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Mães podem doar
. leite a.os prematuros'

.

Hospital Jaraguá quer garantir estoque para os

bebês nos próximos meses. Hoje sõo 27 doadoras.
'
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Projetos modificam
regras de vigilância
Entre as mudanças exigidas pelo Ministério Público
estó'a aplicação de multa para quem incinera o lixor
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Cerca de 85% dos· abrigos de ônibus construídos às e dos vândalos, deixando passageiros desprotegidos
margens da Rodovia do Arroz estão em mau estado. do sol e da chuva. SDR (Secretaria de Desenvolvimento
São 70 ,pontos em 23 quilômetros, mas apenas 11 estão Regional) solicitou a reforma dos- abrigos ao Deinfra
conservados. Prejuízos são causados pelaaçóo dosv�ntos (Departamento Estadual de Infraestrutura). '

Guaramirim pode
·t�r dqis delegados

Nomes dos titulares que assumirão a POlícia 'Civil
do município ainda não foram definidos pelo

Estado. Escolha 'da nova sede da corporação deve
ser oficializada na segunda-feira.

Página 6

Penha segue na�
.

rota do jet ski
Principais atletas do Brasil participam da abertura

do Campeonato Nacional, confirmado peru
acontecer nos dias 23 e 24 de janeiro. Competição
�

vale vaga para o Mundial.
, Página 15

Regis�ro de falência
te queda em 20
Recuperação da economia brasileira teria

contrib�ído. para o resultado. Ano passado, foram
,

908 decretos em todo país, número mais baixo
, desde a promulgação da lei, em 2005�

.

" página 13,
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Águo do chuva é
, eap oveit da'
Tanque de captação foi instalado na

.

sede dos Bombeiros Voluntários de
Corupá. Medida vai ajudar corporação
a economizar recu.rsos .

Página 7
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ABASTECIME�TO
Falto de energia '

elétrico preocupo .

.

Página 13

BRASil É O PAís DA AMÉRICA LATINA
QUE MAIS CRESCERÁ EM 2010.

Estudo do Cepal (Comissão Econômica poro América
latino e Coribe), braço do ONU (Organizaçôo das
Noções Unidos) para a regiôo. Fonte: BBC Brasil ,

,

(47) '3373..98.00
www.fameg.edu.br
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OPINIAO----------

pífios resultados obtidos evidenciam a mão de obra escrava, queima de quan
dificuldade de, sem avanços draináticos tidades gigantescas de palha de 'cana'
na formatação de uma nova matriz ener- e recorrentes tentativas de estender o

gética, conciliar os atuais padrões de con- , cultivo da cana à Floresta Amazônica
sumo da humanidade com a preservação ou ao Pantanal.
de biomas que, para subsistir, reclamam Em paralelo e sem prejuízo das pes
condições específicas de clima, hoje em quisas na. área dos combustíveis, tantos
acelerado processo de modifícação. os fósseis quanto os 'vegetais renová-

Os resultados obtidos pelo Br�il
veis, precisamos definir um sério esfor

nesse domínio são vigorosos, mas rr- o ço científico e tecnológico voltado para
. caracterizam uma alternativa para a hu- domínio do ciclo dó hidrogênio.
manidade.

.
'

.

A' energia obtida daquele gás, que
A transformação de vastas extensões' compõe a atmosfera do planeta, é, pe

do nosso território em canaviais per- los parâmetros científicos atuais, a

mitiu que parte considerável da 'nossa única que pode saciar a fome de ener

frota de automóveis utilize como Com- gia da nossa civilização sem compro
bustível o etanol. Em paralelo, gerou ou meter os padrões climáticos ou afetar
agravou problemas sérios, para os _quais os. biomas em cujo contexto a civiliza
ainda não ternos resposta: episódios de ção cresceu e sobrevive.

,
.

.

CHARGE

PONTO DE VISTA

Em busca da energia limpa e eficiente
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, �)'f.p�JrAnO f'fJ)'f.n/IU.

(PSDBjS.P) E ENGENHEIRO

A grande'questão com que o mundo
está às voltas, neste momento, é a de
reestruturar sua matriz energética, nela

.

. substituindo a maior fração possível de
combustíveis fósseis (petróleo, carvão
mineral e seus derivados) pelas chama
das energias limpas e renováveis. '

É tarefa de difícil execução. Há 150

anos, o primeiro poço .de petróleo bem
sucedido começou a funcionar, nos E&
tados Unidos. Nas décadas seguintes, a

.

participação do petróleo e seus deriva
dos na vida da humanidade ampliou-se
de maneira incessante,

Há pouco terminou, em Copenhague,
na Dinamarca, a Cop 15, 15a Conferência'
da ONU sobre mudanças climáticas. Os ,

,�

DO LEITOR'

Encontro de músicos da
cultura alemã'

Em Z009, o Botafogo Futebol Clube e a FirmaWeege·co
memoraram respectivamente 60 e 103 de fundação, insti
tuições com distintas funções, localizadas no Bairro Barra
do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul.

Tanto ;no passado como atualmente, os cidadãos e fun-
'cionários ligados à Firma Weege (atual Malhas'Malwee) e
o Botafogo, continuam-passando juntos, horas de trabalho
e momentos de lazer social e cultural. Surgindo, então, o
princípio de unidade e da cordialidade entre esta empresa

.

e o Botafogo, selado já de longa data:
Para celebrar esta união harmoniosa, a diretoria do Bo

tafogo vem realizando a quatros anos o Encontro de Mú
sicos da Cultura Alemã, associados à memória dos instru
mentos musicais: bandoneon, acordeon, cítara, saxofone,
dentre outros. Essa foi a forma encontrada pelo clube de
homenagear esta cidade é os músicos.

.

A etnia alemã, historicamente, contribuiu e éontinua a
.

contribuir para o florescimento das manifestações cultu
rais e folclóricas de Jaraguá do SUl, pormeio de suas festas
de reis e rainhas do tiro e bolão. Eram e são festas frequen
tes e tradicionais realizadas nas sociedades e clubes, pon
tos de' sociabilidades.

Os músicos é os instrumentos musicais foram impres
cindíveis e muito populares na história desses eventos.
Eram eles que realizavam a difusão da boa música alemã,
a qual resistiu às tendências dos novos tempos e deixou a

marca e a identidade de um povo. ,

O 5° Encontro de Músicos da Cultura Alemã, que
realizar-se-á em 7 de março de'Z010, tem por finalidade
reavivar a memória da música alemã e a importância dos
músicos.'

.

Por mais de 13 décadas esses atores sociais deram sua

contribuição, de modo particular, proporcionando à [ara
guá do Sul e demais cidades das regiões do Vale Itapocu e

Vale do Itajaí, oportunidades de fazerem.festas ancoradas
na presença de músicos e da boa música folclórica. Este é
um dos elementos de desenvolvimento e expansão das re
ceitas dos municípios, que por meio do túrismo dão valor'
àmúsica alemã.

Ein Prosit! Botafogo Jaraguá!

ADEMIR PFIFFER, HISTORIADOR

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a
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Carolina Tomasellí
I

'A,pa;oY'a,Õ�5 "
,

o presidente da Junta Comercial do Estado, Antônio Carlos
,

'

Zímmerrnann (PMDB), informa que no primeiro mandato como
prefeito de Guaramírim, mesmo com minoria na Câmara, tam

.bém obteve aprovação de todos 'os projetos en�ahlitih.ado's ém
seu governo. Foío queaconteceu rio ano de 2009, como divulga
do ontem pela coluna. "O Poder Legislativo do nosso município
sempre exerceu as suas funções comprometido com os interesses}
maiores da comunidade, apesar das divergênGias políticas parti
dárias e de outras inerentes ao sistema democrático de concordar

.

ou discordar'; avalia Zimmermann.

�

Pensamento Legado
110 homem público deve agir Foi comAntônio Zimmermann

sempre de boa fé, com responsa- à frente do município - com man
- bilidade, 'afinal ele representa a datos de 1989 a 1992 e de 1997 a

confiança depositada por' inúme- 2000 - que ocorreu a implantação
ros eleitores, Não devemos perder da Fameg (Faculdade Metropoli-

.
,

o foco, nos corromper ao longo da na de Guaramirim), "que poderia
jornada, ou fazer politicagem. Exis- , serutilizada como um instrumeri
tem vidas que esperam por digni- to de assessoramento ao poder
dade e a união de vontades since- público". Também na gestão dele '

ras, com ações responsáveis, pode que se instalou na cidade a base de
nutrir a esperança destes que per- distribuição-da Petrobras, respon
deram a fé no poder público, nos sável hoje por aproximadamente
políticos e no amanhã", diz. 60% da receita domunicípio.

I

ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

Em pauta ....
-

Cenário
A superlotação no presídio Com o vice-governador Leo-

não é 'problema exclusivo de nel Pavan (PSDB) podendo até

Jaraguá do Sul. Os transtornos ser alvo de ação civil pública im
ocorrem. também em Itajaí, petrada pelo Ministério Público,
Blumenau e Florianópolis. Ano é o senador Raimundo Colombo
passado, o comércio de Balneá- (DEM) quem desponta como

rio Camboriú fez uma passeata candidato da ,tríplice aliança.
_

na cidade..exigíndo mais segu- Confirmada a coligação, com

.rança nas ruas. Na campanha o PMDB Indicando-o vice, res
eleitoral deste ano, a segurança ta saber qual o comportamen
pública tende a ser um dos te- to das lideranças locais, visto as

mas centrais da plataforma de . "peculiaridades" de cada região.
governo dos candidatos, 'prin- Carlos Chiodini eIvo Koneil vão
cipalmente a ,oposição. ,

dividir palanque?

Expectativas
'

Enquanto oprefeitoEvaldo Iun
ckes (PT) acredita que tem chances
de continuar administrando o mu

nicí io, Nilson aardt (PMDB)
vem se reunindo com a equipe de
secretários para'definir às planos
de trabalho. Uma das' decisões
ainda para o primeiro semestre é
com relação à Companhia Águas
de Guaramirim.O contrato com

,

a Serrana, que toca o serviço, ter
,mina no dia 30 de junho. Bylaardt
não descarta a prívatízação, A Câ
mara promete acompanhar tudo
de perto, diferente do que aconte
ceuem2007.

Et!f!�1J��ruho e Em-
prego divulgou estudos que colo
cam SantaCatarina como segundo

'

colocado em geração de empregos
no país em 2009. Com mais de
seismilhões de habitantes - o que
,representa 3,2% da população .

brasileira -, o Estado tem 1,2% dos
catarinenses empregados, em re

lação ao número de habitantes no
país, Santa Catarina só ficou atrás
Rondônia, com 1,9%. De janeiro a "

novembro de 2009, foram gerados'
75.550 empregos no Estado, o que
representa 5,4% de participação no
âmbito nacional.

Próximos
Para o PT não vai haver di

ficuldade em fazer campanha
para governador em uma com

posição - quase certa - com.
o 'PP, se os progressistas indi
carem o cabeça de chapa. Nas,
eleições de 2006, a adesão dos
petistas à candidatura de Esperi
dião Amin no segundo turno sur

preendeu (e irritou) até mesmo o

governador reeleito Luiz Henri

que da Silveira. Em Iaraguã do Sul,
Amin virou o jogo e fez 59% dos
votos, contra 40% de LHS.
( '".
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. .

