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Música desembarca
-no palco da Sc�r _

Recital de harpa do professora Rito Costonzi,
às 20h, obre o programação do Femusc.

.
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Pomerode festeja a

tradição germânica
Músico, gastronomia e danço SÕO olgumás dos
atrações do Festa Pomerano, que, inicio amanhã.
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Esta é a meta do prefeito de Schroeder, Felipe TAC {Termo de Ajustamento de Conduta) com a
. Voigt, que busca R$ 6,6 milhões em Brasília para Prefeitura no ano passado. Já sobre-uma possível
investir no setor ainda este ano. Além de ser um candidatura a .deputado estadual, Voigt admite
objetivo do governo, o saneamento básico é uma. que tem sido pressionado pelos aliados" mas afir
exigência do Ministério Público, que assinou um . ma que.pretende cumprir o mandato. -'
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Pátio da Arena é
-tomado por lixo,
Até pneus usados, com acúmulo de
águo parado, e um sofá antigo
podem ser encontrados no local.
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Prédio começa
a ser demolido
Preteiture iniciou demolição
do imóvel condenado no bairro
Czerniewicz. Trabalho deve ser

concluído no inicio de fevereiro.
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·SAíDA
Theophilo deixo o Juve
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Não é de hoje que a questãodos di
reitos humanos suscita debates apaixo
nantes entre estudiosos e. àdeptos de
uma política mais abrangente e parte da
sociedade conservadora. Talvez o cerne

da questão esteja na análise conceitual.
Na' verdade, no. Brasil, os avanços nas

garantias individuais sempre ocorre

ram de forma gradual, em especial no
que se refere à proteção à pessoa.

Numa análise perfunctória do tão po
lêmico 3°'Programa Nacional de Direitos
Humanos, podemos inferir que sua 'ques
tão conceitual, tão pertinente na essên
cia, provocou as mais diversas reações

. em vários segmentos da sociedade.

PONTO DE VISTA

Di.reitos 'Humanos'
o grande ponto a ser discutido não é

a validade do programa, que é pontual e
vem aC? encontro dos anseios daqueles
que devem ser tutelados pelo Estado, mas
a promoção de uma discussão mais "afi
nada", para que haja um consenso maior
das partes envolvidas no caso. Não res

ta a menor dúvida de que existem pon
tos conflitantes, como a questão agr

� "

a,
em que se priorizam os debates antes

encaminhamento da lide ao Judiciário,
ensaiando juízos de admissibilidade, e a

criação da Comissão da Verdade, que tem
por objetivo punir agentes de Estado por
tortura diante déuma situação político ..

jurídica já contemplada, em função dos
- efeitos da Lei de Anistia.

Contudo, descaracterizar os demais

pontos do programa, cujos debates de-

_.-
......

DO LEITOR

Mortes-·no trânsito
e a outra vida .

. É lamentável a constância de acidentes violentos
'e de mortes no trânsito no Estado. Farei uma análi
se por um outro ponto de vista: ao nascermos tería
mos, em tese, um planejamento de vida e inclusive
o dia de se apartar do corpo e voltar ao mundo das
almas: Porém muitos. antecipam esse retorno, por
imprudência, drogas, por arrogância e impaciência
no trânsito. São os suicidas involuntários, chama
dos assim quando se deparam 'com o outro lado da.
vida, muitos lamentam terem perdido suas vidas e

causado dores nos parentes e outras pessoas. Outros
sé foram porque era o dia mesmo. Mas o que está em

questão aqui, são os ditos acidentes que poderiam
ser evitados, o excesso de velocidade, a ultrapassa
gem perigosa, o transitar quase que colado no carro'

.

da frente, uso de drogas (inclusive álcool), tudo isso
é um somatório perigoso que pode terminar em um

desfecho trágico.
. Temos que entender que a vida alheia é um patri
mônio universal, que tem sua importância máxima
na justiça divina e negligenciar essas vidas ou a nos

sa
é

uma falta triste é de um' retorno que virá cedo
ou tarde. A morte não livra o homem de sua colheita
semeada enquanto vivo na Terra, ele se confrontará
consigo mesmo, devemos nos esforçar para sermos o

máximo prudente e paciente no trânsito. O automó
vel é um utilitário que deve ser usado com respeito

.

e responsabilidade. Ninguém está livre de sofrer um
acidente, mas é importante saber que ele não foi oca
sionado por imprudência.

Aos que atravessaram a barreira da vida, temos que
elevar as preces e que saibamos que eles não estão

mortos, nisso não há mais dúvidas. A vida neste pla-.

.

neta não esta circunscrita apenas aqui, nem é obra do
acaso, nem tão pouco exclusivista, ela se espalha e obe
dece a regras e leis universais. Eleve seu pensamento
na hora de dirigir, seja tolerante, paciente e cordial.No
fim de tudo virá uma consolação merecida e uma boa
colheita num futuro não muito distante.

.üs textos para esta coluna deverão ter no móximo 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 serão publicados).

mocráticos foram alvo da Conferência
Nacional de Direitos Humanos, realizada
em dezembro de 2008, com a ampla par
ticipação da sociedade, é desvalidar o ca
ráter humanitário de suas propostas am
plas, modernas e abrangentes nos mais
variados segmentos da sociedade. .'

As reações contrárias ao' programa
têm origem.em interesses corporativos,
econômicos e institucionais, cujas atu

�.

ões, via de regra, violam aquilo que,
chamamos de tutela' e proteção dos
direitos da pessoa humana, que, na vi
são dos opositores, deve ser preterida
e pouco discutida, dando lugar a seus

próprios e "legítimos interesses", estes,
.

sim, sempre maquíados pela dúbia in-
.

terpretação da nobre e antiga palavra .

denominada "liberdade".
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Renúncia
o vice-presidenteWIlson Gess

ner vai permanecer na presidência
da Câmaradurante todo, o ano.

