de um átimo
aniversário. Ah, sim, são 32 anos, viu galera?

"Segurando os Pontos" veio
com uma péssimo sinopse no

copo, porém é disparado o

melhor comédia do último
_ semestre.

ACREDITEM
Está previsto sol para este final-de
semona! Coso o otimismo procedo, dá

pra subir o morro para prestigiar o

Stammtisch de Pomerode, que acontece
sábado lá no praça central. E sobrando
tempo, ainda dá pro visitar ó urso Bob no

zôo.

ESSA É SÓ BOATO
A gente diz boato porque ainda não
confirmou diretamente com o persona,
mos tem um figura do cidade sondando o

mercado, estudando o viabilidade de
abrir um kartódromo para distrair esse

povo trabalhador. A gente diz: nadi! mal
mesmo!

GUI BORATTO EM JOINVILLE
O único DJ brasileiro integrante do line-up do Festival Coachella deste ano estará dia
13 de março no Moom Arl& Music, em etapa do tour mundial de lançamento de seu

novo CD "Ieke my Breath Away".lnfo: moom.com.br.

KlKO ZAMBIANCHI EM JARAGUÁ
Chico Piermann disparou o novo já no sexto passado, avisando que dia 06 de março vai
rolar grande show acústico no london Pub. Kiko é um fera de cena naclonal, que já
esteve associado a nomes como Capital Inicial, lulu Santos, Marina lima e Erasmo
Carlos. A promessa é de uma ótimo noite regado o MPB é rock brasileiro. Vale ligar para
030550065 pro reservar ingresso.

Fotos po, Marcelo Odorizzi

FESTA! FESTA!
Fechado o esquema: sábado que vem, o partir dos 11 h, feijoada
comemorando meu aniversário e o do Max lá no Escondidinho
(antigo �urora, defronte o Brelthaup] da 'Walter Marquardt).
MPB, rock e blues temperarão o tarde, regado o boa gastronomia,
caipiras e chopp Schersieln. Detalhe: festa só poro os 100

.prímetros que adiantarem presença. Mondo recado pro
contato@poracaso.com pra avisar, valeu?

Haydee'Campos manda um "oi" à havaiana poro o coluna,
lá da Noite Azul e Branco do Clube Atlético Baependí,
evento desta terça-fêira. dia 24

�ntregaildo no tarde de ontem nosso certificadozinho para
o Leandro da Confraria do Churrasco, cUestando o

re.conhecimentos de nossos leitores pelo bom trabalho de
aténdimento de sua equipe -

e

MAX

pires

Co-autor Max Pires

fAIXAS nESTA SEMAi�A:

Coldpfay . Donl Pank I
Sigur Rás • I
Arch ies - SU9m / '

Javdiohead e 99 Anlhell1s/
Nino Simone • Mi' Baby

. Jest Cures for Me

DO BOM GOSTO EM SERVIR - FlffAL
Então, quem é que atende bem aqui em Jaroguó? Em trabalho
de três semanas de coleto de dados, finalmente chegamos o

umo conclusão. O que você vê abaixo é a listo com os

estabelecimentos que mais foram indicados por nossos

leitores, onde dentro de votação, tivemos eleito um favorito:

Confraria do Churrasco 20�'(,

C.3chaçaria Água Doce
.

16%

Quick Oog Lanches '3%

London Pl1b 8"r:,

K.:mt"n Sushi Lounge 8%,

Estação d., Tempo 7%

Smurfs Lanches 7�1o

1>'laloka Lanches '6%

Califórni.l! lanches 6%

ticorerie 5��

Meu Boteco 4%

Deep Grill 2�/o

Mr. Beef 2%

"r

iii
III

I

Muito bem equilibrados os duas primeiros colocações (20% e

16% dos votos), e mais ainda o terceira, quarto e quinta (9%, e
respectivamente 8% e 8%). Vale lembrar que -sse nôo tira o

mérito dos demais celocades; foram mais de 900 indicações; que
chegaram o um conclusivo de apenas 13 estabelecimentos!
Ficam então nossos parabéns ao Leandro e sua Confraria do

.

Churrasco, e também ao seu Zé da Cachaça rio Águo Doce. Às
equipes do Ouick Dog, Lóndon Pub; Kantan Sushi Lounge, Estação
do Tempo, Smurfs Lanches, Moloka lanches, Califórnia Lanches,
Licoreria, Meu Boteco, Deep Grill e Mr. Beef o recomendaçóo:
continuem com o ótimo trabalho, pois vQcês também sôo

-

referência. E quem não foi citado, que tmnsterme o problema em

oportunidade: ano qué vem faremos novamente o pesquiso,
então aproveite que sôo 365 dias poro mudar o coso e conquistar
os clientes!