Mu,danças na vigilância sanitária
.

Prefeitura envia projetos que criam regras gerais no setor e atualizam taxa
.

, .

' CESAR JUNKES

,iJI
GUARAMIRIM

r

cia será facilitado agora", conta.
A vigilância sanitária do mu- Outramudança na área am-

nicípío deverá ser intensificada biental está na responsabilida
neste ano. É o que promete a Pre- de do tratamento de resíduos
feitura, que enviou à Câmara dois sólidos de saúde, o chamado
projetos de lei que estabelecem lixo hospitalar. Até então, a

regras e normas de fiscalização Prefeitura pagava pelo serviço
na área, além de atualizar a taxa privado de coleta' deste tipo
de alvará sanitária. A criação de de.lixo, mesmo em estabeleci
normas é uma exigência do Mi- mentos de saúde particulares.
nistério Público, que firmou um Com a nova proposta, o Exe
TAC (Termo de Ajustamento de cutivo cuidará apenas das ins- .

Condutas) com a Prefeitura em
-

tituições públicas .

. - abril do ano passado, obrigando "Como Guararnirim não
o município q. implantar políti- .trata este tipo de lixo, cada um

.

cas sanitárias e de saneamento será responsável pelo tratamen
básico. I" to dos seus resíduos. Quem não

As propostas foram protoco- fizer isso, será penalizado pela
· ladas na data limite, em dezem- lei", afirma Tatiana.

bro,' oito meses após a assinatu- Com relação' à" atualização
ra do TAC. Uma delas define as da taxa de alv.ará sanitário,
regras gerais no setor, incluindo ..

' Tatiana diz que a proposta já\

epidemiologia, zoonoses e sane- existia há dois anos, mas não
amento básico. A fiscal de vigi- linha sido implantada porque
.Iâncía sanitária, Tatiana Karsten,' faltavam as regras gerais da vi
conta que entre as principaismu- gilância sanitária, teor do outro

. danças está a aplicação de multa projeto. Segundo o presidente
pará quem queima ou incinera o � da Câmara, Marcos Mannes
lixo. '� incineração sempre foi (PSDB), as duas propostas não

proibida, mas a legislação não -têm prazo para ir à votação.
era clara e não especificava qual

-

a punição. O trabalho da vigilân- GIOVANNI RAMOS

Setor de
zoonoses

, Aplicação de multo para quem queima ou incinera o lixo é uma das mudanças estabelecidas na proposta

As condições de vida dos
animais também foram abor
dadas nas novas regras de vi

gilância sanitária elo municí

pio. Segundo a ·fiscal sanitária
Tatiana Karsten, o projeto de
lei envíadoà Câmara inclui a

aplicação de multa. para quem
criar animais não domésticos
em áreas urbanas.

A regra também vale para
proprietários que abandona
rem os' animais ou os deixarem
soltos nas ruas, colocando em

risco a segurança da população. I

O secretário de Saúde, Paulo'
'Veloso, afirma que o municí

pio implantou um programa de
controle de zoonoses ano pas
sado.'Um dos objetivos é com
bater a proliferação de doenças

.. \

comuns em ammais, como a

·
raiva. "Toda pessoa criadora de
animais deve cumprir os méto
dos prescritos pelos serviços de

·

saúde", diz o texto. Veloso diz que reestruturação física exigida pelo MP está sendo cumprida

MP exige plano de saneamento
e reestruturação da vigilância

O Termo de Ajustamento
de Condutas firmado entre o

MP (MInistério Público) e Pre
feitura foi assinado, em dezem
bro de zon8, pelo promotor de
Justiça André Braga 'Araújo e

o prefeito Mário Sérgio Peixer

(DEM). Porém, em abril deste'
ano, o MP fez o novo gestor,
Nilson Bylaardt (PMDB), tam
bém assinaro documento. Os

prazos para cumprimentos
das normas variam entre seis e

14 meses a partir da nova: data
da assinatura.

Além das normas de vigi
lância sanitária, o MP exigiu
também que o município fi
zesse uma reestruturação físi
ca do setor, Iigado à Secretaria
de Saúde, e desenvolvesse

Cf) um plano de saneamento bá-
IJ.J

� sico, que estabelece os méto-
::l

i dos que a Prefeitura pretende
� utilizar para ampliar o trata-

mento de esgoto na cidade ..

O secretário de Saúde, Pau
lo Veloso, garante que os tra

balhos estão sendo'feitos para
que as exigências' do TAC se-,

. jam cumpridas no prazo. Ele
conta que, além dos projetos,
outras ações foram realizadas
em Z009. 'Ativamos ri Progra
ma de' Controle de Dengue,
mesmo que Santa Catarina e

Rio Grande' do Sul sejam os

únicos Estados livres da doen

ça no Brasil. Reativamos tam
bém o combate à esquistos
somose, uma doença causada

por problemas de higiene e

. que teve casos registrados na

região", comenta.
Quanto à reestruturação

do setor, Veloso admite que
há necessidade .de melhorias.
"Temos duas funcionárias
apenas na vigilância sanitá
ria mas, pelo menos, elas têm

agora um veículo exclusivo

para fazer o trabalho", afirma.

. -
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RODOVIA DO ARROZ

Pontos de abandono-
·e de depredação
Abrigos de passageiros estão em mau estado
GUARAMIRIM

Marcas da força dos ventos e

também de atos de vandalismo.
Os_abrigos de passageiros cons

truídos às margens da SC 413,
que liga o município de Guara
mirim a Joinville, estão depre
dados. São 70 pontos de' parada
de ônibus, no trecho de 23 qui
lômetros, e desses, apenas 11 ,

permanecem conservados. .os
demais estão quebrados, picha
dos ou sem cobertura.

De acordo com moradores da
localidade, o problema já dura
cerca de cinco meses. Muitos dos

prejuízos foram causados pela
força dos ventos registrados em

setembro do ano passado. Porém,
muitas das .marcas de destruição Pichação é um dos problemas causedcs nos pontos de ônibus
são resultado da ação de vânda
los. "Uso sempre o ônibus para
ir .ao Centro. A gente tem que
vir esperar o ônibus no ponto,.
mas com guarda-chuva, porque
está sem o teto. E muito ruim",

.

comenta o servente Agnaldo No
gueira, 39 imos. "Minha esposa
pega o ônibus à noite. Ela espera
embaixo da.marquise, do outro

lado da rua, e quando vê que o

ônibus está chegando, ela atra
vessa correndo",' conta o meta

lúrgico, Mario Mendes, 25 anos.
'

Reforma pedida
ao Deinfra

De acordo com o diretor

geral da Secretaria de Desen
volvimento Regional de Jara
guá do Sul, Francisco de Sou-
'za, a manutenção do trecho é

responsabilidade do Deinfra

(Departamento Estadual' de
Infraestrutura) e a reforma
dos abrigos já foi solicitada.
ao órgão. Ele confirma que os

prejuízos foram provocados
pelos ventos e também por
atos de vandalismo.

_

,A pavimentação da Rodo
via do Arroz, juntamente,com
a construção dos abrigos de

passageiros, foi inaugurada
em janeiro de 2007; Toda a

obra custou R$ 32 milhões. O
trecho é utilizado para o es

coamento da safra de arroz e

de banana da região.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Estrutura quebradà deixa moradores desprotegidos.do sol e da chuva

Cobertura de parte dos abrigo� foi arrancada pelo vento. em setembro
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Mães podem doar leite
,

poro bebês prematuros
JARAGUÁ DO SUL co de Leite, a enfermeira Marí-

Um cenário que traz alívio sa Hoffmeister.
paraenfermeiras e mães. A ge- No mês de dezembro foram
ladeira do Banco de Leite do coletados 62,8 litros de leite
Hospital [araguá está cheia. O . pelo Banco. Atualmente 27

estoque do líquido destinado a mães doam o material sema
bebês prematuros ou que não nalmente. O hospital necessi
podem ser amamentados pe- ta, em média, de 10 litros por

. las próprias mães é suficiente semana. As coletas acontecem
para atender a atual demanda. sempre nas quintas -' feiras,
Mas a preocupação maior é Funcionários do hospital bus
em garantir material para os cam o leite na casa das mães

próximos períodos, já que o doadoras. Quem quiser doar
leite 'pode ser'armazenado por pode entrar em contato pelo
até seis meses. Durante o in- telefone: (47) 3274-3053.
verno, por exemplo, por causa
do frio intenso, cai o número 'DEBORA VOLPI

de doadoras. "Nós estamos in-
tensificando a,orientação para
as gestantes. Explicamos para
elas a importância de doar é
como fazer a coleta. Em todo

parto que realizamos, seja ce

sária ou normal, nós orienta
mos sobre o Banco de Leite",
destaca a supervisora do Ban-

CÉSARJUNKES

I

Preocupação é em manter o estoque para os próximos -meses
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SE-GURANÇA

.. ',

GERAUPOLICIA----------

Muni'cípio pode ter dois delegados
Imóvel da nova sede da polícia deve ser'definido oficialmente na segunda-feira•

. ,

'

_' . PIERO RAGAZZI

__".

GUARAMIRIM

o ano de 2010 deve ser de
muitas mudanças para a dele

gacia de Cuaramírim. Em feve
reiro o local deve ser assumido

.

por outro titular. Isso porque o

'único delegado da cidade, Da
niel Dias, foi promovido e pre
tende' atuar em Santa Cecília,
no Planalto Catarinense.

''Várias ,muda:q.ç�s vão acon

tecer no Estado, e eu pretendo
ser transferido. Gostei de atuar
em Guaramirim, mas no mo

mento estou pensando na pro
moção. Mas penso em voltar

para cá futuramente", revelou.
Segundo Dias, dois profissionais

.
de Joinville cogitaram a vaga em
Cuaramírim, mas os nomes ain
da não foram escolhidos pela .

SSP (Secretaria de Segurança
.
Pública). Porém, ele opina que,
no momento, dois delegados se- ,

riam demais, já que, a delegacia
não tem estrutura.

Nos próximos dias também
deve acontecer a definição so

bre o imóvel que vai abrigar a
delegacia. Na segunda-feira, o
diretor geral da Polícia' Civil,
Maurício Eskudlark, vem a

Guaramirim visitar o local e

também anunciar se Dias per-'
manece ou não na cidade.

A nova sede da Polícia Civil'
começou a ser negociada com a

Prefeitura e o governo do Esta
do no ano passado. O delegado
tem interesse em um prédio de
dois pisos recém-construído,
perto do Fórum. O atual imó
vel ocupado pela polícia civil
enfrenta problemas estruturais,
principalmente na instalação
elétrica e no telhado .

DÉBORA KELLNER

Operação não reqlsttn
furtos e arrombamentos

Vende-se 1.500 blúslnhas de
uldnhc, tipo regata,do _

P ao 66.

