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, Em uma agência de rerursos humanos de Jamguó do Sul, há 186 Vagas de emprego em aberto.
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A colisão entre um Fiat Uno, com placas de bens, 22 anos, e deixou mais cinco feridos. Aci-
Blumenau, e um Prisma, de Schroeder, causou a dente aconteceu por volta-das 12h50 de ontem,
morte da passageira do Uno, Bruna IracemaRu-, perto daWegQuímica, em Guaramirim.
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Ex-BBB é O novo

goleiro do Juve
Giuliono Ciorelli tem 31 onos e

-chegou ontem no Estádio Joõo
Morcotto. Jogodor dii que foco
ogoro é openos o futebol.
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Leutprecht eleito
presidente do CEI
Ontem tombém o comissõo decidiu acotor

, o pedido do Prefeituro poro pestemar
envio de documentos dn Schützenfest .
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

Diminuindo a papelada

LUIZ CARLOS AMORIM,
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balho, a lei 12007/09, de 29 de julho de
2009, sancionada pelo presidente, que
dispõe sobre a emissão de declaração da

quitação anual de débitos pelas pessoas
jurídicas prestadoras de serviços públi
cos ou privados. São seis artigos e o pri
meiro reza que "a declaração de quitação
anual de débitos compreenderá os meses

de janeiro a dezembro de cada ano, ten

do como referência a data do vencimento
da respectiva fatura". Doartigo 4° consta

que "a declaração de quitação anual de
verá ser encaminhada ao consumidor por
ocasião' do encaminhamento da fatura a

vencer no mês de maio do ano seguinte
ou no mês subsequente à completa qui
tação dos débitos do ano anterior ou dos
anos anteriores, podendo ser emitida .em

espaço da própria fatura". E o artigo 6°

Vendo uma matéria, em um telejor
nal, recentemente, a respeito de quanto.
tempo devemos guardar documentos
como pagamentos de água, luz, telefo
ne, escola, IPTU, etc., lembram.os que já
ouvimos algo a respeito de uma lei que
pretende diminuir a guarda de monta-

I
•

nhas de papel por anos e anos. LIgamos
para o Procon, mas 'lá eles nunca ouvi
ram falar de tal lei.

Garimpando na internet o que havia
a respeito, encontramos, sem muito tra-

DO LEITOR

Margarinas:
uma boa opção

Há quem prefira manteiga que margarina, pois ainda
persiste a seguinte afirmação popular acerca da quími
ca das margarinas: "a hidrogenação dos óleos vegetais
pa sua fabricação deixa resíduos químicos, e por isso a

manteiga acaba sendo mais saudável". De fato, a mar

garina é obtida por meio de hidrogenação de óleos vege
tais, onde moléculas de hidrogênio são incorporadas aos

ácidos graxas insaturados artificialmente a uma tempe
ratura elevada de forma que os ácidos graxas insaturados
tornam-se parcialmente hidrogenados. No entanto, com
o avanço tecnológico é possível obter margarinas com

baixíssimos teores de resíduos químicos e sem ácidos
graxos trans, e ainda, margarinas adicionada de fibras,
fitoesteróis e ômegas que trazem benefícios a saúde.

Segundo a legislação brasileira: de acordo com a

Portaria 372 da DIPOA, entende-se. por margarina o

produto gorduroso em emulsão estável com leite ou

seus constituintes ou derivados, e outros ingredien-
. /

tes, destinado à alimentação humana com cheiro e

sabor característicos. De acordo com o boletim técni
I co de indústrias alimentícias, especificações técnicas
referente ao material graxo de composição foram ob
servadas para as seguintes margarinas:

Margarina Cremosa: margarina que possui 80% de
lipídios. Produto cremoso, com alta espalhabilidade. O
produto é disponível na versão com ou sem sal.

.

Margarina Light: produto cremoso e leve, com 38%
de lipídios. Disponível na versão com sal e sem sal.

Margarina Vita: elaborada especialmente para aju
dar na prevenção de problemas cardiovasculares, com o

.

aval da SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Concluí-se que embora os óleos sejam hidrogenados

para perfazerem as margarinas, uma boa parte de sua

composição permanece como ácido graxa insaturado,
conhecido por ser um tipo de gordura boa. A margarina
Light apresenta um quantitativo graxo satur-ado menor

em relação à margarina comum, e a versão Vita têm-se

adição específica dos ômegas 3 e 6; Por isso, as margari
nas em suas opções funcionais Light e Vita são conside
radas, sob a óptica atual, justamente benéficas.

NEILA DE PAULA PEREIRA, OmJI"ORA f.M CiÊNCIJ!!,,§ FJU�M!�CÊUTI(;A,S
PlfU\. UIF:Pw::f f. PfUOFf.SS(InA »« UNIV�::'RSU)f.m�:: TUIUn DO P,IJI'fIIAr�,�,

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi' CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serõo publicados).

. prevê que "o descumprimento do dis
posto nesta' lei sujeitará os infratores às

sanções previstas na lei 8987, de 13 de
fevereiro de 1995, sem prejuízo daquelas
determinadas pela legislação de defesa
do consumidor". .

Estranho o Procon não saber nada a

respeito dessa lei, não é? o fato é que a

lei existe e as empresas estão obrigadas
a enviar o extrato de quitação rlo ano

anterior a todos os seus clientes. Espe
remos que esta não seja apenas mais
uma lei daquelas que não são cumpri
das neste nosso Brasil.

Porque a ideia é boa: não precisar
ficar acumulando contas pagas por
tempo quase indefinido - há docu
mentos que precisam ser guardados
por 30 anos - seria muito bom.
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Prefeitura tem até dia 20 para entregar infonnações solicitadas pela Câmara _

DIVULGAÇAO

JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura, a Secretaria
de Turismo, Cultura.e Espor
te e a Fundação Cultural terão
mais nove dias para apresen
tar os documentos relativos à
Schützenfest. A CEI (Comis
são Especial de Inquérito) que
investiga denúncias de irregu
laridades na organização da
festa decidiu estender o prazo
de entrega, que terminou na

sexta-feira. A comissão volta a

se reunir dia 22, às 9h.
A decisão foi tomada ontem

de manhã, na primeira reunião
oficial da comissão este ano. A

Fundação Cultural e a Secreta

ria de Turismo haviam solicita
do f!- extensão do prazo através
de ofícios, enquanto o Executi
vo fez o pedido por telefone. A

alegação é que não houve tem

po para reunir os documentos

requeridos, devido às férias da:
. .

Prefeitura.
Além' do governo, a Fábri

ca de Show, que foi contratada
para promover a festa, também
não entregou os documentos ..
No entanto, a comissão não
recebeu nem o Aviso de Re-

Leutprecht é
presidente

D ex-presidente da Câ

mara, Jean. Leutprecht (PC
do B) foi eleito ontem o novo

presidente da comissão. Ele
entra no lugar de Natália

Petry (PSB), que assumiu a

presidência da' Casa neste

ano e, por isso, fica impedi
da de participar como titular
da CEI.

A eleição dentro da co

missão teve o vereador José
de Ávila (DEM) também
como candidato a presiden
te, que acabou derrotado por'
unanimidade. O democrata
deixou a reunião após o re
sultado. "Não foi porque eu

perdi a disputa que eu deixei
o encontro. Há outros moti

vos, as quais eu irei explicar
amanhã (hoje)", afirma. Sem
a presença de Ávila, -a co-'

missão 'definiu que a partir
do dia 25, haverá reuniões
fixas da CEI todas as segun
das-feiras, a partir das 9h.

cabimento e por isso não sabe
ainda se os pedido realmente

chegou à empresa.
A Blucredi informou por

ofício que foi contratada pela
Fábrica de Show para trabalhar
na festa. A cooperativa de cré
dito afirma que todas as infor
mações sobre sua participação
na Schützcnfest devem ser soli
citadas junto a contratante.

Segundo o novo presidente
da comissão, Jean Leutprecht
(PC do B), a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) e a

Associação dos Clubes' de Tiro
do Vale do Itapocu entregaram
parte da documentação. '1\ en
tidade do tiro apresentou' atas

.

de antes do evento, de como

ele foi organizado, mas não en

tregou ainda os números e um

.
relatório após a festa", comenta
a ex-presidente da comissão,
Natália Petry (PSB).

"Para a SDR, ainda faltam os

projetos e atas. sobre os R$ 80'0
mil que eles teriam buscado

junto ao governo do Estado",
.

explica Leutprecht.

GIOVANNI RAMOS Vereadores da comissão se reuniram ontem pela manhã e marcaram próximo encontro para o dia 22

. Câmara confirma eleição do

presidente e vice para sexta ...

Mannes cita a implantação da Ouvidoria e a volta das sessões itinerantes

GUARAMIRIM

D presidente da Câmara,
Marcos Mannes (PSDB), confir
mou para a próxima sexta-feira
a eleição para os dois mais im

portantes cargos na Mesa Dire-
\

tora. Ele e o vice-presidente Jorge
Feldmann (PP) vão renunciar aos
cargos, cumprindo acordo firma
do em 2008, formando o bloco
PT-PSDB-PP-DEM, hoje da base'

.

governista. A eleição será à tarde,
em horário a ser definido.

I

Feldmann será o candida-
to a presidente, e poderá ter

os votos também da oposição,
que é minoria. "Tentamos ne

gociar após a vitória do Nilson

Bylaardt (PMDB) nos tribu
nais. Mas respeitamos e apro
vamos o nome do Feldmann

N como presidente", afirma o ve

� reador Gilberto Junckes (PPS).
«

� Na quinta-feira, o bloco go-
o:

� vernista se reúne para discutir

quem será o candidato a vice-

presidente. Já os cargos de pri
meiro e segundo secretário con

tinuarão com Andréa Verbinen
(DEM) e Jaime de Ávila (PT), res
pectivamente. D único do bloco

que não faz parte daMesaDireto
ra é o democrata Osni Fortunato.

Inicialmente, a eleição esta
va marcada para quarta-feira,
mas foi adiada porque Matines
e Andréa estão viajando é só
retornam na quinta-feira. Pelo
acordo, o PT_indicará o presi
dente em 2011 e o VEM no últi
mo ano da legislatura.

Presidente pela segunda vez,
Mannes cita a implantação da
Ouvidoria e a volta das sessões
itinerantes da Câmara .como as

principais ações da sua gestão.
D tucano lembra, ainda, que a

construção de uma sede própria
também foi encaminhada. O ter
reno foi doado pela Prefeitura e a

licitação para as obras deverá ser

aberta dia 27 deste mês.
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Chuva deve continuar

Mais chuva
na região

Os próximos dias de
vem ser de chuva intensa
na região, de acordo com a

previsão da Epagri/Ciram.
O sol só deve aparecer pa
próxima quinta - feira, e

permanecer até sábado, po
rém com possibilidade de
chuvas fracas entre alguns
períodos do dia.