. Teltron Celulares
Av.Mal. Deodoro da' Fonseca, 739 s2· Tel.3371 9595

teltron@netu·no.com.br '

Motorola
R$

U9 Disponível nas cores
preta o� roxa

HABILITADO NO PLANO
TIM MEIA TARIFA 10

Av Getúlio Vargas, 26il s223/224· leI. 3275 1400· Shopping Breithaupt
teltronshopping@netuno.com,br

Portabilidade - traga seu

Número para tim

Mensalidade do Plano R$.26,90
Oferta válida para o dia de hoje, sujeito a disponibilidade de estoque

Câmera 2Mega Pixel
Mp3 Player
1 Gb de Memória (mirroSD )
Acompanha cabo
e fone de Ouvido
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CRÔNICA

-:

Aos pés de Luis Inácio
CHARLES ZIMMEMANN, ESCRlTOF!

É tarde de chuva em Brasília. Bastam as nu-
,

vens escurecerem e os semáforos, pontos de
ônibus e ruas rapidamente se enchem de am

bulantes vendendo guarda-chuvas. São espé
cies de formiguinhas, na engrenagem gigante
que faz o negócio da muamba girar em Brasí
lia. Nessas horas, esses ambulantes, deixam de
lado a venda de CDs. e DVDs piratas. Recordo
de um noticiário daqui 'de Jaraguá do Sul. Dias
atrás um jovem foi preso em flagrante, no cen

tro da cidade portando uma mochila repleta de
CDs e DVDs piratas. Os comentaristas da rádio /

o anunciaram como marginal e tudo mais.
Brasília, a cidade dos espaços monumentais

, pensados por Oscar Niemeyer e tantos outros

brasileiros anônimos - mais de 40 mil pará lá
foram e a construíram no inicio dos anos de
1960 -, hoje tem uma feira que divide turistas,
com as obras desse famoso arquiteto. Sucesso
garantido de público, a Feira dos Importados,
situada a oito quilômetros do Palácio do Planal
to. Lá percebi a presença de qualquer classe so
cial. Nesse galpão enorme, estilo pavilhão para
feiras, altamente sinalizado, com placas pelas
avenidas afora, nos portões os artigos de recep
ção: CDs e DVDs piratas. Gente engravatada
com pinta de político e uns falando outras lín

guas, se empurravam pelas-caixas na procura
de filmes. 30 mil consumidores circulam dia
riamente nessa feira do Paraguai, como alguns'
chamam. Fiquei admirado com o mar de gente!
De pilhas recarregáveis a computadores de úl
tima geração, passando por falsificadas bolsas e

. camisas de grifes parisienses, a feira lembra um
Paraguai de fronteira. Não só as lojas de dois

por dois metros, apinhadas de tudo um 'pouco e

a tradicional pechincha acontecendo. Ali traba
lham imigrantes árabes e chineses. Certamente
muitos ilegais, como um libanês perguntando
me se eu teria irmã .para 'casar-se - assim con

seguiria facilmente legalizar sua documentação
local, afirma. Numa lojinha vendendo partes
de bicicletas emmeio a vinhos franceses, baca
lhau da Noruega e caviar importado da Rússia,
interrompo os goles de chá de um turco, per
guntando-o sem cerimônias: "como todos esses

produtos chegam aqui? - "Tudo na feira chega
diretamente do Porto de Santos", responde.
Nota. Fiscal, por aqui, nem pensar. La garantia
soy jo!, é o lema. Até o alto escalão dos três Po
deres costuma apelar para amuamba, conforme
denuncias ocorridas no ano passado, Mostrou
que funcionários da Casa Civil costumavam

comprar na feira, com o cartão de crédito cor

porativo do governo, produtos eletrônicos.
O "Paraguai de Brasília", com aquele governo

central ali do lado, levou-me a reflexão de quando
fazemos pose de dar exemplo ditando regras, exi

gimos do alheio o certo e o comprometimento, ao
mesmo tempo em que chegamos em casa e fica
mos felizes da vida ao perceber que "ganhamos";
porque a moça do caixa do supermercado com

seus contados R$ 50Ó,00 no fim do mês enganou
se no troco em R$ 2,00 ao nosso favor.

VARIEDADES--�---�--

• Cine Cidade 2
• A Pantera Cor dê ROS,lf2 (Dub) 1>

,(14h, 15h50 17h40, 19b30, 21h20-
<""

Uma super
produção'

Essa versão da ópera de Wolfgang
Amadeus Mozart foi filmada em Veneza e

na região do Vêneto, na Itália. No elenco;
grandes nomes da õpern mundial, como
Ruggero Raimondi, Edda Moser e Kiri Te
Kanawa. A música é executada pela or

questra e coro da Ópera de Paris sob a

regência de lorin.Maazel.

Uma 'vida
transformado

Em torno do patriarca Joseph, vindo
da Ucrânia, a numerosa família chegou ao

Brasil em 1922 praticamente sem nada.
Aos poucos, a gráfica de Joseph foi nuns
formada por seus filhos, num império de
,comunicações, que começou com a revista
Manchete e chegou a incluir emissoras de
rádi.o e tevê, gráfica, editora de livros e de-
zenas de publicações periódicas.