CompOSição: 95% algodão e 5%
elastano.15 cores. Preço RS 6,80
cada. Fone: 9969-9162

Delegado Daniel foi promovido e pretende ir poro Santo Cecília, mos nõo descarto voltar poro Guoromirim

"
-

,r

Estuprador é levado para o presídio
Suspeito também tem passagem pela políciapor roubo, no Paraná
GUARAMIRIM'

,

o suspeito -de ter estuprado
uma mulher de 34 anos, na Es
trada Bananal, na noite de terça-

. feira, foi transferido ontem ..para
o Presídio Regional de Jaraguá
do '. SuL Sandro Alves Santos,
29 anos, foi detido na manhã de

quarta-feira depois de uma ope
ração policial. Ele é natural de
Marretes (PR), trabalhava como

servente de pedreiro e vivia a

dois meses em Guaramirirn.
Santos foi preso após tentar

driblar a investigação policial,
quando apresentou os dados de

,

identificação falsos, na quarta
ferra. O delegado Daniel Dias
ainda investiga outro caso de es

tupro que pode ter sido cometido
também por ele. O acusado tem

passagem pela polícia por roubo,
. no Paraná. Como não houve fla-

• grante, a polícia pediu a prisão
preventiva d' acusado. Para a po
lícia, ele co sou que planejou
o crime. A pena p a-estupro é de
seis a dez anos de'prisão.

Conforme conta o delegado,
Santos teria se sentido atraído

pela Vítima, que não correspon
deu as suas investidas. Em de

poimento, a vítima disse que o

suspeito já teria tentado con-

JARAGUÁ DO SUL programa e apenas dois locais
AOperação VIagem Segurarrea- apresentaram problemas. Uma

lizadapela PolíciaMilitar, não re- residência foi furtada e a outra

gístrou nenhum caso de furto ou foi encontrada aberta, 'mas nada
arrombamento nas residências ·foi levado. Um número consi

cadastradas, até ontem. A 5° edi- derado bastante baixo. '

ção do programa começou no dia
.

Para participar, o proprie-
18 de janeiro e CÉSAR JUNKES

tário da resí-
se estende até

.

dência deve.
21 de fevereiro, p r e e n c h e r

época que os Um formulá-

jaraguaenses rio através do
costumam sair site da Polícia
de férias; Militar de [a-

As regiões raguá do
.

Sul
onde locali- (www.14bpm.
zam-se as casas com.brl.ímpri-

,

c a d as tr ad.a s mir e 'entregar
estão dividi- assinado no

das em cinco .

Cosas cadastrados podem ser 14° Batalhão
setores de po- monitorados até quatro vezes 00 dia (Rua Gusta-
liciamento. O "vo Hagedorn,
comandante do 14° Batalhão da 880, Nova Brasília). O formulário
.PolíciaMilitar, Rogério Kumlehn, pode ser entregue das 8h às 12h e

afirmou no começo da operação das 13h às 19h. Outras informa

que oito viaturas, serão dispopi-' ções no (47) 3276-9100.
-

bilizadas para esta-ação e que as

casas podem sermonitoradas até

quatro vezes por dia.
.

A operação é considerada
um sucesso e deve' continuar
nós próximos anos. Em 2009,
foram cadastradas 496 casas no

PIERO RAGAZZI ,

!

Santos disse que cometeu o crime porque se sentiu "atraído" pelo vítima,

versar com, ela dias antes de
cometer o �rime, no-ponte de
ônibus. Na noite de terça-feira,
ao descer do ponto na volta do
trabalha, ele a arrastou para o.
mato e a estuprou.

Santos foi localizado no
"

Bairro Vila Amizade, enquan
to caminhava na rua. A polícia
havia descoberto que o sus

peito morava rio Bairro Avaí,
mas quando chegaram na casa

dele, na quarta-feira, ele já ha
via mudado de endereço.

"
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Exemplo de responsabilidade ambiental vem da sede dos Bombeiros Voluntários
PIERO RAGAZZI ,

CONSCIENTIZAÇÃO

CORUPÁ':" específica. "Existem empresá-
No primeiro dia deste ano, rios interessados em seguir o

a �orporação dos Bombeiros exemplo da nossa iniciativa",
Voluntários de Corupá adaptou destacou. O projeto foi ideali-

,

juntou a sede da entidade um zado pelo, ex-subcomandante
taque de captação da chuva. A da entidade, Orlando Zanca

água passa pelas calhas da es- nela Júnior, que na época ha
trutura do imóvel até chegar ao' via ganhado um tanque usado
reservatório, que tem capacida- de um agricultor da cidade.

'

de para armazenar ZO mil litros. Agora, uma posto de gasolina
De acordo com o presidente doou o reservatório novo em

'

Lorival Horn, a essência' desse troca do velho,
projeto é a conscientização am- Segundo o comandante da
biental de poupar os recursos corporação, Carlos Miguel AI
naturais. '11\ gente espera que ves, é! economia de água vai

empresas e, órgãos públicos 'refletir no corte de gastos da

sigam o nosso exemplo", en- entidade voluntária. Ele calcu
fatízou. A água' armazenada ,

la que, em média, ZO mil litros
será utilizada para a limpeza de água vão ser economizados

,

da sede, dos dez veículos e por mês. O valor de R$ 1ZO de
dos equipamentos da corpo- sembolsados pela instituição
ração. 'Antes até tínhamos mensalmente para pagamento
uma escala para economizar o da conta de água deve reduzir
número de lavações", contou o praticamente todo.

presidente. NÇ> tanque também Em Jaraguá do Sul, existe
existe uma saída de engate ade- a lei número 4675/Z007, que
quada direta para o caminhão prevê que órgãos públicos,
de combate ao incêndio. empresas e prédios .prívados

.

As sobras de água vão ser- devem instalar reservatório de
vir para molhar as estradas e água da chuva.
até para a própria. comunidade
que precisar em alguma obra' DAIANA CONSTANTINO

Mulher precisa de ajuda para
criar 34 gatos abandonad�s
JARAGUÁ DO SUL

Desde as enchentes de no

vembro de Z008, ,MáTilene
Sudan em casa gatos abando
nados. Hoje, ao todo são 34

felinos. Mas o espaço está pe
queno e ela precisa de auxílio

para cuidar deles. "Muita gente'
me ajuda, mas o ideal seria que
eles conseguissem um lar", de
sabafa. Segundo Marílene; o

número de animaisque ela re

cebeu em sua casa auméntou
consideravelmente por causa

do fim de ano. "Tem gente que
vai viajar e não quer mais saber,
dos bichos", -lamenta,

� Quem' quiser ajudar Mari
Iene com remédios, ração, cas-

'

tração até mesmo adotar um

gato, o contato é o (47) 3370:'
5644 ou � (47) 9989-3Z05.

PIERO RAGAZZI

Marilene torce poro que os felinos adotados consigam um novo lar
,

"

Tanque de captação vai possibilitar que a corporação economize dinheiro com o conto de águo

ERRATA
Vivalar Móveis comunico que uma informação foi divulgado
erroneamente no tablóide do empresa, veiculado durante o mês de
dezembro. O corréto é 15X SEM ENTRADA - PRIMEIRO PAGAMENTO
PARA 90 DIAS. No informativo consta 15X SEM JUROS - PRIMEIRO
PAGAMENTO PARA 90 DIAS. Pedimos desculpas pelo transtorno e nos

colocamos à disposiçõo para eventuais esclarecimentos.
,

\

COMUNICADO
CRISTIANE HELENA MOHR HENN, CPF
678.25õ.489-00 e GILBERTO JOSÉ HENN,
CPF 750.584.139-49,' comunicam que re

,quererani junto à, Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente - FUJAMA, Autorização
Ambiental para realização do Plano de Re

cuperação de Área Degradada - PRAD, e

Enrocamento em, seu imóvel localizado à
Rua 2 - Marechal Deodoro da Fonseca, na
1729 em Jaraguá do Sul.

senac Processo seletivo Faculdade de Tecnolo�a SENAC!
41//Ui///II///lmm/lUj/lW!I,W://iJiJ'minUIII&II,Ill!I//IIUIUlIIi;/I!IIIIIUfílliUiimlRlI/ll!iJII!IiII//I!ilJ!Uiilll1tYRHUi/i/ifilJHlil!/liUli/lI//mml!niUU!,�i!l!i/U/n/#;1111rlffJ!If�'/II,�IíUU/l/I/I:!I;/WHlmnJJI/lu//m:/m//IJ/,j/l/!II///I/IflilIW/IUllUMim/UiaflflfiIlWIIIIDI/IIII1!1DIi:!/IU!/U/,I!/i/l/!i/IiHII/!!IUII!/m!lill,�I:lJImnIUlfiJIJmli/IPII!/ni/:IW/'IJIJ//lmU//III/lIiIlUii/I//I!:I/�nlI1WUllllilU/H/I/UIi'IIJmU/lU/l!/iI/lUJJ.jJ

)

Inscrições através do. síte www.sc.senac ..br
até o dia 10/01/2010 'Seletivo: 16/01/2010
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O ano já virou, mas, fala sério, meus queridos, o "happy new year" e as cren-

ças continuam. Aqui em Jaraguá, por exemplo, alguns chegados sempre es

tão "resguardados", com figas, trevos, pimenta, santos, olho grego e muitos
outros. A turma não larga por nada nesse mundo os seus patuás do pescoço,

. do braço, do dedo ou da carteira - sem falar daqueles que a gente não vê!
Sempre a mesma finalidade: atrair dinheiro, sucesso, prosperidade e afins.
Mas, cá entre nós, melhor mesmo seria pensar no próximo. Vários desabri
gados pela chuva, principalmente os paulistas, estão precisando de ajuda.
Esqueça que o poder aquisitivo de lá é bem melhor do que o nosso e faço

"

o sua parte! Quem sabe esse gesto nã,o melhore a suo "pechincha", não é!?

NIV'ER DO CHICO
'

Hoje, o meu querido amigo o dentista Francisco Reis,
certamente, é o aniversariante mais festejado desta sexto-feiro.
Parabéns, gronde Chiço, que Deus te ilumine e te faço o coro

mais feliz do mundo, como você merece. Mil vivos, irmão!

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o boa gente Ger
son Krutzsch. Ele é outro amigo que lê
o coluna todos os dias poro ficar super'
antenado no que acontece de novidade
em nosso região.

DEIXOU-NOS!
Às vezes, uma tristeza pontilhado de an

gústia se, apodera de nós, sem explicação
alguma. E-.como algQtivesse para acontecer.
Assim estávamos nos últimos dias, quando
na tarde de quarta-feira fomos surpreendi
dos com a notícia do falecimento de �aria
Junkes Madruga� que nos deixou tristes,
COIJI os olhos cheios de lágrimas. Ela partiu
muito cedo, deixando todos tristes, um va-

, zio na família, em especial em seus filhos,
mergulhados em dor.

.

" A mulher é um
efeito deslumbrante

do noturezn, "I ARTHUR .

SCHOPENHAUER

-CALÇADAS
Pelo meu e-mail tenho recebido vários

reclamações sobre as calçadas da nos

so cidade. Pr1ncipolmente para quem
usa como prático o cooper e o cnmi
nhado, o percurso fica perigoso.

CINCO'ANOS
No próicimo dia 25 de janeiro, às

,

19h30min, o Posto Samaritano do CVV
em Jaraguá do Sul, promove no Sant
Sebosticn, um concorrido coquetel,
para celebrar os cinco anos de traba
lho voltado ao bem-estar emocional de
nossa comunidade.

r---------------

��9RT�/J��{}lU;
:Troféus e Medalhas
I ª?Z�_:'� __

Dr. Francisco Reis, ao lado do filho Guilherme e

leonardo, é o aniversariante mais festejado de hoje

A bando Renato
& Cio movimento

•

o London hoje à
noite, com muito
som dos anos 80

, O casal Ivan e Rubio
Torres com o filho
Dennis e o'esposo
Totione (fomilio '

Künigs Bier), no
virado de ano, em

Buenos Aires

S.o.S.
Recapitulando: como nesta época do
ano os acidentes triplicam, além de
ferimentos com armas de todos os

tipos, não espere que alguém peça
pra que doe sangue. Seja voluntário.