Margot Hauffe confirmou ontem à
coluna que renunciará ao cargo na
Mesa Diretora no fim do recesso.

Segundo ela, a renúncia não impli
caiá em nova eleição porque já ul
trapassou ametade do.mandato, A
vaga de vice poderáficarem aberto..
Na primeira sessão também acon-

.
, \ '

tece a eleição das comissões per-
manentes' que é anual.

, ,
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Carolina Tomaselli

, Impeachment
O presidente da Assem

bleia Legislativa, Iorginho Mello
(PSDB), acatou o pedido de im

peachment realizado pelo PSOL
no último dia 5 de janeiro contra

o vice-governador Leonel Pavan
(PSDB). A confirmação veio na

terça - feira, mesmo dia em que
Pavan foi estimulado pelo pre:.,
sidente nacional do partido, se- -,
nadar Sérgio Guerra, a assumir o
comando do Estado. Ou será que
Iorginho vai ser governador?

.

Para onde?
O 'anúncio da transferência

de 70 condenados do presídio,
20 nos próximos dias e outros

50, até o fim de fevereiro, leva a

uma inevitável pergunta: para
onde os detentos serão leva
'dos? Com a situação' nas peni
tenciárias do Estado também de

superlotação - e é por isso que
os condenados sãomantidos em

presídios -, fica o receio de que a

promessa do secretário estadual
de Segurança, Ronaldo Benedet,

.

não se concretize.

Na mesma
O que faltou dizer da reunião

com o secretário na terça-feira
é que os 20 presos que serão
transferidos de início não são
necessariamente condenados.
A escolha será feita a critério do
atual diretor do presídio,' Antô
nio Salomão, que deverá optar '

pelos de pior comportamento.
Se a opção for por preJio� não

julgados, eles são. obrigados a

voltar para Iaraguá do Sul dentro
de um mês. Os' outros 50 trans

feridos são mesmo condenados.

CÉSAR JUNKES

Visita
A visita de Ronaldo Benedet a

Iaraguá será na próxima quarta
feira, dia 20, e não dia 17, como'
divulgado ontem equivocada-

'

mente pela coluna. O secre

tário vai aproveitar a agenda
na cidade, onde deve fazer a

entrega de viaturas, para se in
teirar dos problemas do presí
dio. A/associação de moradores
acredita que in loco será mais
fácil convencer o governo so

bre a necessidade de investir
na estrutura.

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

A �C��e��dores
também 'criou uma comissão,
que no começo da semana,' an
tes da vinda do secretário, pla-'
neja visita a uma das penitenci
árias do Estado, provavelmente
Joinville ouCriciúma, Segundo
o residente Adilson Braun, a "

intenção é buscar ideias para
serem aplicadas no Presídio de

Jaraguá do Sul, especialmen
'te no que toca a segurança do
local e, por consequência, 'de
toda população.
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Prefeitura quer R$ 6,6 milhões de Brasília para investimentos no setor
"'!;!

.11,"'/,11.'"
'i

"�

- ,

o abastecimento de água ano passado. Voigt conta que a

e o tratamento de esgoto serão primeira etapa já, foi cumprida.
prioridades do, município este "Fizemos durante todo o ano de
ano. APrefeitura busca em Bra- 2009 reuniões e assembléias até
sília R$ 6,6 milhões para obras montarmos o Plano de Sanea
no setor. O objetivo é atender menta, aprovado na Câmara em

60% da população com sanea- dezembro", explica.
,

menta básico, cinco vezes mais Os recursos oriundos do

que a média estadual. governo federal são essenciais

Segundo o ,prefeito, .Felipe
'

.para o desenvolvimento da ci

Voigt (PP), a construção de uma dade, diz o prefei.to. Segundo
estação de tratamento de esgoto .ele,'a arrecadação do muni-'
foi orçada em R$ 3,7 milhões. Já', cípio é insuficiente para co

as.rnelhorías no abastecimento brir as despesas com todas as

de água necessitam de R$ 2,9mi- obras necessárias. Voigt acre
lhões. Os recursos serão pleitea- dita que a coligação de parti
dos junto à bancada catarinense dos no município (PP/PMDB/
na Câmara dos Deputados e ao PSDB/PT/DEM/PV) é a respon-
Ministério das Cidades.

'

sável pelo bom entendimento ./

,

"
"Os R$ 2,9 milhões da água já com a bancada catarinense em

" estão encamínhadosIã o sanea- Brasília.
mento, vamos, apresentar proje- '. "Temos emendas do Mauro
tos 'a partir de fevereiro. Quere- Mariani (PMDB), João Pizzolat
mos empenhar os recursos até ' ti (PP} e do ex-deputado Carlito

,

a metade do ano, antes do início Merss (PT). São recursos que ga-
.das eleições", conta Voigt. rantem os trabalhos por aqui, já

Além de meta do governo, o que o orçamento da cidade para
saneamento básico no municí- 2010 éde R$ .28,6 milhões e só as

pio é uma exigência do Minis- obras de. saneamento irão custar

tério Público, que assinou' um R$ 6,6 milhões", argumenta.
TAC (Termo de Ajustamento de
Condutas) . com a Prefeitura no GIOVANNI RAMOS

f;

::i)
-,

a::
,«
CJ)
'lJJ
Ü

Para Voigt, ampla coligação na cidade favorece a �inda de recursos federais

Voigt admite.pressão, mas não
q'uer ser candidato a deputado'

Citado 'pelas lideranças do
Partido Progressista na região
como provável candidato a de

putado estadual, o prefeito de
Schroeder, Felipe Voigt, garante
que não quer a indicação, Ele ad
mite a pressão da sigla para dei-

,

xar a Prefeitura, mas afirma que
prefere terminar o mandato.