'

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Denise conto todo o verdade sobre Mouro, Júlio

interrompe o brigo e mondo Denise ir embora,
enquanto Joelma é amparado por Antonella. Jú
lio conto poro Evandro o inotivo do brigo entre
Denise e Joelma, que vai embora humilhado.
Jo.elma aviso poro Antonella que irá se vingar
de Mouro. Jasão convence Suyan o não desistir
do campeonato de kung fu. Joelma revelo o Abi

gail que suo vingança contra Mouro começará
. por Evandro, Joelma entrêga um envelope poro
Evandro com informações sobre Mouro.

TRÊS IRMÃS
Bento e Dora discutem. Lucas e Guga,se diver
tem com Baby. Bento repreende os crianças por
terem mentido. Xande ameaço Suzana, e Violeta
o .enfrento. Xande se volto contra Violeta, e Su
zana defende o mãe. Waldete recebe Lulu, que
.selu do prisão. Woldete aviso o Eros que surgiu
uma oportunidade de ele ver Suzana. Gregg vê
Alma com Gaivão e fico enciumado. Eros se dis
farço de bombeiro' poro entrar no mansão dos

Áquila e se encontro com Suzana. Dora pede
àjuda o Walquíria poro ir 00 Rio de Janeiro.

CAMINHO DAS íNDIAS
Radesh chamo uma ambulância poro socorrer

Raul. Dario aviso que Raul ainda não chegou 00

restaurante. Dario vai à coso de Raul e vê o po
lícia e uma ambulância. Ramiro descobre que
Raul preciso de uma cirurgia. Amithab volto e'
Opash anuncio o gravidez de Surya. Ravi comu
nico o Camilo que irá 00 Brasil com Raj. Silvio

,
conto poro Aída sobre o flagrante que deu em

Raul. Yvone pego o celular de Raul. Yvon.e foz
uma ligação poro o índio do telefone de Raul e
falo com Maya. Bahuan cruzo com Raj.

CHAMAS DA VIDA
Fniderico/Upe percebe que' Vivi está tenso. De
moro confirmo poro Vivi que Frederico é Upe.
Frederico encaro Vivi e elo começo o chorar. Ele
diz que não pode deixó-Ia sair. Upe se revelo
poro Vivi. 10más diz poro Tuquinha que elo e

Brito vão voltar o ser os fornecedores de comido
do fábrica.' Demoro mondo Upe se afastar de
Vivi. Cíntia entro em desespero.Upe mondo De
moro se ·ofastor. Upe diz que Vivi estragou tudo,
que ele ia se aproximardela devagar e que gos
tou o dinheiro que roubou com Frederico.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Sandro descobre que João está morto. Cris crio
um campo de energia em volto dele, Luciano,
loiro e Melquior. Os reptilianos atiram. Marcelo
diz de que os crianças estão o solvo. Júlio mon

do Sarnira levar Mario poro o cela. Júlio recebe
ordem do chefio avisando que não irá iniciar'os

ataqut!s. Elo ordeno que Drllco e Telê resgatem
os cri�nças. Melquior levanto o cetro do poder
e os reptilianos explodem. Ele diz que agora irá
reconstruir Shangrilá, Érico pede ajudo a Eugê
nio poro aperfeiçoar seus poderes.

,,-

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

, Rihanna esconde
supostà gravidez
A cantora Rihanna estaria escondendo
uma gravidez de seu namorado Chris
Brown. Esse teria sido o motivo pelo'
qual urnpper o agrediu no começo do
fevereiro. Rihanna teria consultado
um obstetra num hospital em los
Angeles, após dizer o amigos que
suspeitava estar grávido. Os amigos
do cantora afirmaram que Rihanna
temia 'que o gravidez fosse o último
goto poro Chris abandoná-lo.

Mischa Barton I

não tem anorexia
A atriz Mischa Barton publicou em s9u
blog um comunicado dizendo para os

pessoas pararem de se preocupar com
suo magreza. Revistos afirmam que
Mischa estaria sofrendo lIe anorexia.

"Surgiu essa loucura sobre meu peso}
mas quero que vocês saibam que es

tou contente e saudável como nunca",
afirmou elo. Mischa ficou famoso por
seu papel no série The O.C" no qual
atuou de 2003 a 2006.

-Ator se recupera
de caxumba
o ator Reynaldo Gianecchini, que
passou o carnaval em coso por mo
tivos de saúde, está se recuperando
muito bem. Segundo o colunista de
TV, Patrício Kogut, ele descobriu estar
com caxumba às vésperas dos dias de
festa. O ator assistiu aos desfiles dos
escolas pelo TV e também aproveitou
o descanso poro relaxar e atualizar
suo bagagem cinematográfico com

muito estudo.
'

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. '

SOLUÇÃO

ENVIE SUA fOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

o tempo se mantém instável em Santa
Catarina. A1umidade tende o aumentar com
mais nebulosidade e chance de chuva no início
do dia e da tarde poro noite.

� Jaraguá do Sul e Região

I> Fases lia lua

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

HOJE

d"MíN: 20° C
.