,

O estoque anda sempre no limite. '

NAS RODAS

lanches, na Praça Ângelo Piozem,
sábado, a partir das 17 horas.

• O craque Falcão com o

esposa li(ü e o prole curtem
férias nos)�cas praias
do Recife. Retorna o urbe sor

riso no dia 20.

• luiz Henrique Vieirg, o

popular Polenta,' é o grande
aniversariante de hoje. Pa
rabéns! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz. _

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
Na Subway, o melhor lanche natu
ral do mundo. O que é melhor: este
ano terá o serviço delivery.

• O g'rupo de pagode Atitude
embola o movimentado Paladar

• No domingo, na london
""

Pub, tem show com a dupla __

sertaneja Alex & W�lIian.

,. O meu camarada
Orlondinho, ,conhecido
entre os peladeiros como

"delegado", vem com

novidades em 2010. ,

, '. A Estaçóo do "Tempo,
II '.

um' dos 'Iugares mU,is,
"

movimçntados de Jaraguó,
tem novidades. A cosa

abrirá agora e, sempre,
às 17h30min, um convite
especial para o tradicional
happy hour.

,

-

"

• O amigo Edson'Muller;, .-.
AI

já prepara os quitutes para
comemorar no próximo dia
'12 a idade nova.

• Na 'semcne que vem,
o revisto dn site Moo
Gonçal,ves já estará
circulando. Na,copa:
o empresário Nivaldo, '.,

.

comandante da plzznrin
Domini.

• "Quem não sobe aceitar
as pequenos falhos das H

mulheres nóo QProveito�1Í/'
ffl

s'uos g,rondes virttldés��t"';':
Autor: Khalil Gi,bron

• Com essa, fui!

..

TIRADAS
No �isão do h'iperativo e inteligen

te Emilio Silvo Neto: "Tem gente que
derrubo árvore ... mos, também, tem
árvore que derrubo qente", Referindo
se à árvore de -Natal do Beiro-Mor, de
RS 3 milhões, que chuteu o Secretário
de Turismo do Capital. ANás, o' arvore
passou os festas e virado de ano de
sativado.

II "Depois dos excessos de Natal e Ano
Nóvo,' sempre que se mede o barriga,
tem-se o impressão que se está redon
damente enganado".

"

t

DICA DE SEXTA
Curtir bons momentos no

Confraria do Churrasco.
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DIVULGAÇÃO

MELHORIAS NA BR-280

No dia 8 de janeiro de
1980, o jornal O Correio
do Povo' trazia um infor
mativo do 16° Distrito Ro
doviário Federal do DNER

.

(Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem).
A nota declarava que es

tava pronta, desde 17 de
dezembro, a licitação de
Tomada de Preços para a

elaboração do Projeto de'

Restauração do trecho São
Bento do Sul - Mafra da
BR-280/SC.

Além dos 53 quilô
metros que seriam refor
mados neste trecho, o

DNER também noticiava
a realização do Estudo

.

da Viabilidade Técnico
Econômico do trecho que
ligava São Bento do Sul a
São Francisco, passando

.

por Jaraguá do Sul. Aqui,
a empresa Esteio Enge
nharia e Construção havia
realizado trabalhos contrí
buindo para a concretiza

ção da obra, que escoaria a

produção dos municípios .

próximos ao porto de São
Francisco. Outro assunto

pendente também havia

sido finalizado: o Projeto
Final de Engenharia do
trecho da BR entre Canoi
nhas e, Porto União. Ago
ra, só era preciso asfaltar a
serra entre Corupá e São
Bento do Sul.

Hoje, a principal rei
vindicação em relação à
BR-280 é a necessidade
de duplicação desse mes

mo trecho. Entre Jaraguá
do Sul e Guaramirim, um
caminhão de carga chega
a levar uma hora e meia

para percorrer 2O quilô
metros - com as modifica

ções' o tempo cairia para.
20 minutos. A duplicação
deveria r ficar pronta no

terceiro trimestre de 2010,.
mas ainda nem começou.
Para que as obras come

cem, é necessária a libera
ção da Licença Ambiental
Prévia, que só deve acon

tecer depois de janeiro.

,

Hoje, o principal
problema é a falta
de vias duplicadas

na BR-280

Construído em 1965, o Mercado Público Mu

nicipal de Jaraguá do .Sul foi criado para atender
os moradores da cidade quanto à comercialização
de produtos agrícolas. O local parou de funcionar

Qúando
inaugurado, o

Mercado Público
só ficou aberto

por um ano

como mercado depois de um ano. Foi apenas em

2002 que houve a restauração e reinauguração do
edifício. Hoje, abriga o comércio de produtos das

cooperativas do interior do município.

Ele voltou a

funcionar em
2002, e hoje
comercializa

produtos de
cooperativas

8 DE JANEIRO
PELO MUNDO·

Gctlílei, matemático,
físico. astrônomo
e inventor italiano.

. ,

• 1976 - E publicado
em Buenos Aires o

testamento político
do ex-presidente

orqentíno Juan

Domingo Perón,
• 1914 - O Hospítcl
Middlesex de

Londres utiliza o

rádio para
tratar o câncer.

• 1998 - Ramzi Yousef,

que planejou o

bombardeio do

World Trade Centei,
.

.

.

Elvis Pres1ey, ccntor
.
norte-americano

é condenado ·à

prisão perpétua em

Nova York.

-
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Os nossos
.distantes parentes

Orangotango quer dizer "ho
me-m da floresta" em todos os

dialetos da ilha de Borneu.iE fi
cando cara a cara' com esse pri
mata nota-se o semblante e uma

face extremamente 'expressiva
. que está muito perto dos huma
nos. Principalmente quando es

.tamos pensativos, de' olhar fixo
em algum ponto perdido.

Eles são o maior primata fora
da África. Vivem nas florestas de
Borneu e Sumatra, na Indonésia.
Os orangotangos são vegetaria
nos; podem, ser grandes e fortes,
os machos pesam até 150 quilos e

sua dieta alimentar faz qualquer
, adepto .à ioga orgulhoso: frutas,
sementes, galhos de árvores, que
deixam seus .dentes fortes. Eles
ocasionalmente comem insetos e

ovos. Sendo também os maiores-

, arborigenos, dizem que os oran- .

gotangos podem deslizar de árvo-
, re em árvore de um lado ao ou

tro de Borneu sem tocar no solo.
Infelizmente, este não é mais o

caso. A casa e o seu habitat (a flo
resta] sendo destruído fazem com

que a espécie hoje não passe, dos
10 mil em estado selvagem.

Como qualquer outro animal
de grande porte, os orangotangos
precisam de espaço. Movimen
tam-se continuamente dentro
da selva, os "corredores" desses
animais foram eliminados - hoje
vivem em "ilhas" de florestas -,

prejudicando drasticamente sua

reprodução, na busca de. novos

parceiros.
Noto que, o assunto "orango

tango" é pauta' 'com frequência
na televisão e Jornal escrito da
Malásia, mas tudo parece mui
to distante para o futuro des
se animal. O governo em nada
interfere é ambientalistas se

confrontam com madeireiros
e agricultores., O que se vê' é a

seguinte frase: "para parar com
o corte de madeira, precisamos
saber dos ambientalistas quan
to de espaço eles precisam para
os orangotangos. Algo. que eles
nunca nos definem". Ou seja,
fica claro que não há conscien

tização quanto ao futuro desses
animais, considerados os nossos

mais distantes parentes.

"
'

NOVELAS
\

VARIEDADES-----------

Espiões nad,,, '

convencionais
Um esquadrão de porquinhos-da-

, índio é treinado e equipado com o que.
há de mais moderno em esplencqem e

descobre que o destino do mundo está

,

em suas patos. Agora, eles devem salvar
o humanidade de uma ameaço vindo do
mundo dos computadores e-de alto tec

nologia.
RIClIARD BAlIBER

o SANrrO lGRAAL
Â hi.:JI6,.ia de wna. lenda.

"MjlJ:il/"�lt .. l_lII *'uiu. i ...",t\l�fl�ilf""j·',,"
Uit nilHrl/,oiwnhl,' !';�1K"IIM""

� an�,iga ,lenda

.
o��to���!?re��?�

nossa imaginação, represento o mais
elevade ideal cristão. Neste livro esclare
cedor, Richard Barber investigo as histó
rias que o cercam, numa narrativa extra
urdinúrln que envolve teologia, história,
arte e literatura, desde o Idod'e Médio. O
livro pode agradar os leitores interessa
dos no temo dos Cruzados.

.... .
-

CAMA DE GATO
Verônica tento se aproximar de Gustavo, que
mantém o distância e pede que o ex-mulher
saio de suo coso o quanto antes. Sofia dá um

.pmzn poro Adalgisa arrumar outro lugar poro
morar. �oberto e Glória se beijam. Ernestina vê
os dois. Verônica descobre que o pai colocou o

copeiro no empresa. Juvenal pago o fiança de .

Severo. Nuno chego à mansão e fico furioso 00

ver Roberto. Os dois cemeçam o discutir e Iorcí
sio fico tonto. Tião se afogo e Tarcísio penso em

_pu�ar poro salvar o pai. Rose e Gustavo chegam
e o impedem.

CARAS E BOCAS
O resumo do capítulo não foi divulgado até o

fechamento desta edição.

, t

VIVER A VIDA
Jorge reclamo com' Luciano do proximidade
dela com Miguel e os dois acabam discutindo.
Heleno pergunto se Marcos fjcou chateado com

elo por ter falado de seus romances do passado.
Carú mostro parir Gustavo um anúnciõ sobre o

casamento de Malu e o advogado fico pertur-
,

bado. Gustavo ligo poro Malu, que confirmo o

notícia e o chamo pum ser padrinho de seu ca

samento. Ingrid tiro fotos de Dono Ruth e é sur-,

preendido por Cláudio, o marido de suo cliente,
que invade O estúdio com ciúmes do mulher.
Carlos aviso Betino que vai embora do Brasil
e elo fico nervoso. Jorge exige que Miguel se
afaste de Luciano.

...

PODER PARALELO
Sílvlo confesso o Sérgio que não teve coragem
de motor Tony e que mentiu poro Bruno. Sérgio
tronco Rudi e Lailo num quarto do clínico. Bru
no fiG(J desconfiado 00 perceber que ainda não
há, notíeíes do morte do Tony. Renato conto o

Téo que interrngou dois velhinhos que moram

no apartamento de onde veio o tiro que atingiu
Tony. Téo afirmo o Renato que Bruno está por
trás disso. Rafael diz à Mouro que voltará poro

.

o Rio e que o história deles terminou. Antônio
entro no coso do Mouro e diz que havia cum

plicidade entre elo e Rafael, mos tudo acabou

porque ele se apaixonou por Mouro.