De acordo com o meteo

rologista da Epagri/Ciram,
Marcelo Martins, não está
descartada a possibilidade
de deslizamentos e alaga
mentos na região. "O normal
é chover entre 200 e 220 mi
límetros em janeiro. Até ago
ra, já choveu 130 milímetros
'na região Norte nos primei
ros dias do ano. E a chuva,
deve continuar", explica o

especialista. Segundo ele, é

preciso redobrar a atenção,
principalmente nas regiões
de encostas e nos pontos de

alagamentos.
Pára hoje, a previsão in

dica presença de sol,' mas
com possibilidade de pan
cada de chuvas e trovoadas.
As temperaturas devem va

riar entre 22 e 30 graus. E na

quarta - feira, o tempo segue
fechado, com possibilidade
de chuvas. Os termômetros
marcam entre 20e 26 graus.

MERCADO

GE��--------------------

�Ano novo. Emprego novo!
Para especialistas, época é boa para buscar vagas de trabalho _

" DIVULGAÇAO
, JARAGUÁ DO SUL

Sala cheia. Cadastros, cur
rículos, entrevistas e muita

expectativa. Esse é o clima nas

agências de emprego' de Jara
guá do Sul que nesta época
recebem candidatos com um

sonho em comum: começar
2010 de carteira assinada.

'

E quem não está satisfei
to com a atual colocação no

mercado de trabalho também

procura oportunidades no iní
cio do ano. Um bom período,
segundo os especialistas, já
que o mercado está aquecido
e as empresas estão em fase de

contratações.
Em urna das' principais

agências de recrutamento e

� seleção da cidade o movi
mento é intenso. Atualmente
a empresa conta com 186 va

gas em 'aberto. Por outro lado,
diariamente, urna média de 65

candidatos procura a empre
sa para efetuar o cadastro. ''A

procura está intensa. Esta é a

melhor época para quem quer
começar a trabalhar ou mudar
de emprego. Até nós da agên
cia acabamos de contratar

quatro pessoas para trabalhar
com a gente", sugere o gerente
da agência, Jair Erthal.

Segundo ele, os setores me
talúrgico, têxtil, de comércio e

de prestação de serviços estão
entre os que mais contratam.
A maioria das vagas ofereci
das são para cargos corno au

xiliar de produção, operador

Em uma das principais agências do município, existem 186 vagas em aberto em vários setores

A agência, muitas vezes,
busca profissionais em cida
des vizinhas por falta de mão
'de-obra em Jaraguá do Sul, de
acordo com o gerente. "Falta

. escolaridade e persistência
dos candidatos. Muitos têm
escolaridade alta e não acei
tam essas funções mais opera
cionais. 'Outros não possuem

- escolaridade, o que atrapa
lha na hora da contratação",
acrescenta a psicóloga Fernan
da Winter.

de caixa, estoquista, repositor
e auxiliar de limpeza. ''A área
de segurança também está em-

'

alta. No final de ano, tivemos

um incremento nas contrata

ções deste tipo de profissional
e a tendência é que isso conti

nue", comenta. DEBORA VOLPI

Em busca da primeira oportunidade
Entusiasmo e conhecimento técnico podem valer mais que experiência

"É preciso oportunidade", diz Fábio

Fábio Simbalinski, 17

anos, acaba de concluir o en

sino médio, fala inglês fluen
temente e percorre as agências
de emprego da cidade com

apenas um objetivo: conquis
tar, o primeiro emprego. Na
manhã de ontem, ele se can

didatou a urna vaga de profes
sor de inglês. "Tenho fluência

_ e quero trabalhar. A minha

� idade
-

atrapalha um pouco,
� mas acredito que é preciso dar
�' urna oportunidade", diz.
I De acordo com a psicóloga

Fernanda Winter, conhecimento
técnico e entusiasmo são fun
damentais na hora de buscar o'

primeiro emprego. "Experiência
não é tudo. Mas começar por
urn estágio pode ser urna boa al
ternativa. O salário pode não ser

muito atrativo, mas é urna opor
tunidade de aprender e erri 90%
dos casos, o estágio acaba em

contratação" ,. revela. "Também é

importante para conhecer a pro
fissão e descobrir o que a pessoa
realmente gosta", acrescenta a

psicólogaMarciele Pansera.
\

Outra dica é ter foco. As es

pecialistas recomendam que a

'pessoa faça um currículo sim

ples e que deixe bem Claro os

seus' objetivos. Já na hora da
entrevista de emprego, pon
tualidade e tranquilidade são

primordiais. "Na hora- da en

trevista,' a gente analisa não
só as características psicoló
gicas do candidato, mas tam

bém o histórico dele, corno ele
se relaciona com os outros e se

ele tem um foco, um perfil",
resume Fernanda.
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FOFOCODROMO
Um jovem rico, herdeiro de uma famoso empresa do nosso cidade, que cur
te férias em Camboriú, saidinho. No quinto-feira depois de muito vinho,

.
encantou-se com uma moço num restaurante movimentado do balneário e,
acredite, começou o contar canções de amor de pé, em frente à mesa dela.
"I Love Vou .....você é minha Gisele Büdchen", repetia. Sem saber de quem
se tratava, o lindo moço o ignorou - deu um bolo - deixando o endinheirado
"riste, coitado. Mos... vejo como são os coisas. Depois que o moço saiu do
recíntc, o menino curioso foi perguntar de quem se tratava. Quando soube
quem era o figuraço, entrou em desespero. Agora não sobe como reencontrá
lo para dizer que aceito o corte. Pode?

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Aline Rozza. NAS RODASElo é outra querido que acompanho o

• O prometer Thiago Mattos,
. coluna todos os dias poro ficar ligado
nos boas notícias do urbe sorriso. 'que já está no' urbe sorriso,

promete mil novidades no

QUEM PODE, PODE!
shaw business para este ano.

, A goto lurisse Luiza Marquardt, depois • O empresário Onivaldo Sto-
de badalar durante o ano inteiro, encer- helln depois de curtir às mer-

.

rou 2009 com uma festa super bacana 'ecidas férias no.seu elegante
em Porto Belo. Em companhia do irmão' cpê de frente poro o mor, no
Raul e de alguns amigos, elo briAdou o Balneário de Itapema, está

chegado de 2010 em grande estilo. com os baterias recarregados
e de volto 00 trabalho.

-

i " C�m homens
• O Richard Hermann, cmcn-

I te dó bom rock, começou oI. I

podem formar um ano; literalmente, com os

acampamento, mas é dois pés. O empresário é visto

preciso uma mulher diariamente, 00 Iodo de suo

para se fazer um [or"
esposo Magáli, nos calçados

PROVERBIO CHINES do urbe sorriso fazendo o vel-
hn e tradicional caminhado.

,

METROPOLE
Todos que vão à Balneário Camboriú

quando voltam tem o mesmo discurso: ONDE COMER
As ruas se tornaram intransitáveis. ,

Vogo poro estacionar? Nem .pcrn um BEM EM JARAGUA
alfinete! Botecos, bares, restnurnn- No Buffet do sorveteria Extreme,
tes

.

e borrnqulnhns, tudo "bookado" no Ângelo Schiochet. Tem uma ex-

e o cada une mais estrangeiros.. Do celente variedade.
,

outro Iodo ninguém quer mudar deI

i
,

endereço.Vaientenderl

CARA DE PAU
O que mais se vê, em Jaraguá, são os ".

próprios. comerciantes estacionando CRICIUMA
os seus corras nos vogas dos vizinhos, CONSTRUÇÕES
para deixar o espaço em frente 00 seu

estabelecimento para seus clientes. A
gente morre e não vê tudo! ..

SOCIAL--------

-

WS�Rn-p U'/...!7

Troféus e Medalhas
3275-4044

Edson "Capivara Monstro" e Marcelo Müeller curtindo
o shaw de Alex & Willian, no London Pub, no domingo

A bonita Rude,
em sua melhor.
forma, também
foi. prestigiar a
dupla sertaneja
Alex & Willian

Zé Delai, sempre bem acompanhado, no london, domingo
\

•
....••

BUELTER·

Conferir as delícias da
.

Choperi.a Saloon, no
Shopping Breithaupt.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, sm:;/j/6wü/1:)

Dizer que as religiões, sejam quais forem,
ajudam-nos a entender a construção moral da -

sociedade, não é segredo para ninguém. O ato

religioso faz parte do inconsciente coletivo da
humanidade, fundamentalmente no que se re

fere à sobrevivência da espécie. Em Miquéias,
somos induzidos a agir com justiça e miseri
córdia. No Êxodo, somos proibidos de cometer

homicídio; no Levítico, devemos amar o nosso

próximo com a nós mesmos, e, finalmente, nos
Evangelhos, somos persuadidos a amar os nos

sos inimigos. Ler a Bíblia é fascinante, porque
encontramos nela inúmeras situaçõés confliti
vaso Entre elas, os rios de sangue derramado
pelos seguidores dos livros nos quais são cita
das tais exortações de boas intenções.

Em José, por exemplo, ou na segunda me

tade dos Números, é celebrado o assassinato
em massa 'de homens, mulheres, criánças e

animais domésticos nas terras de Canaã. Jeri
có é destruída com a justificativa de que, em
troca da circuncisão dos filhos e a adoção de
um conjunto de rituais por parte dos homici
das, estes receberiam, como pactuado, a terra

prometida. A Sagrada Escritura, sem deixar
transparecer qualquer sentimento de culpa,
expressa: "José destruiu tudo o que respirava,
como o Senhor Deus de Israel havia ordenado"
(José, 10:40): HistÓrias parecidas são encontra
das nos livros de Saul, Ester e inúmeros luga
res da Bíblia, sem que apareça neles qualquer
vestígio de angustia moral.