,

MÁX: 25° C "u I

Sol com pancadas
de chuva

I

SÁBADO

doo. ..
I

MíN: 18° C
..

,MÁX: 26° C ,;" ,

S,ol com pancadas
de chúva

DOMINGO

MíN: 19° C
I MÁX: 31°C rr «: t

I Sol COf!1 pancadas
de chuva

•• ÁRIES

," (20/3 a 20/4)
Hoje você estará,

r 'carente, momentos
a dois podem trazer

a você o carinho que está preci
sando para o equilíbrio de suas

emoções. O desgaste emocional
tem sido intenso e você precisa
encontrar um lugar de paz
dentro de você.

,,)(�
.GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Caso esteja distan-

. te de seus amigos,
procure encontrar

algum tempo para estar ao lado
, deles. Se abra, pois isso vai
fazer muito bem a você. Ques
tões mal resolvidas do passado
podem vir à tona novamente a

incomodar sua alma.

!\..._ LEÃO
'

�,.J (22/7 a 22/8)
':. '} Continue buscando

� u.-: as respostas mais
difíceis em Deus,

pois a solUÇão de muitas coisas
e situações que vivemos se
encontram no invisível. Continue
apertando os cintos, não faça
aplicações de risco e economize
o máximo que puder.

TOURO
·(21/4 a 20/5)

,

Você estará fechado
em seu mundo. Nem
as pessoas mais

próximas irão entender seus mo
tivos, mas não dê importância.
Nesta fase sua energia não está
muito alta e você deve respeitar
um ritmo mais, lento do que o

normal.

,.. '"
CÂNCER

'

�.� (21�6 a �1/7)
,.-;;••_'.;;, Voce esta numa

: "ótima fase ema-

nando simpatia e

isso vai ajudar você a soluçionar
questões profissionais que há
muito tempo tiram sua paz. Sua
aura está mais brilhante apesar
das dificuldades e mudanças que
tem feito em sua vida.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Saturno em
seu inovimento
retrógrado atrasa

alguns de seus planos e 'proje
tos. Sua energia está mais baixa
e certo desânimo tomà conta de
seu mundo emocional, mental
e até. físico. Procure diminuir o '

ritmo e respeitar seus limites.

SEGUNDA

MíN: 22° C
MÁX: 31° C �.�

Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22110)
SUa necessidade de
se relacionar estará

,

maior no dia de
hoje. Estará mais afetivo e mais
próximo das pessoas que ama.
Se estiver pensando em fazer
uma parceria comercial, este é o
momento. Casamentos e namoros
também são benefiCiados.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

•

,O dia está

_

ótimo para você se
aperceber que sua

necessidade de prazer e diver-
timento tem sido negligenciada
por você. Aproveite as energias
positivas e procure relaxar. Encon
tre seus amigos e desligue-se do
trabal�o pelo menos por hoj!!.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

...t. Algumas emoções
podem vir a inco
modar seu cora

ção. Caso isso acontecer. procu�e
investigar a origem delas. O dia

segue tranqüilo no, trabalho e

nos relacionamentos, portanto,
se puder. fique quietinho em seu

canto para se reorganizar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/1'1)
O dia a dia de
trabalho continua

precisando de um

olhar mais efetivo.
As energias estão favoráveis

.,

para mudimças. De nada adianta
ficar se queixando e não fazer
nada, portanto, mãos à obra em

direção a um trabalho mais rico�

o CORREIO DO POVO mSEXTA·FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2009

ANIV�RSÁRIOS .

',: «. \,'

DIVIRTA-SE

25/2

Caixa Postal
Um médico ligo poro o seu paciente:
- Olá Marcos, como você está se

sentindo hoje?
- Estou bem até ...
- Bom, tenho uma notícia ruim e

uma pésslmn paro te dor!
- Então diz primeiro o ruim doutor!
- responde Marcos agoniado.
- A ruim é que você tem apenas 24
horas de vida!
- Ai meu Deus e o que será-que
pode ser péssimo?
- É que eu estou tentando te ligar
desde ontem, mas seu celular só dava
cai�a postal!

AQUÁRIO
(21/1 a .18/2)
Maior proximidade

. ,I, com amigos pode
fazer muito bem a

você neste momento. Suas ener
gias estão muito altas e algumas
situações estão fugindo de seu

controle. Procure trocar idéias
com pessoas mais próximas e ' ,

que você possa confiar.