BELA A FEIA
Belo não acredito que Rodrigo vai se casar com

Cíntia. Ele fico péssimo por ter que revelar que não

suporto o dor de Cíntia e Olga por couso do perdó
do bebê. Belo fico triste e diz entender os rozões
.de Rodrigo, que fico acabado. Bárbaro e Guto as-

sistem chocados 00 jornal 'falando sobre o morte
'de Mariano. Verônica provoco e Ricardo demite

injustamente Berenice. Verônica também ameaço
aprontar poro cimo de Carminha. Belo choro 00

relembror momentos que passou com Rodrigo.
,

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras) .
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MUNDO ARTISTICO

Carlos Nascimento
renova com o SBY
o SBT decidiu renovar o contrato do
jornalista Carlos Nascimento, âncora,
do "SBT Brasil" desde 2006, quando
aceitou a proposta de Silvo Santos
e saiu da emissora Bónd. De acordo
com a revista de fofocas "O Fuxico",
o apresentador assinou contrato nos

últimos dias de dezembro, e ficará
na emissora por mais quatro-anos. O
salário do jornalista, cerca de RS 500
mil, permaneceu lnnlterndo,

Marcelo Faria de
namorada nova
Finalmente, o ator Marcelo Farln aso,

sumiu estar namorando. A escolhida é
,

Camilo Lucciola, que tambémé atriz
e está em cartaz no Teatro do Leblon
com '� Marca do Zorro", produzida
por ele. �'Conheci a Camilo em maio
do ano passado, mas só começamos a

.

namorar no final de setembro", disse
o ator. Na mesma entreviste, ele ainda,
contou que estará na nova novela das
6, "Entre Dois Amores".

Férias restritas "

com Mick Jagger
Lucas, filho da apresentadora
brasileira Luciano Gimenez com Mick
Jagger,' nõo pode levar nem máquina
fotográfica nas suas viagens com o

pai. Para manter a privacidade do'
roqueiro, o registro deve ficar por
conta da memória. O menino nõo tem

autorizaçõo paro levar nem o iPhone -

nas férias com Jagger, que nõo aceita
sequer a presença de uma babá para
cuidar do filho.

SUDOKU

r-E -

ssns soo a

July e a Cindy,
- .....

fazendo

pose para a

foto. O clic
,

é da leitora
Michele '

Ropelato.

_j
DIVIRTA-SE

.

SOBRE- O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de lo 9 sem

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

Questão de
matemática
A mulher se arruma toda para sair à _

'noite. No bar, conhece um homem muito
charmoso. Depois de alguns drinks e

conversa, ela pergunta, muito vaidosa:
- Que idade você me dá?
- Bem - responde ele - pelos cabelos,
dou-lhe uns vinte anos, pelo olhar,
dezenove, pelo sua pele, dezoito, e pelo
seu corpo, dezessete anos!
- Hum, mas como você é lisonjeador, e
sabe mesmo cortejar uma mulher!

,

-' Nada disso, sou muito sincero., Agora
espere, que vou fazer a some.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

#'
,

_

LIBRA
(23/9 a 22/10)
Boas chances
de atrair novos
'recursos através

do seu trabalho. A felicidade

GI ÁRIES

)(
GÊMEOS

I� (20/3 a 20/4) ·(21/5 a 20/06)

.-...1', O ast�al favôrec�as,
-

O trabalho de rotina .

� � relaçoe,s pessoais. ,

vai deslanchar '

No trabalho, a fase '
, melhor e quanto

é ideal para traçar prioridades. mais domínio tiver sobre as suas

Já" ii noite, procure interagir atividades,melhor será o seu

mais.! Dia de força, �riatividade desempenho. O relacionamento
e b.oa disposição. Movimente-se a dois ganha mais profundidade
para aproveitar ao máximo o agora. Quando todas as possibi-
astral do momento. lidades estão ao seu alcance.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O momento é ideal

SAGITÁRIO
,

' (22/11 a 21/12)
91 Hoje, as suas
( { 'idéias vão fervi-

lhar: divulgue o

que sabe. No amor, suas táticos .

de seduçgo e conquista vão
acertar em cheio: arrase! A fase
promete novas e interessantes
amizades, que poderão ser mui
to prósperas e úteis no futuro.

AQUÁRIO'
(21/1 a 18/2)
O céu está
conspirando a

seu favor. Invista
nos o,bjetivos, a ú,nica ordem dos

,

astros é agir com discrição, sela
nó campo profissional ou no área
afetivo. Urano aumenta seú brilho'
pessoal, mas cultive õ modéstia e

cuide com falsos amigos.

poro ter conversas
,

sérios e esclare
cedoras. Boa fase paro quem
trabalha com vendas. Na vida vai invadir o seu coração e a

afetivo, 'o clima é de estabilida- 'vida sentimental. Oba! Freqüen-
de. Nada é mais difícil e, por isso ' temente.n melhor maneira de

, mesmo mais precioso, do que vencer é esquecer de registror
ser capaz de decidir. os resultados. A hora é essa!

� '"
CÂNCER

,�.� (21/6 o �1/�)
-

�-:;..._-.;:, O astral indica que
: l você terá sucesso

no trabalho. No rn- ,

mance, a sintonia com sua alma

gêmeo será perfeito: aproveite
ao máximo! Bons ventos: com a

maré a seu favor, é claro que o

lado das finanças vai receber um
impulso e tanto.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/1'1)
A Lua realça seu

lado'mais secreto.
Vai ser fácil conven-

, CAPRICÓRNIO
J (22/12 o 20/1)

,

� Mu��nços serão
, pOSitiVOS poro

você e não se

surpreendo se vier um aumento
salarial ou uma promoção. Terá
alegrias com amigos, clientes e

o pessoa amada. Su� capacidade
de atrair coisas boas está a mil,
só precisa usá-I'a com cuidado.,

. TOURO
'

(21/4 020/5)
Ótimo momento poro
investir em,suos me- ,

tas mais ambiciosas.
, No amor, o-comunicação será o

seu maior trunfo, por isso abro-se
ao diálogo. A primeiro condição

, paro ser alguma coisa é não

querer ser 'tudo ao mesmo tempo.
Afaste a ansiedade.

II}'
VIRGEM

, (23/8 a 22/9)
Bom momento
poro negociar um
aumento sedariol

'

ou promoção. A vida amorosa

atravessa uma fase estimulante
e não vai sobror para ninguém.
Saiba ouvi� o que as pessoas têm

"

a lhe dizer,'pois esse é o segredo
quando se quer viver bem.

PEIXES
, �' (19/2 019/3)

,

,,� S'
..

Iga o sua intUição
e poderá desven
dar um mistério:

O astral é de grande sintonia na

vida a dois, mas não deixe que
se intrometam na suo relação.

,- Esqueço a vontadç de resolver
todos os problemas do mundo e

pense um pouco mais em .você.

cer as pessoas, gro
ças à sua força de comunicação.
Bom astrol no amor, você deve
falar do que está cheio o coroção.
Vai sentir que suas atitudes serão
movidos por seus instintos.
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Universo TPM BISCOITO DA SORTE
Dá azar ser supersticioso.

Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br.

A lista
França, Austrália, Suíça, Ale
manha e- Nova Zelândia são
os cinco primeiros coloca
dos em um ranking mun-

.

dial de qualidade de vida,
de acordo com a publicação
da revista International Li-

. vingo O Brasil conseguiu o.

.,

38° lugar na lista e obteve a

melhor pontuação nos que
sitos liberdade e segurança,
e a pior, em acesso à cultura.

. Nessa pesquisa, Diego Maradona levou amelhor: os argentinos fi
carâm com a 29a posição... Cá para nós, levando em conta que a

pesquisa considerou outros itens como economia, infraestrutura,
saúde e clima, será que nossa posição é justa?

.

Sem culpa
Quantas de nós precisarão.entrar numa dieta pesada, de
pois de tantos camarõezinhos e caipirinhas apreciados a

. beira mar... Não seria justo estar de férias e não aproveitar
os prazeres gastronômicos, pensando na dieta, enquanto
outros se esbaldam comendo as delícias na nossa frente.
Sendo assim; não se sinta culpada por ter aproveitado, nem
mesmo se você voltou .com alguns quilinhos a mais. Essas

derrapadas são normais emostram que você não é uma lou
ca' compulsivae escrava do corpo perfeito. Basta que agora,
voltando ao-ritmo normal, você retorne aos seus exercícios e

alimentação equilibrada... O ritmo de trabalho normal tam
bém ajuda e logo, logo sua calça jeans estará folgadínhano-

H' .,vamente... var pormim:

.-

TUDO DE
NOVO!

Começou a repercussão' em
cima do Big Brother Brasil 10.
São duas participantes gays,
mais um transformista, uma

musa do twitter e um ema... Até �.�;
agora. Uma das garotas lésbicas, �
é policial militar e já rolam. bo
atos de que ela seria expulsa da .

corporação, assim que retornas
se. E tem gente dizendo que isso
seria uma baita sem vergonhice,
uma tremenda sacanagem, pas- .

sível de processo... Eu penso que isso é publicidade gratui
ta para o programa e os boatos saem convenientemente ...
Assim como em todos os fE�alitys shows apresentados até
agora. Isso é o conto do vigário. O povo quer sexo, quer
brigas, quer romance .. � aTVmostra!

Coisa de novela
Uma amiga recém separada. retornou das férias e deu um pulinho
lá em casa pra gente Iofocar'um pouquinho. Linda, ela estava feliz,
luminosa, disse que os filhos estavam bem e que as férias haviam
sido ótimas ... E me contou o motivo. Está namorando novamente.

Cara novo na área? Não... Após dezoito .anos, ela estánamorando o
. pai da filha dela, o seu primeiro amor... Coisas do destino? Quem
sabe... Não há um ditado que, diz que tudo tem seu tempo? Pois é!

Mai�espaço
Você voltou de férias, organizou a casa,
lavou passou e guardou. Então peree-:
beu que seu guarda roupa está entu

pido de coisas... hora de organizá-lo,
juntando todas as peças que vócê não
usou nenhuma vez, esperando a oca

sião certa ou até mesmo, que servis
sem. Separe tudo o que saiu de moda
e que você ainda mantém guardado.
Depois dessa reciclagerri é hora de di
vidir o que ficou, em grupos, por cores,
por tipo de roupa ou combinações de
look Feito isso você teráum espacinho
especial para futqrasaquísicões...

• Essa semana o boxixo foi
·

,

em cima da pobre'Mariah .

Carey que foi receber o Oscar
de atriz revelação, bêQada.
Tadinha .. Não deve ser fá
cil ser famosa. Só bebendo
mesmo pra aguentar...

• Passamos'um perrengue
lá em, casa, .por conta de al

gumas ligações suspeitas,.
meu querido Adilson Macá
rio, da polícia civil nos tran
quilizou e' providenciou para
que tudo se ajeitasse., Pres
tativo e profissional. Obriga-
da!

• Semana que vem volta
mos com a programação
normal e teremos novamen
te, todas as sextas- feiras,

»:

uma diva no divã! E quando
sugeri começar. com a edito
ra deste jornal, ela me cha
mou de safadínha.. Mas não

negou o convite! Aguardem!

• O -prêmío "Darwin Awar
ds" é urna sátira de feitos es

túpidos. Nesse ano, o prêmio
foi para um ladrão que ao ex
plodir. um cofre, morreu so

terrado quando a construção
veio abaixo. Em 2008, pre
miaram o padre balonista...

•. Hoje é o Dia doFotógrafo .