Tais episódios me lembram do maior sui
cídio coletivo dos seguidores de Jim Jones, no
qual 913 cidadãos norte-americanos tiraram a

própria vida em Jonestown, Guiana inglesa. To
dos os mortos, dos quais 276 eram crianças, fa
ziam parte da Igreja Cristã do Templo do Povo.
A seita religiosa tinha como marca registrada
as obras de caridade, mas que também provo
caram uma série de escândalos, que resultaram
numa investigação por sonegação deimpostos.
Foi essa a razão pela qual Jones foi para a flo
resta da Guiana, onde reconstruiu sua nova

Igreja. O trabalho cansativo e uma alimentação
inadequada terminou provocando conflitos no

seio- do culto. Para eliminar qualquer tipo de
dissidência, Jones aplicava uma combinação
de drogas, intimidação e castigos brutais nos

descontentes. Conhecendo os fatos, o parla
mentar estadunidense Leo Ryan, viajou para
Jonestown com um grupo de representantes
da mídia, do governo e familiares dos crentes.
Ao chegar, o grupo foi atacado, resultando na

morte do deputado e de outras pessoas. Nesse
desenlace confuso de religiosidade impregna
da de crenças fundamentalistas, os seguidoref
do culto se enfileiraram docilmente para rece- ,

berem, convictos de sua auto-imolação, um a

um, o seu coquetel de Valium com cianureto.
Resta-me argumentar se não existe alguma coi
sa de doentio na formatação da nossa huma
nidade, que mistura atos de misericórdia com

crueldades inimagináveis. Talvez seja o ponto
intermediário entre a realidade como constru

ção cultural e nossa própria, porém negada,
origem animal.

Religões que assustam

VARIEDADES---------

José Antonio Ramalho Dan.ielaMantegari Os desafios
do Bandslam

No suo novo escola, Will é convidado
poro gerenciar uma nova banda de rock
e ajudá-los o vencer a maior batalho de
bandas da cídadec Bandslam. Quando o

bando ameaço se dividir, ele se vê obri
gado a vencer seus medos, tomar o con

trole do situação e encaror os desafios.

GAElAN
CONNELL E

Os- sites estão se tornando U)11a ma

neiro atroente de conhecer pessoas. Mas,
paro ter êxito; é preciso entender como
eles funcionam e como usá-lo para en

contrar alguém especial ou ser encontro
do por esse alguém. Com uma linguagem
simples e objetiva, os autores mostrem '

todas as etapas do romance on-line, da
criação do perfil ao primeiro encontro.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Rose contrato Cleuso e o empregado aviso Verôni
ca. Patrício estranho 00 encontrar Severo dormin
do no escritório. Verônica comento que Rose pode
procurar, dentre os fornecedores que já trabalha
ram com o Aromas, algum que tenho boa qualida
de e bom preço. Elo tento desmerecer o nau Rose
e Gustavo reage compreensivo às suas explicações.
Tião reclamo por Rose tê-lo impedido de ver seus

filhos e Ernestino brigo com ete. Domênico surpre
ende Gustavo 00 aparecer em suo solo no Aromas.

TEMPOS MODERNOS
Zeca e Nelinho despencam e ficam pendurados.
Eles coem dentro do apartamento de Mirando e

se solvam. Deodoro mondo seus seguronços ataca
rem Led e suo turma, mos eles conseguem escapar.
Portinho continuo preso no corro e espero que
alguém o encontre. Abrãozinho descobre um ros

treodor no paletó de Leal e decide avisar 00 amigo
que ele corre perigo. Túlio roubo um beijo de Jon
nis. Goretti e Regeone fazem planos poro o Titã II

- enquanto Nelinho promete lutar contra o projeto.

VIVER A VIDA
Lorisso sai discretamente e deixo Miguel e-Luciano
o sós. Jorge discute com Leandro, que tento fazer
com que ele desisto de processar Miguel. Dora
fico furioso com Lucas quando ele devolve o corro

de Garcia. Gustavo ligo poro o celuler do esposo
e diz que vai passar no academia. Doro falo poro
Rofoelo que elos precisam ir poro o Rio de Janeiro.
Heleno, Alice e Bruno chegam 00 Gengibre e en

controm Renato, Felipe e Osmar. Felipe vai atrás
de Renato no coso de Bernardo e os dois se beijam.

PODER PARALELO \

Lígia e Fernando não conseguem dormir, pois estão
muito angustiados. Bruno aponto uma armo poro'
Sílvio, que confesso que não conseguiu motor Tony.
Bruno dá ordens poro Lucas e um segurança tron
corem Sílvio no cofre. Bruno diz o Luísa que pago
o que for preciso poro ver o Hotel Diana renascer.

Bruno diz o Sílvio que se ele não quiser voltar para
o cofre ele preciso trazer Kholid, único homem ca

paz de entrar no UTI e motor Tony. Sílvio diz o Loilo
que vai libertá-lo. Loilo fico desconfiado.

BELA A FEIA
Cíntia, eufórico, comemoro o pedido de Rodrigo.
Rodrigo, no entonto, não demonstro estar muit�
feliz com o decisão. Mogdoleno pergunto como

quem não quer nodo, onde fico o Pequeno Orques�
troo Rodrigo se emociono 00 lembrar de momentos
vividos com Belo. Cíntia conto poro Diogo que
Ricardo confio plenamente em Verônica. Hortên
cio conto para Vero que Belo está arrasada com o

decisão de Rodrigo. Vera visito Belo, que diz que
vai emboro do Rio. Vera fico atônito com o notícia.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Dlversao.ate O descanso acabar
Saiba que programas seu filho pode fazer para gastar energia e curtir as férias.

Férias é sinônimo de diversão
e brincadeira para a criançada.
Mas para alguns pais significa
dor de cabeça e cansaço. Corno
os pequenos estão de folga da

escola, a energia tem que ser
,

gasta de outramaneira.
O Sesc (Serviço Social do Comér
cio) oferece o Brincando nas Fe
rias. Um programa onde os pais
podem deixar as crianças no

local, para brincarem com ou

tras crianças e aprenderem nas

férias. A idade para poder se'ins
crever é de três a 12 anos, e o pe
queno pode ficar meio período
no local:matutino ou vespertino.
Essa ainda é uma opção para os

pais que trabalham e não conse

guem ficar com o filho o dia todo.
O programa começou ontem e

se estende até 12 de fevereiro. Os
-

pais podem inscrever a criança
por .semana ou por dia. Os valo
res variam de R$ 10 (por dia) a R$
40 por semana. Outras informa-

. ções ou inscrições pelo telefone
(47) 3275-7800 ou pelo e-mail ca
jaraguadosul@sesc-sc.com.br .

Uma nova opção é o projeto
Minha Casa. Um amplo e,spa
ço para crianças entre três e.

. nove anos. Nas férias o peque-

Contação de histórias e leitura é uma das atividades do Sesc

no pode permanecer em tempo
integral e no resto do ano em

horário extra classe. "Aqui as

crianças podem tanto brincar

quanto aprender e os pais po
dem fazer suas tarefas e traba
lhar tranquilos. Quando o co-

mércio promove o sábado legal,
vamos fazer plantão, para que
os pais possam fazer compras
sem preocupações" afirma a

proprietária, MeritVasel.

DÉBORA KELLNER

• Brincando nas Férias (Sesc)
• Quando: De 11/1 a 21/2, das 8h
às 17h. .

• Onde: Sesc, Rua Jorge Czerniewicz,
próximo à Scar.

• Atividades oferecidas: Esportes,'
jogos, cama elástica, piscina de
bolinha, contaçâo de histórias,
oficinas de dança, karatê,
capoeira, entre outros.

• Quem pode participar: crianças de
três a 12 anos.

• Quanto custa por semana: R$ 40
(dependentes de comerciários),
R$ 50 (conveniados) e R$ 53,50
(comun'idade em geral).

• Informações: 47 3275 7800.

de recreação e salas de estuda
teatro e quarto do soninho.

• Quem pode participar: crianças
entre três e nove anos.

• Quanto custa: R$ 3qO por mês

(meio períodol Período integral é
preciso negociar valores.

• Informações: 47 3372 3611.

.MinhaCasa
• Quando: A partir de 13/1 das
6h30 às 19h30.

• Onde: Rua Frederico GLJrtAlberto
Vasel,233.

, Atividades oferecidas: jogos de
vôlei, futebol, parquinho, salas

• Dibrinká (Shopping Breithaupt)
• Quando: de segunda a sexta, das
12h às 22h, sábado 10h às 22h e

domingo 13h às 21h.
• Onde: Shopping Breithaupt.
• Atividades oferecidas: piscina de

bolinhas, brincadeiras, fantoches,
entre outros brinquedos infláveis,
pintura facial, cama elástica, jogos
educativos e games.

• Quanto custa: R$10 por hora. Para
pacotes com mais de uma hora

ou semanais, opções com preços
reduzidos.

• Informações: 3370 3266.
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HEADHUNTER

,

Compromissos na balança
Camila, gerente de marketing

de 'um grande grupo empresarial,
era muito dedicada a seu trabalho
e reconhecidamente competente
em sua função. Exigente consigo
mesma, ela sempre fez questão de
se manter atualizada perante os

assuntos pertinentes a sua área,
de propor ideias novas à organi
zação de que fazia parte, cumprir
os prazos estabelecidos por seus

superiores e contribuir para o

crescimento de sua equipe como

um todo, entre muitas outras

características comuns aos bons
profissionais. Além de todos esses

predicados, Camila tinha outros
dois atributos notáveis: a pontua
lidade e a cordialidade.

A gerente dificilmente se

atrasava para compromissos
pessoais ou de trabalho. No es-

,

critório, ela era extremamente

regular: fosse no início da ma

nhã ou na volta do almoço, com'
solou com chuva, Camila man

tinha 'inalterados seus horários
de chegada. Faltar era algo ain
da maisimprovável do que um

possível atraso: nem ela mesma

conseguia se lembrar da última
vez em que fora necessário se

"ausentar por motivos desvincu
lados da rotina profissional.

Outra marca pessoal de Ca
mila, a cordialidade era lima
constante em sua vida, manti
da de maneira natural. Até nos

dias mais duros de trabalho ela
tinha estampado no rosto 'um

sorriso, sempre pronto para ser

exposto a quem quer- que fosse.
Colegas, chefes e até as pesso
as que não tinham um contato
mais próximo com a gerente
admiravam sua simpatia e seu

jeito educado de falar.
'

'Depois de muitos anos atu-
,I

ando nesse grupo empresarial
e mantendo a postura'descrita,
Camila passou a ter um corri-

,

portamento diferente. Seus dias
no escritório já não pareciam
tão radiantes. Embota em de
terminadas ocasiões ela ainda
tentasse disfarçar seu desânimo
forçando uma expressão facial
melhor, muitos já

-

percebiam
que aquela não era a mesma Ca-

(3(3 Ouando OS problemas
se resolveram, sua equipe

,

estava de braços abertos
poro recebê-lo de volto.�

mila de antes. No entanto, nin

guém conseguia saber o porquê
daquela transformação, já que a

gerente era bastante reservada
em relação a seus problemas.