PEIXES

IM. '(19/2 a ,19/3)
'.. H�je você.estar� ,

""f*' amda-mals roman-
tico e com enorme

'necessidade de estar a sós com
seu parceiro. Suas emoções es
tão à flor da pele e por isso você
deve tomar cuidado para não

fazer'interpretações precipita
das com alguns comentários.
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No dio lo�e!�de���O�������A��� !!����Õ�!d�d�n�olorino.
Eram os primeiros colonizadores; sim porque eram pessoas que se instalaram no meio rural, literalmente no colônia, poro
após vir os imigrantes que constituíram as cidades, com seus saberes. Com eles vieram a educação com suas "deutsche
schuller", a religiosidade com suas igrejas, o cultura e diversão com suas sociedades de tiro, realizando bailes, festas, e
,ativitlades esportivas. Também veio o modernidade, a saúde, a produção em escalo e o desenvolvimento dos cidades. Sou des
cendente, dos famílias Hong e Schappo que se instalaram nas cidades de Antonio Corlos, São Pedro de Alcântara e Angelina e que
mais tarde vieram para as colônias Dona Francisca (Joinville) e Blumenou, e desta forma gostaria de prestar essa homenagem a

todos os col�nizadores e imigrantes alemães que aqui se estabeleceram e em companhia de todas os outras etnias contribuíram
para transformar o Estado de Santo Catarina nesta pujança economia e social. Ein PÍ'osit Santa Cotarina! -

JURO AO CONSUMIDOR
A taxo de juro médio eobrnde. nos
operações de Crédito 00 consumidor
registrou queda no primeiro mês de
2009, passando de 58,1% ao ano

em dezembro paro 55,10% 0.0. em

janeiro. O resultado é o menor des
de outubro de 2008, quando a taxa
foi de 54,8%. A censtntaçõc se bo.
seio nos dados do Noto de Político
Monetária e Operações de Crédito,
divulgado pelo Banco Central nesta

quinto-feito dia 26. Ao mês; o taxa
média praticado ficou em 3,73% em

janeiro, o que representa queda de
16 po.ntos-base em relação ao mês
anterior. Já na comparação com janei
ro do ano passado, houve alta de 36

pontos-base.
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. MAS CHEQUE ESPECIAL
CONTINUA PROIBITIVO
Apesar de o Banco Centrol informar que
os juros do cheque especial também ti
veram queda, passando de 174,9% poro
172% ao ano neste mês de janeiro, os

juros continuam proibitivo. Ter que usar

o crédito do cheque especial é uma dos
piores pragas do economia' doméstica
brasileira e também da micro e peque
nas empresa. Remunero-se altamente o

capital financeiro, mos não a produção
que gero emprego e renda. �, depois o

governo salvo os bancos e as empresas que
se virem. Não é por nodo que os maiores fi
nanciadores das Componhas presidenciais
são os bancos.

'LOTERIA
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VENDAS DE CARROS ZERO
As notícias da quinto-feiro informam que neste mês de fevereiro
as vendas de carro zero 'Continuam em alta. As montadoras já fa
lam que os estoques estão acabando e que retomam o produção
normal. Isto tudo foi possível através de uma slmples redução do
IPI e que não refletiu em quedo do arrecadação dos impostos. Ou
seja, é desta forma que o empresariado brasileiro tem justifica
ti�a quando reclama do alta tributação da produção, onerando
o preço dos produtos, e afugentando os consumidores. Reforma
tributário ampla e irrestrita já, diriam muitos. E, aproveite quem
quer e pode comprar o seu corro zero, pois o IPI volto 00 preço

. normal no mês de abril.

etarrek@terra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

E D I T A L . PREGÃO
PRESENCIAL N° 001/2009

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

.

OBJETO:. Contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante
e escavadeira hidráulica, em perfeito estado de conservação, manutenção
e funcionamento, com motorista/operador e combustivel, destinado para
serviços junto ao FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ�

I MICO, para atendimento a Lei Municipal 49/2005 e conforme especifica
ção do Item I do Edital e Mexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO:
Lei Federal 10.520/200,2, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO

4.698/20.02, de 03 de outubro de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005,
de 20 de dezembro de 2005, ART_3° INCISO VII E VIII. VALOR ESTIMADO
PARA CONTRATAÇÃO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 12
de março de 2009, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra

do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as

14:00hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licita

ções e Contratos. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço www.Jaraguadosul.sc.gov.
br Jaraquá do Sul (SC), 19 de fevereiro de,2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA

Secretária de Administração
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ESPAÇO ABERTO
"Olá Moo, como vói?
Leio todos os dias o suo coluna, por isso gostaria que publicasse este deso
bofQ. Procurei o Receito Federal poro regularizar meu estado civil o. pedido
do CEF. Ao chegar lá, fui tão mal atendido como nunca foro antes em quol-

,

quer outro lugar. A informação que eu teria que receber não me foi passado
-

opor pura má vontade do ntendente, que em minha opinião, pelo idade que
aparentava, nodo contra pessoas mais velhos, mos deveria estar jogando do
minó em coso, pois já deve estar aposentado e tirando o lugar de pessoas
capacitados que realmente querem trabalhar. Meu problema, depois do mi
nha indignação, foi resolvido graças o outro pessoa que teve uma atitude

. normal poro com um ser humano".
.

MARI BOGO, COMERCIANTE.

, LASQUINHA
, Olha só. Depois de uma desilusão amorosa o meu amigo
�: Ricardo Gampos Filho, tala que agorasó quermesmo é de

�. muita festa. Mulheres agora só pumficar Prova disso foino

�.," carnaval. Ele aproveitou todas e todos os dias.
K..