Mais 'do que parabenizar aos
profissionais da área, quero
parabenizar

.

aos aspirantes
a amadores, que' conseguem

. pegar a gente de olhos fecha-
dos, com a boca torta, em

posições suspeitas e ainda
dizer'que isso é fotoll

..

.

.' Li em algum lugar que às
vezes a gente vai com tanta

pressa a um encontro, que
esque.ce de se levar junto...
E é assim que a gente se joga.
de cabeça. Errado pensar que

.

outra pessoa nos completa...

•
"

...Me fiz em mil pedaços
pra você juntar... E .quería
sempre achar explicação pro'

.

que eu sentia. Como um anjo
caído, fiz questão de esque
cer que mentir pra si mesmo
é sempre a pior mentira...

"

(Legião Urbana)
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A Petrobrns est��Od.!�q�!!to�On�!�i�i���d��!old��!��on. Estes poços·
fazem porte do área BM-S-40"localizadá em frente 00 litorol catarinense, estão em área bastante rosa - 235 metros - o que
facilito em muito o trabalho. Sobe-se que o óleo é bastante leve e espero-se uma produção de 10 mil barris/dia nesta primeiro
fase. Mais um motivo poro continuarmos brigando com o Paraná.

ENERGIA ELÉTRICA É PREOCUPAÇÃO
Nosso região depende muito do energia elétrico e, se não fosse sufi
ciente o dificuldade do Celesc em garantir energia de qualidade, um
velho fantasma está de volta. Apesar da 'inauguração antecipado de

Solto Pilão, o cenário nacional não é nado tronqüi-CÉSAR JUNKES

lizador p.ois até Belo Monte já está pelo menos um

ano atrasado e o Petrobras tomou o posição de não.
garantir o abastecimento de gás poro os indústrias
em função do obrigação de abastecer os térmicas.
Não existe muito tempo poro buscar alternativos.

UM PORRE DE INVESTIMENTOS
A AmBev anunciou um investimento recorde de RS 1,5 bilhão em

2010 na ampliação do capacidade de produção de fábricas de 13
estados brosileiros. A perspectlm de crescimento do PIB no coso

dos 5%, o Copo do Mundo e o ampliação do consumo do classe C
estão estimulando o empresa o realizar um movimento defensivo
que viso não deixºr espaços par� o concorrência. Considerondo que <

o câmbio prejudico cada vez mais o exportações de come e a quedo
nos preço deve continuar, só fico faltando o carvão.

DEPOIS DO APAGÃO, OS LlNHÓES
No último rodado de leilões de linhos de transmis

são, os estreles forom os estatais que ficorom com

seis dos oito linhos ofertados. O sistema elétrico

preocupo muito não só por couso do opagão na

cional mos, principalmente, por causo do pequeno
volume de projetos em andamento e os sucessivos

opogões no Rio de Janelro.

FORMATO DIFERENTE NO COMÉRCIO,
-

Esperado o conclusão até o final do próximo ano, no bairro de
Santo Amaro em São Pa410, de um shopping voltado totalmente
poro o classe C. Este novo centro de compras terá área de 17
mil m2, com lojas dos mais variados tamanhos. O crescimento
do classe C não está passando em bronco,

BOCA DA BARRA .

Quando todos os 44 mil m3 de pedras estiverem
. depositados nos dois molhes, estará regulariza

do a saído do Rio Itapocu poro o mar,' com diversos consequên
cias. Além de possibilitar o trânsito regular de emborcações, fica
também facilitado centredu dos cardumes de tainhos. Cloro que
todo cuidado será pouco para que o entorno do lagoa não seja
alvo de degr�dação.

AMVALI ESTABELECE
PARCERIA COM BARRA VELHA

.

A Câmaro de Vereadores de Borro Velho .recebeu do entidade.
que congrego todos os municípios do vale do Itopocú o projeto
de' sua novo sede. Está no horo de Barro Velho e São João do
Itaperiú tâmbém passarem poro a SDR de nosso região.'

APETITE DA HAVAN
Em 2010 esta rede de lojas pretende abrir mais dez lojas,
sendo oito em Santa Catarina e duas no Paraná. Nos nos

sos proximidades vamos ter a loja de Itajaí com 6 mil m2
e o unidade de Borro Velha.

.

Ikarsten@netuno.com.br , .

EMPRESAS

LOTERIASEGURO ..PESEMPREGO

ueda· nas falências
Foram 908 decretos no país em 2009

R$ 19 bi em 2009-
De acordo com informações do

Ministério do Trabalho, o valor pago
em seguro-desemprego bateu recor

de em 2009, somando RS 19',57 bl
lhões. No ano anterior, o total havia
sido de RS 14,71 bilhões. Com isso,
o Fundo de Amparo ao Trabalhador
registrou seu primeiro déficit anual
desde suo criação, em 1992.

CONCURSO N° '1142

CONCURSO N° 999
01-m�,-�04···,09·-'IO
13 ,_ '18 - �w - 25 .- 30

.

.

39 -- 60 - 62 -_ fk6 - 68
'11 - 18 ,-_ 83 -- tt-9 - 99

Em Z009, o número de fa
lêneías decretadas foi o mais
baixo desde a promulgação da
Nova Lei de Falências, em ju
nho de Z005. Ao todo, foram
908 decretos em todo o país, de
acordo com o Indicador Serasa
Experian de Falências e Recu

pérações, divulgado ontem. A

recuperação econômica, inicia
da em março do ano passado,
e o crescimento da economia
brasileira a partir do último tri
mestre de Z009 teriam contri
buído para este. resultado.

As falências de microem

presas totalizaram 831 ocor

rências no ano passado, o que
representa 91,5% do total de
todos os portes, É o percentu
al mais baixo desde Z005. Em

ZOQ8, esta relação era de 9Z,Z%,
. contra 95,5% em Z007, 95,Z%
em Z006 e 97,7% em Z005.

Entretanto, as falências de
cretadas das médias e grandes
empresas cresceram em Z009,
se· comparadas com Z008:

Quanto às médias empresas,
houve uma evolução maior
no número de decretos (seis
a mais que Z008). Segundo a

Serasa Experian, o aumento I

evidencia que as empresas
desse porte foram as que mais
sofreram com a crise, por cau- .

sa da recessão nos mercados
internacionais e da valoriza-
ção do real.

.

.

Os pedidos de' falência
também cresceram no ano

passado, ou como instrumen-

to de cobrança ou como con

sequência das dificuldades
que as empresas passaram
com o crédito restrito, em de
corrência das incertezas em

relação à crise financeira glo
bal, segundo analistas. Foram
Z371 requerimentos (151Z de
micro e pequenas empresas),
contra ZZ43 em Z008.

INDICADORES

TR

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

7.JANEIRO.2010

DEZEMBRO.2009

17.JANEIRO.2010

7 .JANEIRO.201 O

983,37

.-0;39%

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,7430 . 1,7450 ... 0,4%
DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7000 1,8600 .0%

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8200 1,9200 ... -1,62%
,

EURO (EM RS) 2,4976 2,5001 .. -0,06%
I
IM
i
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DINHEIRO EXTRA

NACIONA�----------

R 3,4 bi para obras em SP
Governo Serravai atrás de receitas extraordinárias

Visando a ampliação do car

dápio de obras, o governo José
Serra está se esforçando para
arrecadar R$ '3,4 bilhões extras

no ano eleitoral de 2010. Desse

total, R$ 1,2 bilhão não está re

gistrado no Orçamento. '

O governo se dedica a qua
tro operações, atrás de receitas
extraordinárias - .que não são

regulares, acontecem, apenas
uma vez. Duas delas devem

ser concluídas no primeiro
semestre do ano. Até junho, o

governo quer arrecadar R$ 900
milhões com a venda de ações
da CTEEP (Companhia de
Transmissão de Energia Elétri
ca'Paulista) na Bolsa de Valores.
O dinheiro da venda será des
tinado, à ampliação de inves
timentos ou para compensar
eventual frustração de receita

prevista no Orçamento.

REPÚBLICA. FEDERA.TlVA DO BRASil
ESTADO DE SANTA CATARINA

DIVULGAÇÃO

: '

Governador quer arrecadar R$ 900 milhões com venda de ações dà CTEEP

GE pode vir
para o Brasil

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eCoinarca de Jaraguá do Sul-MargotAdeliaGrubba Lehmann, Tabeliã eOficialaDesignada - AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589 - Telefone: (47) 3273-2390

,

Horário de Funcionamento: 09:00h 'às18:00h' ,

rah�lion.ro do Munld"to e (om."" de Jaragm\ do SUl

Margot Adelia Grubba Léhmann,
Tab"l1ãe Oficia'. O""/!J"aa"

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589,
Tlll!!fone: (47)3273-2,390 H. de Func, G9:00h às 18:00h

Protocolo: 132856 Sacado:ACHE EANOTEEDITORACAO ITDAME CNPJ: 10266.41l1000
Cedente:KA2COMERCIODE EQ PARA INFORMATIC CNPJ: 00.2QÇ.904/0(l0
Número doTítulo: 5671/001 Espécie:Duplicata deVendaMercantil
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 480,00

.

liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132832 Sacado: BARRECANTODOS AMIGOS CNPJ: 06.146.766/000 '

Cedente: SANlTECSERVPROD DE liMPEZA ITDA CNPJ: 01.211.944/000
Número doTítulo: 624/1 Fspécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 410,69
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 13,89,Diligência:R$ 20,80, Edital: R$10,4O
--_-----_----------------------------------------------------------------------------------------- .

, ,

CPF: 716.076.090�&3Protocolo: 133252 Sacado: CARIABERNARDES DE CARVAlHO
Cedente:EDITORA IM LIDAME CNPJ: 05.686.917/000
Núplero doTítulo: 33050608A00 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 137,50
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$13,19,Diligência:R$ 20,ao,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132954 Sacado:CARlOSRIBEIROPAZ. ÇPF: 018.243.189-44
Cedente: POSTOPETROMIL LIDA CNPJ: 06.977.267/000
Número doTítulo: 7192/1 ,Fspécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA �

,
DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 235,00

liquidação após a intimação:R$10,40,Condução:R$14,60,Diligência:.R$ 20,ao, Edital:R$10,4O

Protocolo: 132525 Sacado:COMERCIALMUlllSOM ITDA CNPJ: 00.842.605/000
Cedente:REMARlCOMERCIALITDA CNPJ: 55.129.704/000
Nrímero doTítulo: 068533/A Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante. BRADESCO Datayencimentó: 14/12/2009 Valor: 1.221,44

" liquidação após a in�ação:R$ 10,40,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 20,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133062 Sacado: CRISTIANO GONALVES DEMORAES CPF: 029.132.419-30
Cedente: DVAVEICULOS S/A CNPJ: 82.516.949/000
Número doTítulo: Ó900002903 Espécie; Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO ' DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 1.063,33
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 16,00,Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133115 Sacado:DONAWALEMPREENDIMENTOS CNPJ: 10.237.129/000
Cedente: FERRAGENS HLS ITDA CNPJ: 72,3ao.405/000
Número doTítulo: 037551/A Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
�resentante: BANCO DOB�IL SA DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 5.091,94
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência: R$ 20,ao,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132153 Sacado: EDEPELEMBAlAGENS LIDA CNPJ: 83.151.704/000
Cedente:BEHLINGTRANSPORfES E SERVICOS ITDA CNPJ: 05.552.586/000
Número doTítulo: 13153 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 09/12/2009 Valor: 350,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$17,41,Diligência: R$ 20,ao,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133218 Sacado: EDSON CERRUTTI CPF: 479.644.309-63
Cedente: FlGUEIRAMATDE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Número doTítulo: 1711002002 Espécie; Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 51,66
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,89,Diligência:R$ 20,ao, Edital:R$10,4O

Protocolo: 132716 Sacado:EXI1NSULCOMERCIOEASSISTENClATECNlCA CNPJ:79.933.438/000
Cedente:MMOCEUN&ClA ITDA CNPJ: 05.971.216/000
Número doTítulo: 012949-C EspécieDuplicata deVen�aMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 922,50
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,ao,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 132322 Sacado:GERONILDAROXA ,CPF:029:309.139-08
Cedente:VANIO EGillOMARCORTINAS E PERSIANAS ITDA CNPJ: 10.654.294/000
NúmerodoTítulo: 000022001 -EspécíeDuplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 92,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 16,00,Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 133165 Sacado:HARRYHENSTCHEL CPF:097.007.499-91
.