Não bastassem os pequenos
sinais de mau humor que a fun
cionária começava a esboçar,
também passaram a causar es

tranheza os atrasos da gerente.
Nas primeiras vezes em que Ca
mila se atrasou, o fato foi razão
de pilhéria dos colegas, que,
embora ariscos diante da leve

mudança de temperamento da '

profissional, ainda arriscavam
fazer com ela algumas brinca
deiras acerca daqueles deslizes
no horário - até 'então de peque
nas proporções.

Com o passar do tempo, po
rém, a situação começou a se

agravar. Perplexo com os atra

sos da subordinada, que agora
aconteciam toda semana, e com

algumas ausências injustifi
cadas, um dos chefes de Ca

mila, Mauro, achou prudente
chamá-la para uma reunião

e questionar o que a: levava a

apresentar tal comportamento.
Hesitante no começo, duran
te o desenrolar da conversa a

gerente não encontrou alter
nativa senão contar com trans- '

parência o que vinha -prejudí
cando seu desempenho.

Com muito esforço, Camila
relatou que seu pai atravessa
va um quadro complicado de

doença. Seu estado de saúde,
longe de apresentar sinais de
melhora, estava afetando de for
ma incisiva o moral da família,
especialmente da mãe de- Ca
mila, que, já de bastante idade,
não conseguia suportar sozinha
a circunstância. Com um irmão
morando do outro lado do País
e outro em situação financeira
menos favorável que a sua, Ca-

,
mila se sentia como a única, no
momento, realmente em con

dições de dar o apoio que seus

pais precisavam. Ao tomar co

nhecimento da comple-xidade
do contexto em que sua funcio
nária estava envolvida, Mauro
se mostrou compreensivo, ex

pressando votos de que tudo

logo melhorasse.
-Camila, entretanto, sentiu

se muito incomodada por saber
que, de alguma forma, tinha

decepcionado sua equipe.' E o

pior, a seu ver, era que aquele
panorama não iria se reverter

tão cedo.' Então, tomou uma

decisão que a deixaria mais

tranquila, para resolver seus

problemas domésticos e com a

consciência limpa perante sua

empresa: pediu demissão. Um
ano depois, quando seus pro
blemas se resolveram" sua equi
pe estava de braços abertos para
recebê-la de volta.
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MERCADO

Previsão da
Selic é.de 11%
no fim do ano
Especialistas ainda reduzem
as estimativas para o PIB

Na primeira pesquisa Focus
do Branco Central deste ano,

divulgada ontem, os economis-
, tas aumentaram as previsões da
Selic (taxa básica de juros) para
11% no fim do àno, contra pre
visão anterior de 10,75%. Atual-

. mente, a taxa está em 8,75%. Os
especialistas ainda reduziram as

estimativas de crescimento para
o Plll (Produto Interno Bruto) de
2009 para queda de 0,26%) con
tra previsão anterior de '-0,24%.
Para 2010, foimantida a previsão
de crescimento de 5,2%.

No que diz respeito à inflação,
o mercado aumentou a projeção
para o IPCA (Índice de Preços ao

. Consumidor Amplo) em 2009

para 4,29% contra 4,28% na se

mana anterior. O,valor continua
abaixo da expectativa do gover
no para o ano, de 4,5%. O índice
deve terminar neste mesmo va

lor em 2010, cumprindo a meta.
.'

.

A previsão para o IGP-DI

(Índice Geral de Preços - Dis

ponibilidade Interna) em 2010

passou de 4,5% para 4,44%.
Para o IGP-DM (Índice Geral de

Preços - Mercado), caiu para
4,41% contra os 4,43% previs
tos anteriormente, Os dois indi
cadores são usados no cálculo
de reajustes como os de contas -

de luz e aluguéis.

LOTERIA

CONCURSO N° 999

01 - 03 - 04 - 09 - 10
13 -18 - 20 - 25 - ..,30
39 - 60 - 62 - 66 - 68
11-18 - 83 - 89 - 99

CONCURSO N° 1143

03 - 30 - 35 -·44 - 41- 60

CONCURSO N° 2192

INDICADORES

CONCURSO N° 04414
1°
2° ,

31(!
4°
5°

63.9'18 600.000,00
10/:J98 31.500,00
40.116 14.000.00
55.914 15.390,00
35.664 10.500.00

CONCURSO N° 827

PrhneÍ!"o sorteio
06 .- 15 - 23 - 30 ._ 36 - 49

'

Segundo sorteio
15 _. 16 - 25 ,_ 21 - 4,3 _' 4��
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QUE MUDANÇA

ESPORTE-----------

,

O GAUCHO CU TE BOA FASE
- �

Jogador comemora dizendo que está felÍz e mira a Copa daMrica do Sul
MILÃ.O

Fazia tempo que Ronaldi
nho Gaúcho hão era tão im

portante para um time como

é agora para o Milan. E tam
bém fazia tempo que não era
tão feliz. Para completar o

bom momento; o prêmio que
ele espera é a convocação
para a Copa do Mundo, na

África do. Sul.
.

Seu futebol melhorou
muito depois que o brasilei
ro Leonardo assumiu o co

mando do time e os números
estão aí para provar. Na tem

porada 2008/2009, a sua pri-
.

meira na Itália, ele marcou

dez gols ·e deu -três assistên
cias. Nesta, que está na me

tade, já balançou a rede oito'
vezes e deu sete assistências.
É o vice-artilheiro da equipe
(Alexandre Pato tem nove

gols) e o líder do campeona-
'

to em passes que resultaram

em gol. E no último dornin
go decidiu o clássico contra
a [uventus com dois gols na

vitória por 3�0, em Turim.
Ronaldinho está com a

vida que pediu a Deus. No
trabalho, tem ótimo relacio
namento com o treinador, 'é

paparicado pela diretoria e

muito querido por todos os jo
gadores. E fora sente-se livre

para fazer o que gosta sem se

sentir vigiado ou perseguido.
O bom ambiente de que

desfruta no elenco é uma

conquista pessoal.. Os com

panheiros o adoram porque
ele trata todos da mesma ma
neira, sempre com bom hu-

',mor, e não se comporta como

uma estrela.
Ele mora com a irmã e

um cunhado a poucos qui
lômetros de Milanello (o
Centro de Treinamento do'
clube), num vilarejo chama-

do Galliate Lombarda. Lá o

craque leva o que chama de
"vida normal". "Vou ao su

perrnercado, ando de bici
cleta pelas ruas, me dou bem
com todo mundo ... " Num lu

gar tão pacato, não há como

ir para a "balada" � Para sa

ciar sua sede de diversão,
ele gosta de receber amigos
em casa para festas em que o

samba é a trilha sonora ou de
ir dançar num bar brasileiro
em Milão.

Gaúcho já é
vice-artilheiro

. do time no

temporada ediz
que ó resultadô
.' é o sossego

com o família
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Superlotação
. Mais que isso, o grupo vai

levar ao governo o pedido para
transferência dos presos conde
nados, 207 ao todo, que deveriam
estar cumprindo penas em pe
nitenciária, mas não estão, con
tribuindo para a superlotação. O
presídio tem hoje quatro vezes

mais presos que'a capacidade e,

por isso, agora é alvo também da
interferência da Promotoria Pú
blica, que cobra do Estado aquilo
que é de .sua obrigaçãoJazer.

�

Carolina Tomaselli,

Comissão
Da presidência da Câmara

para a da CEI. O vereador Jean
Leutprecht (PC do B) foi eleito
ontem presidente da comissão

que investiga denúncias de irre

gularidades na contabilidade da
Schützenfest. A Prefeitura pediu e

ganhou mais tempo para enviar a
papelada da festa, agora entregue
no dia 20. Pelo regimento, a CEI
tem até seis meses para concluir
as investigações e submeter o re

latório à votação do plenário.

CÉSAR JUNKES

Foi·�i� !�fo2. A um
mês das convenções, os parti
dos ainda não haviam definido
os postulantes a vagas para As
sembleia Legislativa e Câmara
Federal pela região. No dia 30
de junho, foram confirmados
13 candidatos a deputado esta

dual e três a federal. Na eleição
majoritária, o PMDB, que já ti
nha o PSDB como aliado desde
2002, também conseguiu trazer
o então PFL, até então um críti
co ferrenho do governo.

Asfalto
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul quer ampliar o programa de
pavimentação das ruas este ano.
Parte dos recursos virá de con

vênio assinado com O Estado no
ano passado, garantindo R$ 2,5
milhões do Estado para as obras
e mais R$ 1,1 milhão de contra

partida do município. Além do
trecho de seis quilômetros na

Estada Ribeirão Grande do Nor
te, também está prevista a pavi
mentação de outros sete quílô-

.

metros no Bairro Rio dá Luz, da
empresa Cargill Seara até o Rio
da LuzVitória..

Também

ca roli na@ocorreiodopovo.com.br

Fechado
Eleição do novo presiden

te da Câmara de Guaramirim
ficou para a sexta-feira, 15.
Com a maioria na Casa, o blo
co PSDB/DEM/PP vai conduzir
o vice-presidente Jorge Fel
dmann (PP) ao comando do

Legislativo, cumprindo acordo
firmado após as eleições de
2008. Com o PMDB e PPS em

minoria, resta saber se a opo
sição vai se abster ou dar ao

progressista vitória' unânime,
como ocorreu em Jaraguá.

Estudo
Fora da presidência da Câ

mara' o vereador Marcos Man
nes (PSDB) vai concentrar es

forços para que o goyerno volte
a conceder bolsa de estudo aos

estudantes universitários da ci
dade' que virou bandeira dele
depois que o benefício deixou
de ser pago na gestão 2004-

2008, apesar de ser lei. Segun
do o tucano, o orçamento' do
município deste ano tem pre
vistos R$ 220 mil, o que por si
só não garante nada.

Para o segundo. semestre,
em acerto com a Associação de'
Moradores, está programada a

pavimentação dos três' quilô
metros e meio 3,5 quilômetros I

faltantes da Estrada Itapocuzi
nho, que faz a ligação do Bair
ro João Pessoa a Vila Chartres.
A localidade também pode
receber mais uma ponte nes

sa gestão, em parceria entre as

Prefeituras de Iaraguã do Sul e 1,,,
Schroeder. Além disso, os muni
cípios já acertaram a construção
da Ponte da Trindade, que inter
liga Santa Luzia ao Bracinho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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----------POLICIA

TRÂNSITO

o CORREIO DO POVO IJIQUlNTA�FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2010

Acidente causa morte na 280
.