DICA
Pois é meus amigos, o Carnaval pas
sou! Ágoro devagarzinho podemos
dor boas vindas o 2009. Descolorir
o bronze, baixar o facho, mos sem

estresse já que logo, logo, o tempo
dá uma virado. O sol vai ficar cada
dia mais minguado, até os águas de

março fecharem o verão. Mos isso
não é' motivo poro ninguém perder
o charme - e muito menos o astral!
O que fazer? Deixe os águas rolarem.
Feliz ano-novo!

.

" Nunca conheci um
hnmem tão ignorante
que fosse impossível
aprender algo dele"

, GALlLEO GALlLEI

DEEP MARIANO

'NAS RODAS
• É bem nesta sexto-feira que o Sole
te Tecillo Meix bote os taças e foz tim
timo Por favor, liguem! Elo vai odorar.
Parabéns e seja plenamente feliz.

• O folclórico Chico "Segurança" Sil-
.

vo foi flechado pelo cupido. A dono
do seu coração é loiro de arrasar

quarteirões.

,

• O meu amigo Lio Tironi, secretário
'do SDR, já está o mil no frente do
posto, depois de curtir o carnaval no
maior sossego, em suo coso de p�oio,
no Armação.

• Outro mulher que inerece todo o

respeito de sociedade joroguoense -

é o senhora Louro Silvo. Sempre dis�
creta, mos muito dedicado à fllnntm
pio secíal.

Hoje à, noite os promoters Thiago Mot- ANOTEM ,

tos e Pepe Norloch trazem poro movi- Como todo mundo sobe. o carnaval
mentor o Bierbude, nodo mais nodo passou, mos o sembe-enredc entre '

menos que o DJ Deep Mariano, um alguns políticos promete muito ev,o-
dos mais badalados. de todo o Amé- _Iúção até o tropa resolver colocar o
rico Latino e também o-renomado DJ bloco no ruo, com desdobramento
Chris Kessler. As mesas já esgotaram. surpreendente. Alguém duvido?
e os ingressos estão minguados. Festa

-

imperdível! SEVEN DRINK
Amanhã à noite, mais conhecido
como sábado, acontecerá no Por- ,

que Aquático Ocoê, em Guoramirim,
estrado que dá acesso poro Mosso
rondubo, o festa Seven Drink. Muito
pagode. com Os Komorodos. Serta
nejo com Rafael & Marcelo e os DJs
Marcelo Luiz, Alon's e Duko üebonl E
o que é melhor: elos free até o meio
noite. A festa começo às 22h.

A belo Coroline Lenke foi uma dos
aniversariantes mais festejados de ontem

FOFOCÓDROMO
,

Sobe aquele empresário que namorou por vários anos uma moço muito bo
nito e de família humilde e depois foi abandonado e sofreu vários nieses
com o separação? Pois é, o história terá que ser recontado. Agora que ele
conseguiu esquecê-Ia, se apaixonar por outra e até dividir o mesmo edre
dom com o atual, o ex-resolveu reconquistá-lo. Pode? Ligo, mondo e-mail
e mensagens - não deixiI o rapaz em paz. Só pedindo mesmo uma dose do
espumante Cave Pericó Brut para relaxar.

Dr. l\!o Dutra do Silvo e o belo paulista Cléo de Mello võo

protagonizar um dos mais badalados casamentos do Poulicéio
Desvairado, no próximo 21 de março

TE CONTEI!
• No pr-óximo dia 14 de março,
no AABB, acontece ÍI Festa Sum
mero Babado que terá mil e uma

novidades. Agendem!

• Cá entre nós. Em matéria de
sambo-enredo, só faltou neste
carnaval uma músico sobre à
corrupção no PMDB. Quem sobe
o Jarbas Vasconcelos não escreve

uma poro o carnaval de 2010.
Afinal de contos, será o ano dos
50 anos de Brasília.

• No dia sete de março, no Estádio
Joõo Morcotto, Juventus, acontece o

festa de um' ano, do grupo de pago
de Nosso Conceito e o lançamento
oficial do bando. Festa que terá o

pre�enço do DJ Fernondo's.

• A boa bando do ilho de
Floripo, Os Chefes, será atração

,

maior de hoje � noite na Combat.
É garantia de excelente rock. No
sábado é a vez do show do califor
niano Rex Johnson, muito blues
e rock'roll.

• Não ousem esquecê-lo! Hoje
é diá da Alana Cristina recebero
rnerecido coro de parabéns,

IIÍ A distância nõo é ruim, ela
apenas nos mostra o quanto é
bom estarmos juntos

• DOE SANGUE

• Com essa, fui!

LEITOR DO DIA
O leitor dó dia é o meu amigo Gelson
Emmendêirfer. Além de ler o coluna todos
os dias, nesta sexta-feira é o dia dele co

memorar a idade novo. Parabéns!