Cedente: COOPERATIVAREGIONALAGROPECUARlAVALEDO ITAJCNPJ: 85.789.782/000
Núniero doTítuló: 00007401 Fspécie:Duplicata deVenda�ercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencunento: 20/12/2009 Valor: 1.837,40

.

liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Díligêncía; R$ 20,ao,Edital:R$10,4O
Protocolo: 133166 Sacado:HARRYHENSTSCHEL CPF: 097.007.499-91
Cedente: COOPERATIVAREGIONALAGROPECUARlAVALEDO ITAJCNPJ: 85.789.782/000

'

Número doTítulo: 00006801 Fspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 1.200,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao,Edital: R$ 10,40
-----------------------------------------------------1-------------,----------------------.-------
Protocolo: 132209 Sacado: JAIMEROMANOWICZOETRAT.EMEC. CNPJ: 76.826.031/000
'Cedente:COREMMALIDA CNPJ:83.109,504/000
Número doTítulo: 0704213801 Fspécie: Duplicata deVendaMercantil por lndíeação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 597,ao
liquidação após.a intimação:R$10,4O,Condu�o:R$ 46,28,Diligência: R$ 20,ao, Edital:R$10,4O
Protocolo: 132756 Sacado:JANILMARMODAS ITDA CNPJ: 10.286.681/j)OO
Cedente:,lNDUSTRIADE CONFECCOES lPEAMAREW ITDAME. CNPJ: 07.944.666/000
Número doTítulo: 001125004 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 876,88
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$13,89,Diligência:R$ 20,ao,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133009 Sacado:)ULlAMONTIBElLER CPF: 008.555.469-30

A General Electric pla
neja montar um centro de

tecnologia no Brasil. A em

presa já tem filiais na Ale
manha, Índia, China e EUA
- a próxima deve atender
toda a América Latina. Atu
almente, a GE investe anu-

-almente US$,6 bilhões em

pesquisa no mundo.

Segundo o presidente
da empresa, Jeffrey Im

melt, toda as possibili
dades de mercado serão
analisadas e ainda não se

sabe o local em que o cen

tro será construído.

,
.

EDITAL DE INTIlI4AÇÃO -

.'

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

,

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

Cedente: SICOOB-SC BWCREDI COOP ECON ECREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número doTítulo: 10961 Espécie:Duplicata deVendaMercantil
Apresentante:BRADESCO, DataVencimento: 15/11/2009 Valor: 140,00 .

liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,ao,Edital: R$1O,4O

Protocolo: 132528 Sacado:K& B lAJES PREMOLDADAS lIDAEPP CNPJ: 75.365.205/000
Cedente: MACCAFERRI DO BRASIL ITDA CNPJ: 43.876.960/000
Número doTítulo: 020254001 Espécie: Duplicata deVen�aMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO D1;ltaVencimento: 16/12/2009 Valor: 1.115,92
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução:R$ 15;30,Diligência:R$ 20,ao,Edital: R$ 10,4P

Protocolo: 133058 Sacado: LDAPliQUES IlDA - ME CNPJ: 08.004.919/000
Cedente:ADTHERMOFILMElND ECOMDETERMOPIASTI CNPJ: 08.630.590/000
Número doTítulo: 525-01 Espécie:Duplicata deVendaMercantil

- �reseittante: BRADESCO DataVencimento: 22/12/2009 Valor: 736,47
liquidação após a intimação:R$ lO,4O,Condução:R$13,89,biligência: R$ 20,ao,Edital:R$10,4O
Protocolo: 132918 Sacado:WIZCARlOSBlANcm CPF: 573.436.919·53
Cedente: PERFlACOCOMERClALDE FERROS EACO ITDA CNPJ: 72.381213/000
Número doTítulo:.3860·1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 21/12/2009 Valor: 225,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução:R$13,89,Diligência:R$ 20,ao,Edital: R$ 10,40
_����_�� � .l _

Protocolo: 132796 Sacado:MAISONVIlA COMERCIO DEROQPAS ITDA. CNPJ: 09.405.005iooo
Cedente: ASIANDERHAUSCOMERCIO DEVESTUARlO lIDA
Número doTítulo: 469-02 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCOSANL\NDERSA DataVencimento: 07/12/� Valor: 302,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 133246 Sacado:MASSAFACILCOM E FAB PRODALLIDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA lND ECOMDEPRO))AUMENTlCIOS LIDA, CNPJ: 03.241.442/000
Número doTítulo: 25226-3 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMlCAFEDPRAL' DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 643,16
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência:R$ 20,ao,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133247 Sacado:MASSAFACILCOME FAB PRODAL ITDA CNPJ:.08.722.197/000
Cedente FSSA lND ECOM DE PRODAUMENTlCIOS ITDA CNPJ: 03241.442/000

, Número doTítulo: 25354/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 12/12/2009 Valor: 767,83
liquidação após a intimação: R$1O,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao,Edital: R$10,4O
--------------------------------------------------_.:._-------------------;---------------------.----

Cedente: SUll'EX11L SA lNDUSTRIADETECIDOS ,CNPJ: 91.409.698/000
NúmerodoTítulo: 165006-0lA Fspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

.

Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 3.030,61
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$14,OO,Diligência: R$ 20,ao,Edital: R$10,4O
------------------------------------------------------_-------------------------------------------

Protocolo: 132576 Sacado:RHOM FORJADOS ITDA CNPJ: 09.323.979/000
Cedente: 4'1'MANUFAlURAS lNDUSTRIAlS lIDA' CNPJ: 08.892.696/000
Número doTítulo: 1488-1-1 Espécie; DuplícatadeVendaMercantil por Indicação
APresentante: BllAJ)ESCO DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 84,49
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução: R$ 46,28,Diligêncla:U$ 20,ao,Edi,tal: R$ 10,40

Protocolo: 132397 Sacado:ROSICLERTRAVASSOS CPF: 004.699.229-40
Cedente:VALDOClRHAASME CNPJ:03.986.145/000.
Número doTítulo: 22240-2 Fspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009' Valor:480,OO
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$15,30,Diligência:R$ 20,ao,Edital:R$ 10,4P

Protocolo:132546 ,Sacado:RPDCOMPOSTOSEARTEFATOSDEBORRACHA CNPJ:00.l93.083/000
Cedente: FRAGONPRODUfOS PARA lNDUSTRIADEBORRACHALTDCNPJ:58.289.521/000
Número doTítulo: 3871/5·N Fspécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO.BRASILSA DataVencim,ento: 18/12/2009 Valor: 1.145,67
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 16,00,Diligência: R$ 20,ao, Edital:R$10,4O
--------------------------------------------------------------------1"'-----------------------------

Protocolo: 132547 Sacado:RPDCOMPOSTOSEARTEFATOS DEBORRACHA . -CNPJ:00.293,083/000
Cedente: FRAGON PRODUfOS PARA lNDUSTRIADEBORRACHA IlDCNPJ: 58.289.521/000
Número doTítulo:3334/6-N Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 18/12/2009 Valor: 1.328,66
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução: R$16,00,Diligência:R$ 20,ao,Edital:R$10,40
--�---------------------:---------------------------------------------------------------------�----

Protocólo: 132841 Sacado:RUBEM JOSEHARDMANN BASTOSME CNPJ: 11.078.143/000
.

Cedente:AMlNNAAUMENTOSl1DA CNPJ:03.851.333/000
Número doTítulo: 00575 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXA'ECONOMICAFEDERAL DiltaVencimento: 16/12/2009 'ValOl:: 149,71
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133205 Sacado:SANDRALEITHOLD CPF: 054.765.549-55
Cedente: CENTRODEFORMACAODECONDUfORES LESSMANNLID
Número doTítulo: 24848 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação _

Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 17/12/2009
,

Valor: 300,00
liquidação após aintimação:,R$10,4O, Condução:R$ 39,24,Diligência: R$ 31,95, Edital:R$10,4O

Protocolo: 132605 Sacado:MENEGOTIlMAQUINAS EEQUlP . LT CNPJ: 05.423.994/000 ,.

Gedente:JURESAlNDr.LDEFERROIlDA CNPJ:OO.887.239/000
Numero doTítulo: 670/1, Fspécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA' DataVencimento: 24/11/2009 Valor: 4.391,52
liquidação apés a intimação: R$10,4O,Condução:R$16,00,Diligência: R$ 20,ao,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133040 Sacado: MOVEISMONlCAITDAME CNPJ: ao.456.94Ô/000
Cedente:NEWFlXlND E COMERCIO LIDA CNPJ: 04.024�914/000 -

Número doTítulo: 2 0158232 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento:21/12/2009 Valor:6.583,10

'

liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133185 Sacado:MSMODASIIDAME CNPJ: 10.782.850/000
Cedente:ZP2lNDUSTRIA ECOMERCIODOVESTUARIO II CNPJ: 09.271.922/000
Número doTítulo: 100639004 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMlCAFEDERAL DataVencimento: 18/12/2009 Valor: 236,30
liquidação após ainl:imação:R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência:R$ 20,ao,Edital:R$10,4O

, '

Protocolo: 133192 Sacado:OSVALDO RUSSI CPF: 550.926.249-49
Cedente:AUfOMECANICABURGES LIDAME EPP
Número doTítulo: 6787 Fspécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: UNlB�CO-UNlAO DE BANCOS.BRASILEIROS SA DataVencimento: 20/12/2009
Valor: 358,75

'

.

liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência: R$ 20,ao, Edital:R$10,.4O
------------------------------------_._------------------_._------.----_ .. _-----------------------' 'j

Protocolo: 133241 Sacado: PRISMAELETRlCAETERRAPlANAGEM ITDA CNPJ: 73.340.721/000
Cedente: RCGTECNOIDGlAELETROMECANICAlIDA

'

Número doTítulo: 0005006 Espécie:Duplicata deVendaMercanÍil por Indicação
Apresentante: BANCO SAN1,'ANDERSA DataVencimento: 22/12/2009 Valor: 453,13
liquidação após a íntíniação: R$1O,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência: R$ 20,ao,Edital:R$10,4O
-------------------1f'----------------.-----.------------------"-----------------------------------ProtocoÍo: 132464 Sacado: RAFAELRICARDO LEMOSME ' CNPJ: 09.126.437/000
Cedente: KABUM INFORMArICA CNPJ: 02.513.094/000

'

Número doTítulo: 022-001 Espécie: Duplicata de tação de Serviçospor Indicação
'

Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 13/12/2009 Valor: 530,00
liquidação após a intimação: R$1O,4O,Condução:R$l 71,Diligência:R$ 20,ao,Edital: R$10,4O

Protocolo. 132553 Saeado:T.E.S COM. E REPRES. ITDA ME CNPJ: 09.364.790/000 .