Passageira do Uno, de 22 anos, teve várias fraturas pelo corpo
GUARAMIRIM

Um acidente envolvendo
um Fiat Uno com placas de Blu
menau e um Prisma com placas
de Schroeder, na BR-280 (per
to da Weg Química), por volta
das' 12h50 de ontem, resultou
em morte. A passageira do Fiat
Uno, Bruna Iracema Rubens,
22. anos, teve politraumatismo
e não resistiu aos ferimentos.
O motorista Fernando Batista

Rodrigues Leite, 36 anos, teve

apenas lesões leves.
No Prisma, as passageiras

Denise Luciane Tomaselli Piva,
39 anos, e Aline Tomaselli, 19,
sofreram ferimentos graves e

foram transportadas pelo heli

cóptero do Graer para o Hospital
São [osé, de Jaraguá do Sul. Até'
o fechamento desta edição eles ,

recebiam atendimento no pron
to-socorro. A motorista Cleonir
Nis Rosália Tomaselli, 44 anos, e
o garoto Alan João Tomaselli, 18
anos, não se feriram gravemente.

A PRF (Policia Rodoviária
Federal) investiga as causas

da colisão frontal, que dei
xou o trânsito parado por
quase uma hora.

OUTRAS MORTES
Por volta das 14h20 de sába

do (9), três colisões resultaram
em quatro mortes nas estradas
da região. Na SC-413, no Bairro

Figueirinha, em Guararnirirn,
por volta das 15h de sábado, o

condutor de urn Polo com placas
de Blumenau, Vilrnar Benjamin
dos Santos, 48 anos, morreu na

hora. O automóvel colidiu contra
urna carreta, cujo motorista teve

ferimentos leves. Um pouco an

tes, por volta das 14h20, Roland
Andrés, 35 anos, pilotava urna

motocicleta e morreu após bater.
de frente com urna Ford Ranger,
na Estrada Isabel, em Corupá.

Na Rua Manoel Francisco,
Bairro João Pessoa, dois ocu-.

pantes de urn Fusca morreram

quando o veículo bateu contra
urn poste, por volta das 22h30
de sábado. Luiz Carlos Correa

Júnior, 22 anos, que conduzia
o carro, e Wellington Andrino,
21, morreram na hora. Segundo
a Polícia Militar, Luiz Carlos foi
arremessado para fora do veículo
e atropelado por urn automóvel

que estava logo atrás.

PIERO RAGAZZI

DAIANA CONSTANTINO Colisão frontal 'aconteceu na BR-280, nas proximidades da Weg. Química

Novas estradas
de Santa Catarina.
Caminhos
abertos para
o desenvolvimento.
Mais de 1.600 quiLômetros
de reabiLitacões e novas

I

pavimentações, 95% dos municipios
. beneficiados e integrados, miLhares.
de pessoas com mais acesso

ati,
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----------,POLICIA 'o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2010

Assassinato é ,investigado pelo Po'lícia Civil Delegacia
do 'MulherA Polícia de Civil de Jaraguá do Sul continua investigan

do a morte de Mário Francisco Neto, 28 'anos. O corpo dele
foi encontrado no sábado, em um córrego que corta o Bairro
Boa Vista, na Rua Domingos Rosa. A vítima -levou dois tiros,
sendo um no tórax e outro na cabeça. Ele moravà na' Ilha da
Figueira. De acordo com o delegado responsável pelo caso,
Bruno Effori, a suspeita é que o assassinato foi motivado

por acerto de contas por causa de dívidas com drpgas, já
que a vítima era usuérín de crack. Até o fechamento desta,

edição, a polícia não tinha pistas sobre o' suspeito do crime.
Ontem, Effori começou a tomar o de-poimento de possíveis
testemunhas. Segundo ele, as imagens gra�adas pelas Cô
meras de um posto de gasolin_a, onde Mário esteve antes de
ser assassinado, também deverão ajudar nas investigações.,

.

O deleg�do geral da Polícia Civil, Mau
rício Eskudlark, visitou ontem à tarde o

imóvel que vai abrigar a delegacia da mul
"het prometida para março. A casa alugada
fica na Rua Martim Stahl, noBainu Vila Nova. Casa fica no Bairro Vila Nova

REPúBuCA FEDERATNADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do. Município e Comarca de Jaraguádo Sul-MargotAdeliaGrubba Lehmann, Tabeliã eOficiala Designada - AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273-2390

Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
eSTADO De SANTA CATARINA

Tabelionato do Munkfplo e Comarca de Jar'agua do Sul _

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oficial. Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589.
Telefone: (47) 3273-2390 H_de Func, 09:00h às 18:00h

EDITALDEINTIMAÇÃO ,

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 �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 fortem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da
Circunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço foroecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGI,

liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4OProtocolo: 133268 Sacado:ADALBERIOHARRYEIEHSfADT CPF:074.505.329-72
Cedente: FMPNEUS lIDA CNPJ:81.374.845/000
NúmerodoTítulo:NPII2540/4 Espécie: DuplicatadeVend3Mercantilpor Indicação
�reseritante:BANCO00BRASILSA DataVencimento:27/12/2009 Valor: 458,00
liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$ 46,28,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O

Apresentante:BRADESCO DataVencimento: 21/12/2009 Valor:267,45
liquidaÇão após aintimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$,20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133347 Sacado:EXIN INDUSfRIAECOMEROO lIDA
'

CNPJ:61.964.086/000
Cedente: I.OCALIZARENTACARSA CNPJ: 16.670.085/000
NúmerodoTítulo:CJGSOO5694 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil pôr Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 1.545,93
liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protorolo: 132765 Sacado:MAQMAISCOMEROOESERVICOS lIDA cNPJ: 10.833.700/000
Cedente: CAVEMAC INDUSl'RIALECOMERCIALDEMAQUINAS IMPCNPJ:48.036.552/000
Número doTítulo: 0456664017 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
�resentantf::BANCO00BRASILSA • DataVencimento: 18/12/2009 Valor: 514,82
liquidação após afutirnação:R$1O,4O,Condução:R$17,41,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132631 Sacado:AGUAVERDEINFORMATICAlIDAME CNPJ:08.188.I5I1000
Cedente:NUSADUAlIDÁ CNPJ:01275.142/000
NúmerodoTítulo:8222-2/3 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporIndicação
Apreseritante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 513,07
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$20,80,Edital:R$1O,4O

------------.-.-------------.----------------------------------------------_ .._------------------------�------------------

Protocolo: 133182 Sacado:FERNANDA1l\NEROUVEIRA CPF: 068.539_049-74
Cedente:CENrRODEFORMACAO DECONDUIORFSLESSMANNlID
Número doTítulo:25552 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UMAODEBANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento:20/12/2009 Valor:
209,00
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$ 18,82,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132764 Sacado:MAQMAISCOMEROOESERVICOS lIDA - ME CNPJ: 10.833_700/000
Cedente: CAVEMAC INDUSl'RIALECOMERCIALDEMAQUINAS IMPCNPJ:48.036.552/000
NúmerodoTítulo: 0456665013 Espécie:DuplicatlideVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO00 BRASILSA DataVencimento: 18/12/2009 Valor: 273,86
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$17,41,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

--------------_..:_----------------------------------------------------------------------,.---------------------------------

Protocolo: 132969 Sacado:AGUAVERDE INFORMATICA lIDAME CNPJ:08.188.151/000
Cedente: JDCOM IMPEREPRES lIDA CNPJ:89.371.561/000
Número doTítulo:2190/92!2 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO ITAUSA

,
DataVencimento: 11/12/2009 Valor: 1.024,23

liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Con<\ução:R$8,96,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O
Protocolo: 133337 Sacado:MARIAAPARECIDAFADASILVA CPF: 840.569.919-87
Cedente: GFKATEXTILlIDAME CNPJ: 102122111000
Número doTítulo: 1 ' Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO ITAUSA DataVencime)1to: 18/12/2009 Valor: 715,00
liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$13,89,Diligência:R$20,®,Edital:R$10,4O

.Protocolo; 133361 Sacado:FIUMAQCOMEROOEREPRFSEN1l\COES CNPJ: 00.688.447/000
Cedente:TOLEDO 00BRASIL INDUSTRIADEBAIALCAS lIDA CNPJ: 59.704.510/000
NúmerodoTítulo:021941001 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporIndicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 25/12/2009 Valor:3.490,48
liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

.Protocok» 132837- Sacado:AGUAVERDEINFORMATICAME CNPJ:08.188.I51/000
Cedente:DMRFOMENTOMERCANI1LlIDA CNPJ:OLl21.562/000
NúmerodoTítulo:II446-B Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:C'AIXAECQNOMICAFEDERAL DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 448,38
liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$16,00,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protorolo: 133214 Sacado:G6FERRAMENTAS lIDAEPP. CNPJ: 04.658.099/000
Cedente:ABC fIl\MARATICOMERCIALE IMPORIl\DORAlIDA
NúmerodoTítulo:19357 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporIndicação
Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA BANCOMUlTlPW DataVencimento: 19/12/2009 Valor:

, 289,76
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$14,60,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133454 Sacado:MARI1MARIAMODAS lIDAME CNPJ: 10.692.856/000
Cedente:VFSfESETECOMEROOVAREJISTADEVESTUARIO CNPJ:I0.879.081/000
Número doTítulo:00009 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
Apresentante:BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 297,00
liquidaçãoapós a intimação:R$l0,40,Condução:R$ 14,60,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132634 Sacado:ANAIRGIACOMOlZIME CNPJ: 80.067.457/000
Cedente:KAMINI INDUSTruAECOMEROODELINHAS lIDA GNPJ:79.418.042/000
Número doTítulo:307-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento:22/12/2009 Valor:636,63 .

liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O
Protocolo: 133541 Sacado:MASSAFAClLCOM E FABPRODAL lIDA CNPJ:08.722.197/000
Cedente: FSSAINDECOMDEPRODALIMENTIOOS lIDA CNPJ: 03.241.442/000
NúmetlJ doTítulo: 25464 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 18/12/2009 Valor: 774,00
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$20,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132947 Sacado:GIlMARAGIANADAcom CPF: 056.072.629-52
Cedente:WOANEMARI1ASERAFIM CPF: 045.350:1189-85
NúmerodoTítulo:001l2008 Espécie:NotaPromissória
Apresentante:WOANEMARI1ASERAFIM DataVencimento:02/04/2009 Valor: 21.295,00
liquidaçãoapós a intimação:R$10,4O,Condução:R$25,16;Diligência:R$ 2O,_80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 133153 Sacado:ANDERSONWIS DE JESUS CPF: 761.767.381-72
Cedente:MAGAZINEJ&SlIDAM.E CNPJ: 10.526.768/000
NúmerodoTítulo: 2 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO ITAUSA 'DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 1.870,00
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$1O,�

Protocolo: 133540 Sacado:MASSAFACILCOMEFAB PRODALlIDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSAINDECOMDEPRODALIMENTIOOS lIDA CNPJ:03.241.442/000

'