Reunir os amigos e comer

aquele Hackerpetet no·
Califórnia lanches. Consiãerodo
um dos 'melhores da região.

,
-
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No·Paraná
O time do Malwee chegou ontem no cidade de Palotioa (PR) onde'
fará três amistosos com times do interior do Paraná. Ontem eles
entraram em quadril poro 'enfrentar o equipe do cidade, mos até o

fechamento do edição o jogo não tinha encerrado. Depois o time
seguiu direto poro londrino, onde, fará o seu segundo amistoso
hoje. Amanhã o jogo-treino será no cidade de Ivaiporã. Ainda no

sábado o equipe voltará par� Jaraguá do Sul. Depois emborco no

segundo-feiro poro a' cidade de Concórdia onde jogo o Superliga .

de Futsal. O 010 Ari (fotã) considero es jogos-treinos uma chance
de preparação poro o competição nocional. "É sempre muito vá- .

lido adquirir ritmo de jQgo, principalmente quando estornos tão
perto de uma competição como o Superligo", comentou.

'.ESPORTE----------

FUTSAL AMADOR

Tradicional torneio de
, .

Schroeder inicia hoje
·

Três partidas abrem o 16° Aberto de Futsal

Campeãs
un�m forças (

No ano passado o campeão do Tio Patinhas (E) e Posto Cidade r.esolveram unir forças nesta edição
torneio foi o Restaurante Tio Pati-
nhas/Smurfs Lanches e em 2007

quem ergueu a taça foi Posto Ci
dade/ÁgUia Negra/voga, Ambos

·

os times resolveram unir forças
este ano e formaram Posto Cida-

·

de/Tio Patinhas/Arcindustrial. A
maior vencedora da competição
é aCoremaco, de Schroeder, com
cinco títulos, depois o time sub-
20 da Malwee, com três, e a Ofi
cina Adolar, com duas conquis
tas. O torneio tem o patrocínio
da Rede de Postos Mime, B.lotti,
Coremaco e Fesporte. A promo
ção é da Prefeitura de Schroeder,
através da Comissão Municipal
de Esportes ..

SCHROEDER

Começa hoje o 16° Torneio de
Verão,Aberto de Futsal de Schro
eder. A competição, considera
da uma das mais tradicionais
da modalidade na região, abre o

calendário esportivo da cidade e

contará com equipes de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim,
Blumenau, Joinville, Massa
randuba e Schroeder. Os jogos .

&

acontecem no Ginásio Alfredo
Pasold, a partir das 19h15. Quem
entra em quadra hoje é 0_ atual

campeão posto Cidade/fio Pati
nhas/Arcindustrial e

I

a Metalúr

gica Klaus, Depois jogam Vitória
contra Força Jovem e Noite a Fora
contra Auto Posto Salomon.

De acordo com a organizado
ra do evento, Edite Helena Hang,
a expectativa é que ter um eleva
do nível técnico e paralelamente
trazer a comunidade para pres
tigiar as partidas. "Se tiver bons
jogos conseqüentemente teremos
bom público", disse.

Serão 16 equipes em quatro
grupos de quatros times. Os ti
mes se enfrentam e os dois' me
lhores classificados passam para ,

a segunda fase, onde se formam
dois novos grupos. Classificam
se mais dois que fazem a semífí-

, nal. Serão 14 rodadas com a final
prevista parao dia 3 de abril.
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Barric,hello pode volter para Hondo
Escuderia quer um piloto brasileiro de olho no potencial de patrocinadores
DA REDAÇÃO

Há uma luz no fim do
túnel para Rubinho Barri
chello. Depois da desistência
de Bruno Senna de competir
pela Ronda a escuderia es
taria atrás de outro brasilei
ro, pois pensa que' o país é
um forte potencial de patro
cinadores. Segundo o site
Crash.net, especializado em

automobilismo, Barrichello
ainda seria o piloto favorito
à segunda vaga da equipe;
a primeira já seria do inglês
Iensen-Button.

Nos últimos dias, o nome

do brasileiro voltou-a ser ven

tilado após rumores negando
, que Bruno Senna teria o apoio
da petrolífera brasileira Pe
trobras. Como o piloto,' vice
campeão da GP2 em 2008, só
testou em dezembro do ano

passado e não traria patroci
nadores consigo, suas chances
teriam diminuído considera
velmente.

A presença de Barrichello
na Honda seria garantida por
causa de sua experiência - ele

. é o piloto que mais disputou
GPs na história da Fórmula i.
Em um ano com limitações de
desenvolvímento e de testes,
isto poderia' ser um fator pri
mordial para a escudería.