"Eu' tenho compromisso
com a população de Schroeder,
que 'me reelegeu com 83,7%
dos votos. A decisão ainda não
foi tomada, mas quero conven
cer o partido a indicar outro

nome",

com�-
ta.

Para Voigt, eixar o cargo na
Prefeitura poder' c--prejudicar a

aliança construída nas eleições
de 2008. Segundo ele, por conta
da coligação, possui facilidades

N para buscar recursos com depu
� tados de todos os partidos.
«

,
. � "Se eu renunciar não pode-

;,IgI�,J � rei voltar caso perca a eleição.
O que eu vou dizer, então, para

os meus eleitores? Esta é urna

decisão que precisa ser bem
avaliada e não acredito que
Schroeder ganhe, com a minha ,

saída", afirma. ,

Para deputado federal, Voigt
antecipa que, pretende fazer

campanha para João Pizzolatti
(PP), que possui base eleitoral
em Blumenau, mas poderá ser

,

o candidato também no Vale do

Itapocu. O prefeito cita recursos
federais oriundos de emendas
do deputado e a liderança no

Congresso como argumentos. ,

"Schroeder tem R$ 4,5 mi- '

lhões empenhados em Brasí
lia para obras. Desses, R$ 1,2
vieram de emendas do Pizzo
latti. Ele é um deputado que
conta com apoio: de vários

municípios da região e' .. hoje
é líder da bancada do PP na

Câmara. Por que não apóia
lo? Nós só temos a ganhar
aqui na cidade", defende.

Prefeito ,cobra
obras da Celesc

O crescimento popula
cional e industrial de Schro
eder preocupa o prefeito Fe- ,

lipe Voigt (PP). Ele denuncia
a falta de investimentos' da

,

Celesc na região, o que po
derá ocasionar problemas de

,

energia no futuro.
"Um poste foi quebrado

por causa de um acidente'
antes do Natal e até agora
nada foi feito para colocá-lo
no lugar. Aquilo é um ris
co para a população. Liguei
pára a Celesc e falaram que

.
eles não tinham um poste no
momento para fazer a troca.

,

,É um descaso com a nossa

cidade", desabafa.
O prefeito lembra, que a '

população da cidade cres-

. ceu 37% nos últimos cinco

anos, reforçando a necessi
dade de ampliação da rede.

"Hoje não temos problemas
constantes com a luz, mas

penso no futuro", comenta e,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ABANDONO

Pátio da Arena cheio de lixo
Mato, pneus e até so.fá o.cupam o terreno em frente ao. local

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL
,

Um cartão-postal imponefi
te e moderno, que atrai a aten

ção dos apaixonados por espor
tes e também dos turistas que
chegam a Jaraguá do Sul. Assim
é a Arena Jaraguá, inaugurada
em 2007 e palco de importantes
eventos esportivos, culturais
e empresariais do município.
Más quem chega ao local nes
ta época do ano, se depara com

,

um cenário de abandono.
O pátio, qU€ serve de es-

,

tacionamento para quem fre

quenta 'a Arena, está tomado

pelo mato e virou depósito de
entulhos. Até pneus usados,
com acúmulo de água parada,
e um sofá antigo podem ser en

cóntrados no local. Em alguns
pontos do terreno 'uma placa
indica que e proibido' jogar
lixo no espaço. O aviso .pare-

ce ter sido ignorado. "Estáva
mos de férias e, o mato cresce

rápido. Chegamos a cercar o

terreno para não depositarem
entulhos, mas a comunidade'

joga lixo ali. A partir de hoje
(ontem), que chegamos de fé-

. .

nas, vamos ver ISSO e começar '

a limpeza", comenta o secretá
rio de Esportes, Cultura e Tu

rismo, Ronaldo Raulino. -

Ele disse ainda que a reali

zação do serviço só pode ser,

feita através de licitação. "Preci
samos licitar uma empresa para
fazer a limpeza porque a nossa
secretaria não possui mão-de
obra para esse tipo de serviço.
Provavelmente a Codejas (Com
panhia de Desenvolvimento de,

.

Jaraguá do Sul) executará a lim

peza do local", afirma.

Mato e entulhos são encontrados no pótio da Are'na. Secretório diz que Codejas deve limpar o local
,

-

DEBORA VOLPI

Buraco causa congestionamentos
Trânsito ainda continua complicado na Ruá Erwino Menegotti

Calor exige rigor no-combate
à dengue, alerta Vigilância·

PIERO RAGAZZI

as armadilhas 'são visitados Moradores revoltados e

semanalmente e quando al-" motoristas, impacientes. Des

guma larva do mosquito é en- .de que uma galeria rompeu
contrada, o material passa por abrindo um buraco no asfalto
uina análise rigorosa. da Rua Erwino Menegotti, no

Em 20Q9, 100 focos de bairro Água Verde, em frente
larvas do mosquito foram re-

_

ao Samae, o trânsito na locali

gistrados na cidade. "Quando dade está complicado. Pedes
detectamos a larva, toda a re- 'tres, ciclistas', motociclistas e

gião onde está o foco é visto- motoristas precisam de paci - /'iJI'biil!l.