Cedente:WGCERTRANSPORTEEWGISTlCALIDA CNPJ: 10.689.723/000
' ,

NúmerodoTítulo: 1169/9 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 16/12/2009 Valor: ao,oo '

'

liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência:R$ 20,ao,Edital: R$10,4O

Protocolo: 132557 Sacado:T.E.S COMERCIO EREPRES ITDAME CNPJ:09.364.790/000
Cedente:ULTRAPISàlND.COM.lMP. EXP. DE PISOS E REVESCNPJ: 83.062.463/000
Número doTítulo:AT 50821 Fspécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
,

DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 234,09
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução:R$18,82,Diligência: R,$ 20,ao,Edital:R$ 10,40
--------:-------------------------------_.!_--------------------------------------------------------

Protocolo: 132555 Sacado:T.E.SCOMERCIO E REPRESENTI\COES LIDA CNPJ: 09.364.790/000
Cedente: SULNORTEWGISTICA ITDA CNPJ: ao.475.007/000
N$,nero doTítulo: 726/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASQ:.SA

.

DataVencimemo: 13/12/2009 Valor: 332,71
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 18,82,Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 132558 Sacàdo:T.E.S COMERCIO EREPRESENTI\COES LIDA CNPJ: 09.364.790/000
Cedente: SOUTHGLASS lNDUSTRIAECOMERCIO DEVIDR CNPJ: 05.105.225/000
Número dóTítulo: OOOOOOOOOO Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BRADESCO

. DataVencimento: 14/12/2009 Valor:421,62
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 18,82,Diligência: R$ 20,ao,Edital:R$ 10,40

Protocolá: 132551 Sacado:TES COMERCIO E REPRES lIDAME CNPJ: 09.364.790/000
Cedente: ULTRAPISO IND.COM.lMP.EXP.DE PISOS E REVESTI CNPJ: 83.062.463/000

• Número doTítulo:AT 50823 Espécíe.Duplicata deVendaMercantil por Indicação
!'Presentante:BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 94,50
liquidação após a intimação. R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência: R$ 20,ao,Edital: R$10,4O
---------------------_!._-------------------------------------------------------------_._----------

Protocolo: 132144 Sacado:'I'EXI1PAN'lND ECOM LIDA • CNPJ: 01.343.947/000
Cedente:FlOPARKlMPORfACAO EFTLIDA CNPJ:09.307.583/000 ',-

Número doTítulo: 1038 Fspécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apr,esentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 27/1112009 Valor: 14.230,62
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao, Edital:R$10,40

Protocolo: 133213 SacadorRAFITAZ lNDUSTRIADOVESru 6-EIDA CNPJ: 05.782.300/000
Cedente: RODONAVES - TRANSPORfES E ENCOMENDAS ITDA. Número do Título: 0608754�90 .

Espécie; Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:HSBC BANI<BRASILSA BANCO
MULTlPW DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 286,22liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$16,00,Diligência: R$ 2O,ao,Edital:R$10,4O
--------------_.:_--------------------.-----------_.1_-- _

Protocolo: 132497 Sacado:TEXTlPAN lND ECOMIlDA
Cedente:UNlFl BRLIDA '

'

CNPJ: 03.013.973/000
Número doTítulo: 034576001 Fspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
�resentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 171l2/2009 Valor: 14.479,17
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132542 Sacado:REMATEXlND.ECOM.DEMAlllASU 'CNPJ:85.293.967/000
Cedente: SlJLTElQUSAlNDUSTRIADETECIDOS CNPJ: 91.409.698/000
'Número doTítulo: 165006-0lB Espécie:Duplicata deVen,daMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODO.BRASIL SA DataVencimento: 16/12/2009- Valor: 3.030,61
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$14,60,Diligência:R$ 2O,ao,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132543 Sacado:REMATEX lND.ECOM.DEMAI,HAS LT CNPJ: 85.293.967/000

CNPJ: 01.343.947/000

Protocolo: 132996 Sacado:VOllACONCEPTSTORE CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: CWIHESCOMPANYlND E COM ITDA CNPJ: 09.104.202/000
Número doTítulo: 4594/B Fspécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
�resentante: B{\NCO ITAÚSA' DataVencimento: 06/12/2009 Valor: 898,67
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao,Edital: R$10,4Q

MargotAdeliaGrubba Lehmann, Tabeliã eOficialaDesignada

,
.
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'AVENTURA

linha de Fundo

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

Na Intelli
Lembram do pivô Darlan, jo-

'

vem promessa das' categorias de
base daMalwee/Cimed? Ele acaba
de ser anunciado como novo re

forço da Intelli, junto com o pivô
Genário (ex-Corinthians), o fixo
Wender (ex-Atlântico) e ala Caio
(ex-Garça). Darlan, que na verdade
veio de Blumenau, é um belo joga
dor e,mesmo novo, teve váriosmo
mentos decisivos naMalwee.

Empresário'
Leitor atento manda e-mail

para a coluna alertando sobre o

empresário que atualmente for
nece jogadores para o Iuventus,
Genivaldo dos Santos se envolveu
em um escândalo no ano passado,
'quando prometeumundos e fun
dos a um jogador da base do Avaí,
dizendo que o levaria ao Grêmio,
mas quando chegou lá, o pai do
jogador percebeu que era apenas,
um teste. A notícia foi publicada
no site Globoesporte.com no dia
Iode julho de 2009.

.

PIERO RAGAZZI

°SE�?�ID?J�E�Q�E��? m
ESTATíSTICA

o ITALIANO
ANDREADE
CESARISÉO
PILOTO DE
FÓRMULA 1

QUE MAIS VEZES
DISPUTOU

.

GRANDES
" PRÊMIOS SEM

NUNCA TER
CONQUISTADO
UMA VITÓRIA. ENTRE 1980 E 1994 ELE
CORREU 214 VEZES E CHEGOU AO

PÓDIO APENAS CINCO VEZES, MAS EM
NENHUMA DELAS COMO VENCEDoR.

DOIS TOQUES "

PALESTRA· Fernando Ferretti

participa amanhã de uma

clínica de futsal em Portugal.
Éle deu uma entrevista a um

sitelocal.
,

. ***

MELHOR •Nela, o treinador da
Malwee/Cimed disse que, para
ele, o maior jogador de futsal
em todos os tempos é o craque
Falcão.

***

CONARMADO • O Barueri vai
mesmo jogar em Presidente
Prudente. Vai manter o mesmo
nome no Paulistão, mas vai
mudar até o Brasileirão.

,*** .

DE VOLTA· O Atlético de Ibirama
trouxe de volta o goleiro Márcio,
que foi vice-campeão estadual,
com o clube em 2005.

-,

Penha recebe abertura do nacional
PENHA

Depois do sucesso do ano

passado, a cidade de Penha rece
be, nos dias 23 e 24 deste 'mês, a
-ahertura do 23°Campeonato Bra- ,

sileiro de Jet Ski. Em 2009, a ci
dade de Santa Catarina também

,

havia sido a sede de abertura da
mais tradicional competição da
modalidade no país e o evento
foi um sucesso. A primeira das

quatro etapas previstas reunirá
os melhores pilotos do Brasil e

convidados internacionais.
A programação tem início

no dia '22, com a recepção dos

pilotos e acerto dos motores.
No dia 23, das 9 às llh30 horas
acontece as inscrições dos pilo
tos e vistoria. Das 12 às 13h30
estão marcados os treinos ofi
ciais e às 14 horas será realiza
da a primeira série de bateria do
circuito fechado. Às 16 horas
está prevista a primeira série do

Freestyle e às 17 horas a tomada
de tempo da Super Course ..

No dia 24, a movimentação
tem início às 11 horas com a dis
puta da categoria Super Course,
às 13 horas, acontece a disputa
da segunda série de baterias do
circuito fechado. A partir das 15

horas, os pilotos inscritos no Fre

estyle fazem a segunda série de
apresentações. Na seqüência ha
verá a entrega de prêmios. ,

A competição vale vaga tam
bém para o Campeonato Mun-

, dial, que acontecerá em outubro,
.nos Estados Unidos ..O jaragua
ense Alessander Lenzi conquis
tou o título internacional no ano

passado e deve fazer sua apresen
tação também nesta etapa. O pre
sidente da Associação Brasileira �

de Jet Ski, David Haddad Júnior,
ressaltou a excelente receptivida-

-

de da população compareceu em
grande número no ano passado.

Primeira etapa do Brasileiro de let Ski está confirmada para fim do mês
DIVULGAÇÃO/JOÃO NETO

."
'

A exempl� do ano passado, praia de Penha receberá o primeiro etapa do principal competição brasileiro do modalidade
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L A RE ENTA REF.
rncolor paulista reiniciou as atividades ontem demanhã de olho em títulos

'Im o CORREIO DO POVO
•

SEXTA-FEIRA. 8 DE j�NEIRO DE 2010 '

DE VOLTA

SÃO PAULO
.

Depois de um mês de férias,
o elenco do São Paulo voltou aos

treinos na manhã de ontem, no
CT da barra Funda, em um dia
marcado pela presença de novos

reforços no clube e também pela
ausência de alguns jogadores.

Contratados para a tem

porada de 2010, o meia ,Léo
Lima e os zagueiros Xandão
e André Luis treinaram com o

testo do elenco pela primeira'
vez, enquanto o atacante Fer

nandinho, outro reforço, ficou
fora da atividade porque ain
da se recupera de uma contu

são no pé. Marcelinho Paraíba
e Carlinhos Paraíba também

chegaram ontem e participa
ram da apresentação oficial.

Já o volante Renan, que re

tornou do Atlético-MG após
ser emprestado ao time de,Belo
Horizonte, também foi poupa
do do treino por causa de uma

ESPORTE--------�-

lesão. Além de Renan, outros
'

dois jogadores que voltaram a

compor o elenco são-paulino
são o atacante Roger e o lateral

Wag:q.er Diniz, que na tempora
da passada defenderam Vitória
e Santos, respectivamente.

O, atacante Washington, que
renovou contrato' com o São
Paulo após ter um bom final de
2009, não compareceu à reapre
sentação porque ficou em Curiti
ba para realizar exames médicos.

Fernandinho ainda não
tem previsão de quando pode
rá fazer sua estreia. Com uma

,

fratura em um, dedinho do pé
. esquerdo, o jogador pode ter

que realizar uma cirurgia nos

próximos dias. "É. um pouco
'complicado você chegar a um

clube que você sempre sonhou
em jogar e ter que fazer uma ci- -

rurgia, mas' se o São Paulo ver

que é isso mesmo, eu vou ope-
.

rar':, afirmou Fernandinho. Marcelinho, Léo Lima, Carlinhos Paraíba, Xandõo, A,ndréluís e Fernandinho se apresentaram ontem à tarde
•
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