NúmerodoTítulo: 25354 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMlCAFEDERAL "DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 767,83
Liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ ZO,80,Edital:R$10,4O

Protorolo: 133617 Sacado;GUNANCONFECCOPS lIDAME CNPJ:07.127.398/000
Cedente:CONFECCAODEMAlliATEDA lIDA

'

CNPJ: 54_522.339/000
Número doTítulo:OO3423-{)1 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 27/12/2009 Valor: 250,53
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$20,23,Diligência:R$20,80,Edital:R$-10,4O

Protocolo: 132639 Sacado:ANODWIAÇPIAQUEfASANODIZADAS lIDA CNPJ:77.895.191/000
Cedente:POSIOCIDADE lIDA CNPJ:81.352.882/000'
Número doTítulo: 14671 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 130,94
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 133402 Sacado:MASSAFAClLCOM.E FABPRODALlIDA CNPJ:08.722.197/000
Cedente: FSSAINDECOMDEPRODALIMENTIOOS lIDA CNPJ:03241.442/000
Número doTítulo: 25354/3 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 767,83
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133620 Sacado:GUNANCONFECCOPS lIDAME CNPJ: 07.127.398/000
Cedente: CONFECCAODEMIID-IATEDAlIDA CNPJ: 54.522.339/000
Número doTítulo: 003422-{)1 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 27/12/2009 Valor: 791,65
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$10,4O

Protorolo: 132951 Sacado:ANIDNIOALVESDACRUZ CPF: 675.811.109-15
Cedente:POSIOPEfROMILI1DA CNPJ: 06.977.267/000
NúmerodoTítulo: 3788/2 ,Espécie:DuplicatadeVen<!aMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO ITAUSA DataVenC1IDento: 13/12/2009 Valor: 100,00
liquidação após aintimação:R$ 10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 132787 Sacado:NllMAR - IND_DEESQUADEBOXP/ BANHEIRO CNPJ: 78.662_772/000
Cedente:RAPIDOTRANSPAULOlIDA CNPJ:88.317.847/000
Número doTítulo: Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 74,50
liquidação após aíntimação:R$10,4O,Condução:R$13,89,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132748 Sacado: IFCS ESQUADRIASDE FERROEAUJMINIO CNPJ:81.846_800/000
Cedente:MKRAFfCOMERCIO DEMETAIS lIDA CNPJ: 02.612.064/000
Número doTítulo: 109611B Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 18/12/2009 Valor:244,49
liquidação após aíntímação:R$10,4O,Condução: R$18,82,Diligência:R$ 20,80,Edital:� 10,40

Protocolo: 133184 Sacado:ANIDNIO JANUARIODEALMEIDA CPF: 251.981.576-00
Cedente:ENOCDESOUZAME
NúmerodoTítulo:Ol23 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilporIndicação
Apresentante:�CO-UNlAODEBANCOSBRASILElROSSA DataVencimento: 20/12/2009 Valor:
252,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 21,64,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$10,4O

��I�;i32899--�d�:ARSEPüMASS"RE(ii)ÕS-SEiWpüBL----:--CNPi:-ã3.:;ã4.652iõOO------
Cedente:OESACOMEREPRES lIDA CNPJ: 81.611.931/000
NúmerodoTítlJlo:5311985U Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporIndicação
Apresentante:BRADESOO DataVencimento: 14/12/2009 Vàlor: 312,14
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo:l33236 Sacado:NILMAR INDM1ill\WRGlCAlIDA CNPJ: 78.662.772/000
Cedente:KA2COM DEEQUlP INFORM lIDA �J:06.206.904/000

'

Número doTítulo: 001 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por lndícação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 18/12/2009 Valor: 225,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$13,89,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

Protorolo: 132850 Sacado: IGREJAEVANGEUCAASSEMBLEIADEDEUS CNPJ: 79.362.521/000
Cedente:VALDOCIRHMSME CNPJ:03.986.145/000
Número doTítulo: 22643-1 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação ,

Apresentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 110,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132789 Sacado:NILMAR INDUSTRIAM1ill\WRGICAlIDA CNPJ: 78.662.772/000
Cedente: KIFERROCOMEROODE FERROEACO lIDA CNPJ: 73.989.956/000
Número doTítulo:32202005 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 09/12/2009 Valor: 677,01
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$13,89!Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133190 Sacado: ISMAELSOBRlNHONEVES RAMOS CPF: 383.779.342-72
Cedente:VALDOCIRHMSME CNPJ:03.986.145/000
Número doTítulo: 22355-2 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação'
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 185,00
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$13;19,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$10,4O ,

Protocolo: 132642 Sacado:ASSOC RECROOSSERVPUBUCOSMIJNICDE CNPJ: 83.784.652/000
'Çed.ente:DISl'RmUIDORADEALIMENTOSSARDAGNAlIDA CNPJ:OO.056.685/000
Número doTítulo: 101562141 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 533,28
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência:R$20,80,Edital:R$1O,4O

Protorolo: 133573 Sacado: PRISMAELEfRICAETERRAPLENAGE CNPJ:73.340.721/000
Cedente:ROMAGNOLEPRODUIOSELEfRICOS CNPJ:78.958.717/000
Número doTí�o: 0036734j2 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 21/12/2009 Valor:3.746,75
liquidaçãoapós a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133250 Sacado:lSMAELSOBRlNHO NEVESRAMOS CPF: 383.779.342-72
Cedente:VALDOCIRHMSME CNPJ:03.986.145/000
NúmerodoTítulo:22333-2 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 136,00
liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência: R$�,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133306 Sacado:AUREUOCARNEffiOWBO CPF:847.628.029-72
Cedente: MARMORARIASILVEIRAlIDAME CNPi: 07.932.648/000
NúmerodoTítulo:NFF 144004 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
�re:oen�te:�<X?OO!lRASILSA '

_DataVen�!O: �6/12/2009 Val.or: 1.000,00
liqwdação apósamtímação:R$10,4O,Conduçao:R$ 8,96,DiligênCJa:R$ 20,80,Edital:R$10,4O
------------------------.. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 132895 Sacado:BARRAVEi.HAWIlLEHOI'ELlIDA CNPJ:83.001.230/000
Cedente: PARATI SA CNPJ:82.945.932l000 ,

NúmerodoTítulo: 0152379 Espécie:DuplicatadeVendaM�tilpor Indicação
Apresentante:BRADFSCO DataVencimento:19/12/2009 Valor: 139,70
liquidaçãoapós a intimação:R$10,4O,Condução:R$14,60,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132934 Sacado:RESIDENCIALDEMACEDO CNPJ: 10.284.009/000
Cedente:POLIMlXCONCREfO rIDA CNPJ: 29.067.113/000
NúmerodoTítulo:IU0I4209 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporIndicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 23/12/2009 Valor:20.459,5O
liquidação apósa intimação:R$ 10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$20,80jEdital:R$ 10,40

Protorolo: 133397 Sacado:KCELMOIORESEFIOS lIDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente:ANGULOREIOPRODUIOSDEEMBAIAGENS lIDAEPP CNPJ:05.701.921/000
Número doTítulo:03151109 Espécie:DuplicamdeVendaMercantilporTndicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 23/12/2009 Valor:286,OO

•

liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O
Protocolo: 133178 Sacado:ROSANEDRAEGER CPF:850.914.809-OO
Cedente:CENIRODEFORMACAODECONDUIORES LESSMANNlID
NúmerodoTítulo: 20350 - Espécie:DuplicatadeVendaMercantilPor Indicação .

Apresentante:UNIBANCO-UMAODEBANCOSBRASILEIROSSA DataVencimento:20/12/2009 Valor:
130,00 ,

liquidaçãO após a intimação:R$ 10,4O,Condução:R$ 14,60,Diligência:R$20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 133254 Sacado:LEOAPARECIDASARIORI CPF:670.177.039-87
Cedente:EDITORALMlIDAME - CNPJ:05.686.917/000
Número doTítulo:34050608AOO Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009 Valor. 137,50
liquidação após aintimação:R$1O,4O, Condução:R$14,60,Diligência:R$20,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132662 Sacado:BRASILBOIOES lIDA CNPJ:05.480.257/000
Cedente:HUTCHIN5ONOOBRASILSA CNPJ:0l.675.793/000
Número doTítulo:0002015 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
�re:oen�te:�<X?OO!lRASILSA, _DataVen�k!:�1l2/2009 Val�r:2.897,71
liqwdaçãoapós amtímação:R$10,4O,Conduçao: R$14,60,Diligênaa:R$20,80,Edital:'R$10,4O

Protocolo: 133450 Sacado:LGBORDADOS lIDA CNPJ:07.404.405/000
Cedente:)AMlU'EXCOMEQUlPTEXI'EISlIDA CNPJ:04.317.708/000
NÚ!llero doTítulo: 11722..1 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
�resentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento:21112/2009 Valor: 1.440,00
liquidação apósa intimação: R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O
--------------- .. - .. _------------------------------ .. -----------------------------------------------------------------------

Protocolo: 133102 Sacado:SERIMAQ INDUSfRIADEMAQUINASTEXI'EIS lIDA
CNPJ:07.037.910/000 ,

Cedente: SIPARCOMERCIODEPARAFUSOSEFERRAMENTAS lIDACNPJ:01.056.640/000
NúmerodoTítulo: 1100465-1 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
�re:oen�te:�<X?00 !lRASILSA _DataVencimel?k!:�1l2/2009 Valo_r: 55,00
liqwdaçãoapós aíonmação.R$10,4O,Conduçao:R$13,89,DiligênCJa:R$20,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133188 Sacado:CARLOSCOEIRO CPF:666.647.949-34
Cedente:CENrRODEFORMACAODECONDUIORESLESSMANNlID
NúmerodoTítulo: 25936 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilporIndicação
Apresentante:UNIBANCO-UNIAODEBANCOSBRASILEIROSSA DataVencimento:22/12/2009 Valor:
276,50
liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência:R$20,80,Êdital:R$10,4O

Protocolo: 133405 Sacado:l1ZIANETAVARES CPF:988.600.899-72
,

Cedente:VANlOEGmOMARCORI1NAS EPERSIANAs lIDA CNPJ: 10.654.294/000
Número doTítulo:OOOO33 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento:23/12/2009 Valor: 224,00
liquidaçãoapósaintimação:R$'10,4O,Condução:R$18,82,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

---------------------------------------------- .. -----------------------------------------"!---------::----------------------