ríada", explica. Durante todo o ência para trafegar no trajeto
.ano passado, apenas um caso que só está liberado em meia.
de dengue foi confirmado na pista. Sinaleiras' e um ponti
região. O paciente residia em lhão foram instalados no local
Schroedere veio infectado de para facilitar o acesso. Mas a

uma cidade da Bahia. .mudança trouxe ainda mais

. Para contribuir para a pre- lentidão para o trânsito, prin
venção da doença" a comuni- ' cipalmente nos horários con�
dade deve evitar o acúmulo de siderados de "pico". "Sempre
água parada em locais como tem fila, gente buzinando. No
vasos, latas e pneus. horário de saída das empresas

fica ainda mais complicado",
afirma a moradora Carolina
Marcelino, 64 anos. Outra pre
ocupação é que quando inicia-'
rem as 'aulas na Unerj, ofluxo
de veículos fique ainda maior,
causando mais transtornos.
"Essa demora em resolver o

Problema é uma vergonha. Ve
�' ículos pesados passando nes

� sa ponte é um perigo. Tem que
� resolver isso", sugere o mora-

dor, Osmar Stínghen, 62 anos.

O combate à dengue é in
tensificado nesta época do ano,

já que o calor é um fator que
,

contribui para a proliferação do

mosquito transmissor da doen

ça. De acordo, com o gerente de

Vigilância e Saúde, Walter CI�
vera, o foco dos profissionais da
saúde tem sido a prevenção. Ao
todo, 700 armadilhas estão es

._palhadas pelo município, sen-'

do que 500 estão em residên
cias de diversos bairros e outras

200 em pontos estratégicos
corria transportadoras e ferros
velhos. I'Nassa região não tem

o' mosquito, mas ele pode ser

transportado através de cami

nhões, por exemplo", destaca.
Ainda de acordo com � ge

rente, os locais que possuem

_,-

�� .......
..,.,.

Desvio provoca grandes filas em' frente ao Samae e irrita motoristas

Resi,dências e empresas são monitoradas através de armadilhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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meça demolição de prédio irregular
Previsão da Prefeitura é de que imóvel esteja no chão até o início de fevereiro

�'JARAGUÁ DO SUL

A Secretaria' de Obras co

meçou ontem a demolição do

prédio interditado em setem-
bro do ano passado, no Bairro
Czerniewicz. No início da' tar
de, a equipe começou a fazer
o trabalho manualmente no 3°

'

andar, com' o auxílio de marre

tas, más o serviço foi interrom- '

pido pela chuva. A expectativa
do secretário de Obras, Valdir
Bordin, é que a primeira parte
da demolição. seja concluída até
a próxima semana, Até o início
de fevereiro todo o prédio deve
estar no chão. -

O início das obras foi defini
do para esta semana depois que
parte de uma sacada desabou,
na noite de quarta-feira passa
da. "Não tenho como dizer uma
data exata de quando a demo
lição vai acabar, porque esse é
um trabalho que exige muita

atenção. Vamos primeiro co-
'

meçar pela laje, depois vamos

derrubar as 'paredes e as colu
nas", comentou. Segundo ele,
as escavadeiras não poderiam
ser usadas nesta etapa devido
"à proximidade do prédio com

uma casa, com a rua e com a

rede de alta tensão.
Em seguida, a equipe vai uti

lizar máquinas' para derrubar o
primeiro e o segundo andar. A

demolição está sendo executa
da com aajuda de sete homens,
uma escavadeira � 'dois cami
nhões. As despesas com a mão
de-obra deverão ser pagas pelo
proprietário do imóvel, [uven
tino Campregher. "Depois que
terminarmos de ,demolir, va
mos fazer o cálculo de quanto
ele pagará pelas horas/máquina
utilizadas", explicou.

De acordácomBordin, Cam
pregher informou a Prefeitura
que vai vender o terreno e utili
zar parte do dinheiro da venda .

para pagar amão-de-obra usada
na demolição. O secretário cal-

,

cula que a área deve valor cerca
de R$ 350 mil. No ano passado,
o proprietário retirou do imóvel
janelas, portas, cerâmicas e ma

teriais que poderiam ser reutíli-
'

zados. O prédio, construído em

1982, tem área de aproximada
mente 700 metros quadrados.

DAIANE ZANGHELlNI Trabalho começou a ser feito manualmente ontem, mas chuva interrompeu

,J

Jazigos verticais no Bairro Czerniewicz deverão ser demolidos pela. Leier

Chuva provoca estragos nal280
A chuva que caiu na madrugada de oníem provocou quedas de barreira e de árvores

no trecho na BR-:280 que liga Rio Negrinho a Corupá. Em Rio Negrinho, o trânsito ficou par
cialmente bloqueado por cerca de duas horas. A Polícia Rodoviária Federal registrou queda
de pedregulhos de um barranco no km 88, em Corupá, mas nõo houve congestionamentos.

.

Descartado cemitério, vertical
em terreno.próximo à Arena

, '

JARAGUÁ DO SUL

A construção de um cemi
tério vertical na Vila Lenzi pela
Leier Empreendimentos, em um

terreno próximo à Arena Jaraguá,
foi descartada pela Prefeitura, A
possibilidade era estudada desde
abril do ano passado, quando a

Leíer e a Prefeitura I fizeram um

acordo para que os jazigos não
fossem mais erguidos no Czer
niewicz. O impasse chegou ao'

_

fim quando o governo propôs fi
� car com o terreno no, Czerniewi

� cz, que hoje é de propriedade da

� Leier, e

ced�'empresa
a área na

Vila Lenzi.
\ '"

O secretán <de Adminis-

tração, Ivo Konell, comenta

que a Prefeitura realizou son-
. dagens

'

no· terreno próximo à

Arena, onde ficava o antigo
lixão, e concluiu que o lo
cal não era adequado para o

empreendimento. "Fizemos

algun� testes e' vimos que o

Vítimas estão
fora de pe.rigo
JARAGUÁ DO SUL

chorume (espécie de óleo qUI:;!
escorre do lixo) deixou o solo
muito úmido,' como se fosse
um lodo. Se o cemitério fosse
construído ali, os túmulos po
deriam ceder", explicou.