Quanto a negociação da
escuderia, o Virgin Group, do
empresário britânico Richard
Branson, seria o potencial
comprador da' equipe, mas a

Honda disse na segunda-fei-'
ra que, no momento, não via
nenhum comprador sério. A

equipe deverá participar dçs
testes coletivos da Fórmula 1

entre 9 e,12 de março. Barrichello é o pilqto que m�is disputou GPs na história da F1, fato que está pesando para o seu retorno

PESCA ESPORTIVA
" ,

OCEANICA - HISTORIA
,A relnçãe do ser humano com o mar e o luto pelo sobrevivência empreendido pelo homem são elementos

,
centrais no narrativo de "O Velho e o Mor", escrito por Ernest Hemingway em 1952. No verdade não existe
pescador que nunca tenho ouvido folar no história do eminente pescador cubano. O desafio supremo, porém,
é pegar um peixe tão gigantesco quanto o que copturou o velho Santiago, sem, no entonto, protagonizar o

, drama vivido por ele. Se navegar é preciso, também é necessário conhecer os marés, os mudanças climáticos,
o localização dos cardumes e o comportamento dos peixes.

MAR AZUL
A melhor época poro pesco em águas profundos vai de setem
bro o fevereiro, quando o famoso corrente ,de mor azul, com
suas águas quentes chego mais perto do costa brasileiro (20 o

80 quilômetros). As espécies encontrodós são os marlins, agu
Ihão bandeiro, cavalo, bicudo, pregereba, goivira, sororoca,
peixe espada, cação; robalo, dourado, polobeta, peixe porco,

,

golo de penacho, anchova, atum: sailfisch e outros.

o BARCO
Os borcos utilizados poro pesco' esportivo em alto mar va

riam de 14 o 26 pés (5 o 10 metros), podem ser equipados
com úm ou dois motores de 15 o 200 HP. São construídos
de alumínio ou fibra de vidro/carbono. Dispositivos com

plementares: rádio HF, 6PS, sonar, sinalizodor, extintor de
incêndio, moleta de primeiros socorros, bussola, âncora,
viveiro, geladeira, bote e colete solvo-vida. É indispensável
que todo o documentação do borco esteja em dia, com seguro obrigatório e autorização do Marinho
do Brasil; termo de responsabilidade. Ao pescador é obrigatório o. Carteiro de .Hobilitação Arrais. A

fiscalização é constante e rigoroso, inclusive são efetuados t�ste de bafômetro.

,

Da esquerda para a direita: Ayrton Mosimann Jú
Célio Dalcanalli, Mateus Mosimann, Humbert� J. Travi e Darlan,
segurando um marlin branco de 55 quilos

O�rlNU. A �RÓXIMA SEXTA F�IJU{.
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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CINEMA

CONTRA-CAPA---------

,

A INDIA QUE DESPONTA
Bollywood vai ser uma marco no cinema mundial, prevê diretor

Referência internacional nos
estudos da prolífica indústria
cinematográfica de filmes musi
cais de Bombaim, a toda-podero
sa Bollywood, o editor e cineasta
indiano Ram Devineni descarta

- a tese de que seu país rejeitou
,

.

"Quem quer ser um milionário?",
longa-metragem do inglês Danny
Boyle que ganhou oito Oscar, in
cluindo o de melhor filme, no úl
timo domingo.

''Essa reação negativa da Índia
ao filme não é verdadeira. Muitos
indianos, especialmente em Bom
baim, estão orgulhosos de toda a

visibilidade que o filme trouxepara
o país. O Oscar de melhor filme
também gerou orgulho. Embora
haja reprovação sobre à retrato do
crime e da pobreza mostrado pelo
longa, há nele uma visão positiva,
de amor e triunfo", diz Devineni
Para Devineni, o filme evoca um

marco do épico histórico. "Quem
quer ser um milionário? é tão in
diano quanto "Gandhi", dirigido

por Richard Attenborough em

1982, foi", diz o cineasta. Ambos
foram dirigidos por ingleses e ro

dados a partir de um estilo narra
tivo característico de Hollywood.
E os dois receberam oito Oscar.

Editor da revista "Ratta

pallax", na qual analisa a estéti
ca de Bollywood e seu mercado,
capaz de vender 3,1 bilhões de

ingressos por ano, Devineni diz
que "Quem quer ser um milio
nário?" é o retrato de uma globa
lização cultural. ''Bollywood e

Hollywood estão contabilizando
muitas semelhanças resultantes
da globalização. Hoje, é comum

vermos estúdios indianos co-pro
duzirem longas hollywoodíanos e

vice-versa. Isso tem feito a estética

bollywoodíana se aproximar da

gue é feita nos EUA. No futuro, a
India estará produzindo seu pró
prio Quem quer ser um milioná
rio?", apostaDevineni.

AGÊNCIA O GLOBO Danny Boyle diz que, "no futuro, a índia estará produzindo seu próprio Quem quer ser um mitionário?"

As condições citadas neste anúncio. São restritas a veículos sermnovos, a partir de 2003, para parcelamento de 48 a 60 vezes, com entrada miníma de 50% e condicionada a financiamentos através do
Banco Volkswagen. Cadaslro sujeito à análise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui automaticamente as vantagens desta promoção.
Preçcspromoclonais sem troca. �Vàlido para veiculas a partir de 2006.Validade desta promoção: 27/02/2009.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � �l!Iili!II) 4732746000
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