Protocolo:I33290 Sacado:50BOMBASCOMERQOEASSISfENClATECN CNPJ:05.417.032l000
Cedente:GARllffiN INDUSfRIAECOMEROODEMAQUINAS lIDACNPJ:82.981.72l1000
Número doTítulo:A217816-02 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
�resentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento: 23/12/2009 Valor:535,00
liquidaçãoapós aintimação:R$1O,4O,Condução:R$13, 19,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133209 Sacado:DEYVISGALDINOPINrER CPF: 443.540.459-15
Cedente:PELEGRlNIETOMEI lIDAME
NúmerodoTítulo: 12466 Espécie:DuplicatadeVenda r._fercantilpor Indicação
�resentante:HSBÇBANI<BRASILSABANCOMUlTlPW DataVencimento:2111112009 Valor:82,70
liquidação após aintimação:R$10,4O, Condução: R$8,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132625, SiIcado:WALEINDUSfRIATEXTILlIDA CNPJ:08.595.645/000
Cedente: COREfEXINDUSIRIA:rEXTILlIDA CNPJ:83.445.288/000
Número doTítulo: 129538/3 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BRADESCO ,

DataVencimento: 08/12/2009 VaIor:445,60
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$'20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133383 Sacado:50BOMBASCOMEROOEASSISfENCIATECNICAlIDA
CNPJ:05.417.032/000
Cedente:DANCORS/A INDMECANICA CNPJ: 33.561.853/000
Número doTítulo:335456S102 Espécie:DuplicatadeVendaM�til
Apresentante:BRADESCO DataVencimento:23/12/2009 Valor: 1.013,51
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$20,80,Edital: R$10,4O ,

-----------------------------------------------------------------;;...----------:--------_ .. ----------------------------------

Protocolo: 133198 Sacado:OOURIVALALVES CPF:517J06.259-53 -

Cedente: ENOCDESOUZAME
Número doTítulo:OOl Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UMAODEBANCOSBRASILElROSSA DataVencimento: 23/12/2009 Valor:
593,00

. liquidação após aintimação:R$ 10,4O,Condução:R$ 13,19,Diligência:R$20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 133199 Sacado:WCIANOWElIMU1H CPF:028.826.339-12
Cedente:MAURIGlASS INDECOMDEVIDROS lIDA CNPJ:0l.365.44O/000
NúmerodoTítulo:1816-1 ,Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporIiulicação
Apresentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 262,02
liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução:R$13,89,�cia:R$ 20,00,Edital:R$10,4O
-------------���---------�----�---------------------------�--------------------------------------------------------------

Protocolo: 133203 Sacado:WISPAULOANACIEIO CPF: 048.845.579-{)5
,

Cedente: COMEROODEMATERlAISDECONSlRPONTIIAL CNPJ:05.939.929/000
NúmerodoTítulo:6787 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
���te:���OMICAFEDERAL _ DataV���to:20/12/� Valor:322,19
liqwdaçao após amtímação:R$10,4O,Conduçao:R$16,00,Diligenaa:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133125 Sacado:11JOOIEXIND ECOM lIDAEPP CNPJ: 04.047.044/000
Cedente:TRANSIESTONITRANSPORfESlIDA CNPJ:85.390.292/000
NúmerodoTítulo:0095!J6!!_ Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indícação .

.

Apresentante:BANCO ITAUSA DataVencimento: 14/12/2009 Valor:341,05
liquidação apósa intimação:R$10.4O,Condução:R$13,89,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133227 Sacado:EIJASWPESOOS REIS CPF:016.154.909-81
Cedente:COMEROODEMAIERIAlS DECONSIRPONTUAI.: CNPJ:05.939.929/000
NúmerodoTítulo: 6789

, Espécie:DuplicatadeVendaMeocantilpor Indicação
Apresentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVenC1IDento:20/12/2009 Valor:206,49 •

liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$16,00,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O
Protocolo: 132854 Sacado:VICENTEURBAlNSKI CPF:310_431.949-91
Cedente:AUIOMECANICANICOWZZI lIDA CNPJ:03.04I.430/000
Número doTítulo: 8549-3 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil ,

�resentante:C'AIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009 Valor:646,OO
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência;R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132710 Sacado:ELOlSATHEURERMARCON CPF:032.350.229-61
Cedente:CENlRODEEDUCACAOTOPAPRENDIZAGEM lIDA CNPJ:00.566.876/000
Número doTítulo: 2009-03 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO00BRASILSA DataVencimento:20/12/2009 Valor:253,5O

Protocolo: 133018 Sacado:M.GSCHWEINLECOMERCIAL 'CNPJ: 04.330.071/000
Cedente:BWKlTMEfAUJRGICALTDA CNPJ:8I.604.803/000
Número doTítulo: 009144/2 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil MargotAdeliaGrubba Lehmann,Thbeliã eOficiala Designada
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____�OANO É 1

ABERTO 'O ACESSO AO
'''MORRO DAANTENK',
No dia 12 de janei- pedreiras encontra

ro de 1980, o jornal das ao longo da es

O Correio do Povo trada.
noticiava o fim das Com o fim dos tra
obras rio "Morro da balhos de alargamen
Antena", localizado to e terraplanagem,
à direita do Pico do agora cabia à prefei
Jaraguá - o mais alto tura pavimentar' a

de Jaraguá ,do Sul. ,estrada, construir os

Com 870 metros de ' bueiros e as quatro
altura, o morro passa- cabines para as ante
ria a abrigar antenas 'nas, além de instalar
de televisão de vá- as linhas de ener

rias redes nacionais, gia elétrica - para só

"permitindo nitidez depois transportar
na captação de som e a: aparelhagem exi

imagem". gida. Hoje, além das
Os trabalhos. para próprias antenas, o

possibilitar' o acesso morro é também um

ao pico, feitas por ponto turístico: pos
uma empresa contra- sui uma rampa de
tada pela prefeitura,' cimento e outra natu
haviam sido com- ral, preparadas para
pletadas na semana as decolagens do' [a-:

.

anterior. Para isso, raguá Clube de Voo
foram necessanos Livre, que promove.
meses de trabalho voos de Parapente e

dificultado pela to- Paraglider. Além dos
pografia acidentada esportes radicais, o

e o mau tempo, sem pico também oferece
contar as mais de uma das mais belas
mil detonações em vistas da região.

DIVULGAÇÃO

"

Além de obrigar os antenas, hoje o morro é ponto turístico de Jaraguá do Sul

ARQUIVO HISTÓRICO ,

JARAGUA
ONTEM E HOJE

Mais conhecida como Salão Barg, a Socie
dade Recreativa Rio da Luz foi fundada em

1915. Em uma construção em estilo enxaimel,
o Salão possui uma pista de dança assentada
sobre molas, além de diversas peças conserva

das da sociedade, como armas e troféus. Hoje,
ainda se localiza no prédio original, na Rua Eu

Sociedade Barg, nos primeiros unes de atividade rico Duwe, n° 2600, Estrada Rio da Luz.

Hoje, o Sociedade
ainda se localizo
no mesmo prédio .

de suo fundação
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DIVIRTA-SE

Jantar romântico
Um homem e uma linda mulher estavam
jantando à luz de velas num restauran.te I

de luxo, conversando carinhosamente. De
repente, o garçom notou que o homem escor

regaw lentamente pam debaixo da mesa.

A mulher parecia não reparar que o
companheiro tinha desaparecido.
- Perdão senhora, disse o garçom: mas
eu acho que seu marido está debaixo da
mesa.
- Não está não' - disse a mulhet olhando
calmamente para o garçom. Meu marido
acabou de entrar no restaurante.

Nicole Scherzinger
solteira novamente
Após dois anos de relacionamento, a
cantora Nicole Scherzinger e o piloto
de Fórmula 1 Lewis Hamilton não
estão mais juntos. De acordo com

um comunicado enviado à imprensa
por um porta-voz do ex-casal, "eles
decidiram seguir seus caminhos sepa
rados. Querem se dedicar plenamente
à carreira e continuarão sendo-amigos
íntimos". Eles se conheceram no M1V
Europe Awards, em novembro de 2007.

Claudia Leitte pode
abrir show de Gaga
Depois que Lady 6aga' confirmou sua

vinda ao Brasil com a turnê "lhe
Monster Ball lour", ainda sem dato
definida, começaram os boatos sobre
quem faria a abertura dos shews,
De acordo com o jornal "Diário de
S.Paulo", uma das principais candida
tns é a 'estrela do Axé Claudia Leitte,
que afirma ter grande admiração pela

,

cantora. Os locais dos apresentações
também não estão definidos.:

SUDOKU

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

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

I
Essa fafura
é a Chica, de
apenas dois
meses. O cllc
é da leitora
Fátima

KI�

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

GI ÁRIES

4ftl' (20/3 a 20/4)
.

Dedique-se a uma

� atividade que exija
_ sensibilidade e ima

ginaç,ão e você verá como seu

humor melhorará a olhos vistos.
O amor promete boas novidades.
Todos os tipos de iniciativa estão

.

extremamente favorecidos, o
que você está esperando?

)(
GÊMEOS ,

'(21/5 a 20/06)
Há chances de
se envolver com

projetos sociais,
culturais ou religiosos. Chegou a

hora de ampliar os seus horizon
tes afetivos. Que tal traçar novos
rumos para a vida e tentar fazer
diferente e m�lhor do que você
fez no ano que passou?

L� LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)
� ') Problemas penden-

P";) � tes poderão vir à
-

tona. Bom dia para
expressar a criatividade. É tem
po de fazer novos planos para a

sua vida sentim�ntal. A vontade
de querer ver sua'vida melhor
poderá motivar você a fazer

grandes coisas. Mãos à obra!

ttP"
CÂNCER

�.J (21/6 a 21/7)
;�;-..._ ...;�� Trabalho que esteja
: . ; ligado à fantasia,

à sensibilidade e à

imaginação será bem-sucedido.

Relação estável favorecida:
forte atração! Prepare-se para
o que der e vier. Tudo o que você
perder hoje, será porque não
fazia mais sentido.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Procure fazer uma
autocrítica, ficará

,

mais censeíente
de suas limitações. Jogue suas

energias no trabalho. No amor,
atração e admiração, falarãp
bem alto! É preciso pesar na

balança da vida a sua postura
,

diante das ocorrências.

l1f
VIRGEM

'

(23/8 a 22/9)
Problemas
familiares podem
repercutir de forma

negativa em seus relacionamen
tos. A vida afetiva atravessa
uma fase estável. Se pensa em

.

dizer' para alguém o quanto ele
é importante para você, não há
momento melhor do que este.

#
LIBRA

.