Agora, a Prefeitura está
avaliando as condições de,
um terreno no Garibaldi para
realizar 'a permuta. "Assim,
a Leier fica com o terreno no

Garibaldi e· nós (Prefeitura)
com o do Czerniewicz", disse.
Segundo ele, as negociações
deverão ser retomadas nos

próximos dias. '

Antes de começar a cons-'

. trução do novo empreendi

.. menta, a Leier deverá demo- Faleceuâs11:30dodia12/01.oSr.JulioHrast.com

Iír os jazigos já construídos idade de 52 anos. o sepultamento foi realizado dia

.no Czerniewicz. O advogado 13/01. as 09:00 horas. saindo o féretro da Igreja
Sagrado Coração de Jesus. em Massaranduba. se-

, da empresa, José Carlos Men- guindo após poro o cemitério do mesmo localidade.

donça, não foi localizado on- Faleceu às 14:30dodia 12/01. o Sra. Gercina Mateus
tem para falar sobre a nego- Monteiro;comidadede79anos.osepultamentofoi

ciação' e a possível data da realizado dia 13/0,1.. às 15:�0 horas: saind� o féret�o
• � ..' •

110 Capelo Mortuarla do Vila Lenzl., segumdo apos
,

demolição dos Jaz�gos. poro o cemitério do Borra do Rio Molho.

Denise Luciane Tomas
seli Piva, 39 anos, e Aline
Tomasseli,.19, feridas em

um acidente na BR-280, eín
Cuaramírím, na segunda
feira; estão fora de perigo.
Denise já teve alta' e deve
ser operada em um dos pés.
A

.'

sobrinha dela, Aline,
passou por uma cirurgia
na coluna e agora está em
um quarto no Hospital São
José. Elas eram passageiras
do Prisma. Uma ocupante
do Uno, de 22 anos, morreu
na hora.

FALECIMENTOS

•
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Sol tímido emar calmo
mannm dia de' praia
Turistas aproveitam sossego depois das (estas
BARRA VEL'HA

o sol apareceu tímido entre
as'nuvens que cobriram' o céu
da praia de Barra Velha ontem.

,

Mas isso não foi 'capaz de es

tragar o dia dos veranistas. O
clima quente e o mar calmo,

representaram um convite' para
quem gosta de mergulhar ou

apenas se refrescar. Já quem de
cidiu ficar na areia teve o vento

'

moderado como aliado.
Quem prolongou as férias

pôde aproveitar odia em famí
lia. Ao contrário da tempora
da entre o Natal fi o reveillon,
os turistas curtem agora o sos-

, sego da cidade e' quem mais Sandra e LÚ,cio aproveitaram a quarte-felrn na praia cem o filho Lucas
se diverte. são as crianças.
.Sandra, 30, e Lúcio Flores, 29,

, pôr exemplo, desde domingo
estão.em Barra' Velha, com o'

filho Lucas, de um ano e dois
meses, que os acompanlía e,

brinca na areia. ''A praia mais
calma é o melhor período para
as crianças", afirma Sandra.

De férias do trabalho no lito
ral catarinense, a dona de casa
Luciana Pilz Hoff, 39, de Brasí

lia, passou a manhã de quarta
feira com os filhos Lucas Ber

nardo, 7, e Enzo Leonardo, de
nove meses, na areia da praia
e nas águas do mar. ''Aproveito
para curtir a natureza e para es

tar em família", enfatiza. Já pára
o filho Lucas o que interessa é a

diversão, que ele resume em: "a

água do mar está gostosa" i
•

DAIANA CONSTANTINO

o CORREIO, DO POVOOQUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2010

Tempo instável tem sol e
.

.
'

.

chuvas isoladas na região
Hoje o' céu da região 'e - vas isoladas no começo e no

do litoral norte catarinense fim das tardes. A temperatura
deve ter, um cenário igual fica em torno dos 30 graus. O
ao de ontem: com abertura vento será mais intenso.
de sol, temperaturas altas e No domingo de manhã, o

ainda pancadas de chuva no sol aparecerá entre muitas nu
decorrer dó dia. E o vento, vens no céu. Isso provooará
levemente, vai permanecer 'pancadas de chuvas na região
refrescando os veranistas. e no litoral- sem baixar a tem-

Para os próximos dias, se- -peratura. E durante a próxima
gundo a previsão do Centro de' semana uma nova frente fria
Informações de Recursos Am- deve passar pelo sul do Brasil,
bientais e Hidrometeorologia causando nebulosidade e chu
de Santa Catarina, o sol vai va com volumes mais signifi
predominar no céu, com chu- cativas para ,todas as regiões.

Desfile típico na abertura da
Festa Pomerana, o'manhã,
POMERODE

Amanhã começa a 27a edi

ção da Festa Pomerana, que
vai ate o dia' 24 de janeiro no

Parque Municipal de Eventos,
localizado na Avenida 21 de
Janeiro, número 2150, na área
central da cidade. O evento

prometemuitas manifestações
da tradição germânica, com
desfiles típicos" gastronomia,
chope, cervejas importadas,
competições, concursos culi
nários, bandas alemãs e toda
a arte dos grupos folclóricos,
com entretenimento.'

,

,

As pessoas, interessadas
, em adquirira passaporte, com

cinco ingressos; devem com

prar antecipadamente por R$
30 na farmácia Farmalan. Des
ses convites, dois são válidos

para as sextas-feiras e sábados
e os outros três dão entrada

para os demais dias. O valor
dos ingressos .individuais
de domingo a quinta-feira é
de R$ 5. Na sexta-feira e no

sábado, o,preço sobe para
R$ 12. O custo para' estacio
nar carro e moto é de, res-

: pectivamente, R$ 10 e R$ 5.

O chópe será cobrado R$ 4,25
e, o refrigerante e a água R$
2. Outras informações no site

www.festapomerana.com.br.
DIVULGAÇÃO

Turistas da

Argenthla
Além dos turistas de todos

os cantos do Brasil, quem tam

bém marca presença em Barra
Velha são os argentinos. Caroli
na.González, 32,anos, deixou o Principais pontos do mar de Barra Velha estão próprios para banho

país vizinho para curtir as féri
as com a família em solo catari-

.
'

nense. Segundo os registros da

Fundação de Turismoda cidade,
os argentinos, os paranaenses e

os paulistas são maioria nesse

verão. O município deve rece

ber 80 mil visitantes até o fim
da temporada.

, li

Festa Pomerana atrai visitantes de toda. região com programação variada
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Instrumentistas de 16 países começam a chegar ao município a partir de hoje

Ianeiro
é o mês das férias e do

calor. Mas, também é o mês da
música, pelo menos, para quem
ide ter [araguá do Sul como des

tino principal. De hoje até domingo,
a cidade dá às boas-vindas a instru
mentistas de 16 países diferentes e

também de 15 Estados brasileiros,
além do Distrito Federal. isso sem

'contar os 50 professores que repre
sentam algumas das. mais impor
tantes orquestras e instituições de
ensino do mundo durante as quase
três semanas do Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina),

Juntos, todos eles vão oferecer ao
.

público a chance de assistir a cerca

de cem apresentações, em grande
parte, gratuitas. "Há concertos para
todos os gostos", enfatiza o maes

tro e diretor artístico, Alex Klein.
Segundo ele, são 11 programas dis
tintos dentro do evento. Eles têm a

participação de 550. alunos vindos
de fora do Estado. Porém, somando a

presença dos catarinenses, O número

praticamente duplica.
Esta é a quinta edição do Fe

musc. Considerando os últimos

quatro anos, ele ostenta a marca de
.

�

mais de 2,5 mil-alunos atendidos.
Do outro lado do palco, os núme
ros impressionam de igual forma.
Somente em 2009, por exemplo, 25

.

mil pessoas ocuparam a plateia dos
concertos oferecidos pelo festival.
Nas três etapas anteriores, foram
outros 50 mil espectadores.

Neste ano, quem procurar ().Centro
Cultural da Scar ou qualquer um dos
endereços alternativos do Femusc po
derá apreciar a execução de composi
ções como a sinfonia "Novo Mundo"

· de Antonín Dvorak, '1\ História do
Soldado", Igor Stravinsky, e a sinfonia
n" 4, de Peter Tchaikovsky. Além des
sas, há muita música de câmara e até.

dança. Isso porque, a Escola de Teatro
Bolshoi, de Joinville, se une à progra
mação do festival, rio dia 30, data de

. encerramento das atividades.
.

, O evento começa hoje com os

programas adicionais, mas.a abertu
ra oficial acontece no próximo do-

mingo, às 20h30. Nesta quinta-feira,
as luzes se acendem para o recital de

· harpa da professora Rita Costanzi, às
20h. O .acesso é gratuito. Os íngres-

·

sos devem ser retirados antecipada
mente na secretaria da Scar.

I
!

I

KELLY ERDMANN

<

Festival também abre espaço
às crianças. Femuskinho

começa no domingo e

segue até o dia 30

A professora Rita Costànzi
abre a maratona musical
com recital de harpa,
hoje, às 20h, nó Scar
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DANDE

ENCHENTE CAUSA ESTRAGOS

NO VAl,E DO ITAPOCU

o jornal O Correio do
Povo de 14 a 20 de janeiro de
1989 trazia matérias infor
mando aos leitores sobre os

. estragos deixados pela en

chente no Vale do Itapocu.
Iaraguá do Sul, Guaramirim,
Schroeder, Massaranduba
e Corupá haviam decretado.
estado de emergência devi
do aos alagamentos.

As chuvas ainda con
tinuavam quando as cidades

começaram a contabilizar os

prejuízos. Em todos os muni

cípios da região os problemas
eram os mesmos: pontes atin
gidas, estradas destruídas,
perdas na agricultura: princi
palmente nas áreas de arroz,

milho e banana.
Os rios que trans

bordaram, invadindo casas é

plantações, deixaram cente

nas de pessoas desabrigadas,

principalmente em Guara
mirim - cidade mais atingi
da na região. Os principais
alagamentos aconteceram

no centro, Vila Progresso,
Senador Schroeder e Avaí.

EU! Jaraguá o índice plu
viométrico chegou

-

a 300

milímetros. Casas e muitas

ruas ficaram debaixo d'água.
O prefeito da época; Ivo Ko

nell, afirmou que as cheias
causaram prejuízos de Cz$
38 milhões. Três pontes fo
ram destruídás e houve que
da de várias barreiras.

Em Corupá a força das

águas danificou pontes, es

tragou estradas e causou

muitas perdas nas culturas
de milho e banana. Massa
randuba contabilizou preju
ízos em pontes e estradas;
Schroeder teve as maiores

perdas na agricultura. Em Jaraguá do Sul, as cheias deixaram a populaçõo apreensiva

SOCIEDADES • EVENTOS .HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES
• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • , , • • • , • • • • • • • • • • • •• •• •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

fESTA DE TIRO NA
SOCIEDADE ONZE

.....