(23/9 a 22/10)
Dedique-se a uma

atividade que tra

ga mais prazer ao
seu cotidiano. O astral promete
enorme satisfação ao lado da
pessoa amada hoje. Se não dá
para mudar a vida, mude a sua

atitude perante ela e poderá
alcançar muitos benefícios.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

(
� ,O desejo de querer
{ mudar a sua

rotina pode.ser ,um
reflexo da sua insatisfação atu
aI. Aproxime-se mais de quem
ama: encontro promete ótimo!
Quando você se sente motivado,
tem mais chances de acertar.
Visualize o que deseja criar!

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O dia traz a chance
de ganhar uma gm
na: use a criativida-
de! Nos assuntos do

comção, sua generosidade será
visível. Quer melhom!' as coisas?

_

Comece por suas próprias atitudes
em relação à vida. Concentre-se
em propagar suas ideias.

CAPRICÓRNIO
:-11"' (22/12 a 20/1)

At/. Imprevistos vão
incomodar: confie
na sua intuição. '

Excelente astral para mostrar
a generosidade do seu coração
à pessoa amada. Yiva o prazer
de não levar a vida tão a. sério,
será que não está complic�ndo-a
desnecessariamente?

,
.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2010

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Fique esperto com

gente oportu-
.

nisto, pois pode
acabar no prejuízo por causa de
terceiros. Nos assuntos afetivos,
o clima é de grande entusiasmo.
Busque seus objetivos. Você só
,poderá alcançá-los se caminhar
na direção deles.

PEIXES

III. (19/2 019/3)
�. O. astr�1 traz boas
�f*' _ vlbraçoes para ,

, quem trabalha só.
Siga sua intuição. No romance,

seja gentil e a pessoa amada
fará o que você quiser. Hoje, a
alegria estará nos detalhes mais
simples e perceberá isso na

companhia de pessoas queridas.
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/

BISCOITO DA SORTE
Tente dar o seu melhor.

Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Rindo das
..

desgraças
Sabe aquelas situações que
acontecem e que na hora

geram medo, raiva, estresse

e tal? E aí, alguém no meio
da bagunça chega e diz "Um
dia a gente ainda vai rir mui
to disso". Pois é. Pode apostar
'que é verdade. Final de sema-
na, casa cheia, e um montão de histórias relembradas,
vivenciadas e que renderam boas gargalhadas. Foram
tombos, gafes, esquemas furados, situações de peri
go e desespero que se mostraram infundadas, sustos.
Tudo rende excelentes "causas". E precisa ver como se

torna ainda mais divertido quando você é o pivô da
maioria das histórias... Ninguém tem dó!

.

Viva as diferenças .

Conheci urna mulher absolutamente' conservada nos seus 57·

anos, casada hámuitos anos com um homem 20 anos mais jovem,
sendo este seu segurido marido, .. É a prova viva de que, diferença
de idade, não "inflóí nem contribuí" para o sucesso QU fracasso de
um relacionamento, Conhecendo o casal, conclui que o respeito
e o carinho que demonstram um pelo outro, publicamente são os

ingredientes que dão solidez ao casamento. São duas caracterís
ticas que Integram um amor racional e cúmplice, que pode durar
sim, "até que a morte nos separe".:

O RETORNO
Devo confessar: Quando se trabalha em um

ambienteagradável, compessoas quepegam
junto, que topam qualquer parada e se dedi
cam de verdade, quando se tem gosto pelo
trabalho que se executa, quando as perspec- .

tivas profissionais são boas e quando se tem

o devido reconhecimento émuitobomvoltar
ao trabalho depois das férias.Mesmo que, em
poucas semanas, já estejamos com a língua
de fora, folheando o calendário e contando

.

os diaspara o próximo feriado. Falando sério?
.

senti saudades...
..

HOMENS
Uma revista britânica ele

geu os 10 homens mais

sexy's de 2009. Nenhum
brasileiro, poucos merece-

,

dores de estarem na lista e

alguns conhecidos. O pri
meiro lugar, Ricky Whittle,
naminha opinião, merecia
estar em uma das posições.
Mas não naprimeira. E ago
ra (sei que serei apedrejada
pelo que direi) Robert Pat
tinson, o Edward, da Saga
Crepúsculo, ter levado a

quarta posição, foi real
mente decepcionante. E

'

antes que chova emails me
criticando, eu quero dizer

que o acho bonito, de fato.
É um garoto muito boni
to. Mas ser o homem mais

sexy? É como aquela lista

que já falei aqui, quando a

Grazi Massafera levou esse

mesmo título, feminino.

Sexy não Linda! São coisas' '

diferentes .

CHOCOLATE?
ÉCA!

Chocolate, aquele calmante das
TPM's, pode se tomar absolu
tamente dispensável quando a

sobra do Natal.é demasiada. Ge
lad�ira cheia;'iliitguém lá em' casa

• agüentava mais olhar para. tanto
doce. Mas... urna amiga dedica-

o

díssima na cozinha nos visitou no
fim de semana e fez dos bombons
e panettones uma sobremesa bem
deliciosa. Metade do estoque da

geladeira reduziu. Um bom jeito de dar fim em tantas calorias...

• Uma amiga minha deu a

sentença para o meu ano de
2010. Será o ano do amor, para
mim, segundo ela... e aindame

.

alertou: "Nada de dedo podre
.em 2010". Pois é, amiga... ah!
insensato destino ...

• Sou realmente urna pes
soa calma e isso só se' alte
ra quando a pisada no meu

calo é daquelas bem pan-
.

cadas, mesmo ... Tipo uma

ligação de uma louca, ofen -

-

dendo pessoas que eu amo ...

Conseguem me imaginar
gritando para toda a vizi

nhança ouvir?

• Viver praticamente em

meio à selva é urna verda-
. .

,

deira provação para mim,
que tenho pavor a insetos ...
Já não aguento mais matar
bichinhos e bichões, no

meu quarto, às quatro da

madruga ...

• Esqueci mesmo que nes
te mês completo mais um

_ aI?-0 de vida. Adivinha quem
me lembrou desse detalhe?
Aqueles amigos do peito que
só querem o seu bem... e um

baita festão! Ah! Essas ami
zades tão sinceras ...

• Meu filho ligou reclaman
do por que eu não ligo para
ele. Aí perguntei onde eles
estavam o dia inteiro. E ele
disse: UNo zoológico". E on

tem? "Fazendo compras". E
antes de ontem? "Na praia".
Ahhh! E eu que não ligo???

• Uma pesquisa de uma
.

universidade lá da Holan
da revelou que os homens

perdem e/ou comprometem
parte da' função cerebral
diante de mulheres bonitas
em especial, ao tentar im

pressioná-Ias. Iuuuurail
"'

...Ouvir dizer que sãomila
gres, noites com sol. Mas hoje
eu sei não são miragéns, noi
tes com sol. Posso entender
o que diz a rosa ao rouxinoL.

peço um amor queme conce
da, noites com soL.." Na voz

deAna Carolina.
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CÉSAR JUNKES

Olympya zot O
Início do ano e os planos paraa temporada já co

meçaram também no Olympya. A primeira competição
do ano será a de futebol de areia em Barra Velha. Logo
depois, as meninas disputarão o Campeonato Regional,
que será promovido pela Liga Jaraguaense. A base do
time é a mesma do ano passado, mas deve ganhar re
forços assim que for confirmado o início do regional. A
intenção é usá-lo como preparação para o Estadual.

o CORREIO DO POVO ImTERÇA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2010

ESTATíSTICAS
DIVULGAÇÃO

COMo TfTULO DE 2009, ANDRADE ENTRA PARA O ROL DE

CAMPEÕES BRASILEIROS COMO TÉCNICO E JOGADOR. ALÉM
DELE, PAULO CÉSAR CARPEGIANI, MURICY RAMALHO E ÉMERSON

LEÃO TAMBÉM CONSEGUJRAM TAL FEITO.

DOIS TOQUES
RENOVAÇÃO.O zagueiro Roger
Carvalho, que estava namira do
Fluminense, acertou a permanência
no Figueirense.

AMEAÇA.Depois dos incidentes com a

seleção de Togo, o técnico da Costa do
Marfim disse ontem que o atacante

Drogba foi ameaçado de morte.
******

INDICAÇÃO.Quem indicou Viola ao

Brusque foi o atacante Edmundo. O
Animal foi procurado pela direção
brusquense e sugeriu o amigo.

RESULTADO·Coincidência ou não, os
marfinenses tropeçaram na estreia
daCopa das Nações - ficaram no

OxO com Burkina Faso.

REFORÇO

Ex-BBB vira atração no gol do Juve
Goleiro Giuliano Ciarelli, 31 anos, diz que seu foco agora é apenas futebol

,
" PIERO RAGAZZI

JARAGUÂ DO SUL

o Brusque trouxe Viola,
o Avaí fechou com Sávio e o

Metropolitano resolveu inves
tir em um argentino artilheiro.
Para não ficar atrás, o Juven
tus apresentou ontem mais
uma celebridade para o Cam

peonato Catarinense 2010.

Trata-se do goleiro Giuliano
Ciarelli, 31 anos. A primeira
vista, é difícil lembrar de onde
se conhece o jogador" mas

uma breve pesquisa revela:
Ciarelli participou da quinta
edição do Big Brother Brasil.
O jogador' foi' apresentado e

chega para disputar vaga no

time titular com André que já
treina corri ª equipe.

Antes de ser.famoso, Ciarelli
jogou em 2005 com o técnico
Nazareno Silva no Tubarão.
Foi o treinador que indicou a

contratação para a diretoria do
clube jaraguaense, ,o goleiro
iniciou a carreira no Guarani
Sp, jogou pelo Paulista,' Volta
Redonda, Araçatuba, Joinville,
Tubarão, CFZ-RJ, Bangu e Ma-

dureira. No ano passado trei

nou no clube de empresários
Esportista de Deus ,o que o auxi
liou a manter a condição física.

O técnico Nazareno dis
se que ainda precisa analisar
a condição de Ciarelli, mas o

, goleiro famoso tem chances de
vestir a camisa 1 juventína. "O
André está se preparando há
mais tempo com o grupo, va
mos avaliar e ver o que émelhor
para o time", disse, elogiando a

boa estatura (lm96), elasticida
de e agilidade de Cirelli.

Sobre o fato de ser uma ce

lebridade da televisão, Ciarelli
disse que- isso não influencia
nos gramados e seu foco é ape
nas no futebol. "Esse assunto

(BBB) é inevitável, já trato com

naturalidade. Já se passaram
cinco anos, aprendi a lidar com
isso", comentou. O goleiro ini
cia os trabalhos no Juventus

, ainda hoje e tem contrato com

a equipe tricolor até no final da
temporada 201Ó.

"

<,

GENIELLI RODRIGUES

•

� , ,

Antes do fomo Giuliano Ciarelli (primeiro à direito) já havia jogado com técnico N'azareno Silvo no Tubarão
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