. UNIAO
A Festa de Tiro que ocorreu

na Sociedade Onze União, em
Massaranduba, rendeu a Ja
nete Borba Wachohls e a Rolf
Wenske os títulos de Rainha e

Rei do evento. Ângela Wosna

eh ganhou como la Princesa,
ficando Elma Sasse como 2a

Princesa. Os 10 e 20 Cavalhei
ros foram,' respectivamente,
Horst Rech e Bertoldo Belz.

Nas foto estão também as

bandeireiras Rita' Bento Rai

mundo, Islanda Heidech, Ma
rina Rech e Elenice Heidch.

o presidente da Sociedade Onze Uniõo, IIson
Kreis, prestigiou a festa acompanhado da esposa

Os escolhidos para Rei, Rainha, Cavalheiros, Princesas e Bandeireiras

.

,

SUPERIOR DE TECNOLOGIA '

,

Curso CH Per iodo I
,

2100
Inscrição 2° processo seletivo até

Gestão da Tecnologia da Informação 13(01/2010. www,sc,senac,br I

Infdo das aulas: 01/02/2010
I

I

Inscrição 2" processo salet!\I{) até
I

Processos GerenciaIs (not) 1700 13101/2010 WW'W.sc.seooc,br
Inicio das aulas: 01/02J2010

Inscrição 2," PfOC€:,.C;SO se le!ivo atê
I

Processos Gerenciaís (mat)
I

1700 I

13/01/2010 www,S(:,senac.br I

Infcio das aulas: 01/0212010
I

I

TÉCNICOS

Técnico em EnfermaQem 1806 1J212010

Técnico em Alimentos 1500 1/212010

Técnico, em Seauranca do Trabalho 1440 1/212010

Técnicas de Vendes 15 18/01 a 22f01/2010

Fotoorafla DiQftal 80 18/01 a 10/05/2010

Autocad 2D e 3D � Documentação e
Profeto 72 18/01 a 28/04/2010

Excel Avancado 30 19/01 a 23/02/2010

SoUdworks Básico 40 23/01 a 27103/2010

Oratória I 15 30101 a 20/0212010

Matemática Financeira com HP 12C 24 30101 a 06103/2010

Boas Práticas em Manipulação de
Alimentos 20 .30/01 a 27f02/2010

Faculdade de Tecnologia SENAC I Fone: (47) 3275-8400
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Coisas estranhos
acontecem

Tem gente que é estranha mesmo e isso
não tem nada a ver' com novidade. Coisa
velha, mas, nem por tal constatação, menos
latente nos pensamentos do cotidiano. Sim,
as estranhices do dia a diame fazem perder
minutos e mais minutos em plena reflexão.
Cada vez me surpreendo, aliás. Não, não dá
para fechar os olhos. Não consigo deixar de
prestar atenção às pessoas e aos seus roti
neiros surrealismos.

Quanta esquisitice, meu Deus! A come

çar pelos motoristas e passageiros que tran
sitam por aí. É, dentro dos automóveis es

palhados pelo universo acontecem muitas
coisas estranhas! Uma delas é assistir aos'
espetáculos alheios. Quem nunca acabou
dando gargalhadas ao ver alguém alegre
mente cantando enquanto dirige? Ok, todos
já fizeram tal idiotice, porém, nem assim,
deixa de ser algo excêntrico. Por que o faze
mos então? Pressinto que qualquer resposta
seja redundância pura.

Outra atitude tipicamente estranha (e de
extrema nojentice, eu diria) é a de fazer lim
pezas orgânicas enquanto as mãos também
precisam ficar sobre o volante. Gente, por
quê? Ahhh, por que existem criaturas que
teimam em agir assim? Tirar coisas do nariz
já é feio naturalmente, contudo, organizar
expurgações profundas em plena rua con

segue atingir recordescom. grandes dificul
dades de serem novamente alcançados. É
fácil sentir vergonha e nojo pelo outro. Arg!
Eca! Ui! Acho eu que o planeta seria menos
asqueroso se TODOS os seres dotados de
cérebro racional deixassem a tarefa para as

quatro paredes de um banheiro individual e
não para entre os quatro vidros de um veí
culo tido à coletividade.

Mais uma coisa pautada pela estranheza
é o condutor abrir a porta à caroneira. Da
mas de plantão, por obséquio, perdoem-me
pela falta! Entretanto, isso não tem amínima

lógica. Romantismos podem ser exterioriza
dos de uma maneira mais romântica, acho
eu. Enfim, a atitude não me gera nenhum li
rismo. Muito engraçado assistir a isso, como
também o é observar um casal discutindo a

relação literalmente em trânsito.
Tem gente que é estranha mesmo. Tão

estranha ao ponto de achar tudo normal:
Gente estranha olha no retrovisor para
completar a limpeza das narinas, se vê fe
liz cantarolando e fazendo pose de astro no

espelho do carro e ainda espera aplausos da
plateia. Gente estranha circunda o automó
vel para abrir a porta a quem só precisaria
de uma simples mexida de dedos. Gente
essa de ·carne e osso ...

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1
• Sherlock Holmes (leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - to
dosos dias)
• Cine Breithaupt 2
• Avotor (leg) (13h30, 18h, 21 hl O - todos os dias)
';. Xuxo em o Mistério de Feiurinho (Oub) (16h25 - todos
os dias)

• Cine Breithoupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 - sex, sob, dO!11, seg, ter, quo)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Avotor (Dub)(14h, 17hlO, 20h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Xuxo em O Mistério de Feiurinha (Dub) (14h, 15h40,
17h20 - todos os dias)

� ,

• lula, O Alho do Bmsil (Dub) (19h, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 - todos os dias)
• lula, O Filho do Brasil (Dub) (21 hãO - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Avotor (leg) (14h, 21 hl O - todos os dias)
• Sempre 00 seu lodo (leg) (1 ?h, 19h - todos os dias)

LIVRO .OVO

Quatro contos de
sonho e fantasia
Quatro histórias de humor e magia. O

casamento do pescador com a sereia dos
rios. O coroinha que vê a procissão das
almas. O encontro entre um Papai Noel
de loja e um menino de rua e as aventu
ras de Zé Burraldo, sujeito ingênuo que
sempre se deixa levar pelos' outros.

Rodando o mundo
com Danuza Lção
Com um roteiro enxuto, Dan'tiz�

visitará os principais pontos da Aménca
do Sul e Europa. Atenta às' tendências,
ela transforma esse relato de viagem
numa saborosa crônica de costumes,
e encontra o qué há de mais elegante.
Danuza circula entre cafés, bares, lojas
novas e de quatrocentos anos, sapatarias
dignas de reis e lendárias chapelarias.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Gustavo é absolvido e Rose fico eufórica. Eurídice
fica enciumado ao ouvir Glória dizer que seu na

morodo está torcendo por luli. Toís reclamo por
Tião continuar mo rondo na casa de Bené. _Geno
veva conto paro Taís o que- sabe sobre a vida de
Ernestina e elo fica desconfiada. Verônica fico ani
mada paro saber se seu plano de prejudicar Davi
e Rose deu certo. Nuno informa que o controle de
qualidade reprovou o novo lote do rEau. Rose se

assusto com a reação de Gustavo 00 saber que a

fórmylo do perfume foi adulterodo.
.

TEMPOS MODERNOS
Zapata 'nviso Albano que leal está na galeria e

ele o manda incitar a violência contra o empre
sário. leal descobre que Albano mondou prepa
ror um dossiê sobre Hélio e o questiona sobre
a invasão da galeria. Goretti percebe que falta
uma de suas filhas quando lolanda surge com

Maria Eugênia. leal pede paro Regeane adiar
seu casamento com Albano e ela conta paro o

noivo. Nelinha se aproximo de Zeca e os dois
acabam se beijando. leal fico perplexo ao saber
que Zeca é seu filho.

VIVER A VIDA
Marcos surpreende Helena na produtoro de Osmar
e ela o confunde com Bruno. Marcos diz que queria
fazer uma surpresa o Heleno e a convida paro sair.
Garcia fica feliz com a notícia da grovidez de Doro
e ela conta sobre lucas. Marcos vê Felipe e per
gunta a Helena se ele é o Bruno que a fez se con

fundir. Gustavo questiono Betina sobre seu suposto
machucado e ela fica apavoroda. Cida ouve Malu
e Gustavo conversando e deixa os dois nervosos ao
aparecer de surpresa.

�

PODER PARALELO
O médico diz a Bruno que Khalid pode ficar com al

guma sequela grave. luísa não gosta de ver Neide
na festa do hotel. Baruel diz a IDgj que pode publi
car o que ela falar, mas ressalta que não adianta
atacar Bruno. O médico entrega a carta que Caló
escreveu parõ Tony para Gigi, pois percebe que
Caló estava meio perturbado. Gigi lê a carta em

que seu pai conta que vai partir e revela que há ou
tro corto no cofre contando tudo sobre a morte do

Jorge. Gigi confessa a Téo que Caló está pensando
em se matar e pede ajuda a ele.

BELA A FEIA
Olga fica feliz ao saber que Rodrigo marcou a

data do casamento com Cíntia. Verônica sai e

manda Bela atualizar o sistema de seu compu
tador. Verônica encontra Dinho e diz que Bela
está organizando seu computador. Ele adverte

que Belo é inteligente e pode descobrir as

transações de desvio de dinheiro. Dinho fica
nervoso ao saber que a pcliclu está colhendo
depcimentcs na agência. Bela fica chocada ao

descobrir que Verônica criou um caixa dois. Bela
enfrenta Verônica, que fica surpresa ao saber
que Bela descobriu o fraude.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras) -.
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---------VARIEDADES

Filme de Gibson
gravado no prisão
Para que Mel Gibson possa filmar seu
novo longa, "How I Spent My Summer

-

Vacation", mais de 200 presos
foram transferidos de uma cadeia
de Veracruz, no México, para prisões
alternativas. A decisão desagradou
imensamente os familiares dos de
tentos, já que a medidn vai dificultar
a ida dos visitantes e a chegada de
alimentos que sõo doados diariamen
te. As filmagens começam em março.

Problemas atrasam

gravação de filme
As filmagens de "Amanhecer", quarto
filme da saga "Crepúsculo", estão
atrasadas por causa de divergências
entre a autora e a distribuidora Sum-

. mil Enterteinment. Stephenie Meyer
estaria insatisfeita com a intenção
da Summit de dividir o livró em dois
filmes. A adaptação da obra para o

cinema também estaria desagradando
a autora. Resta aos fãs torcer para
eles entrarem em consenso.

Ivete quer Beyoncé
poro DVD em NV
Ivete Sangalo está pensando em

convidar a cantora Beyoncé para par
ticipar da gravação de seu mais novo

OVO. Ele será gravado em um show
na Madison Square Garden, em Nova
York, no dia 4 de setembro. "Antes
da morte de Michael Jackson, queria
convidá-lo. Mas teremos muitos
grandes nomes por lá. Beyoncé será
muito bem-vinda. O convite será feito
com certeza", declarou a cantora.

SUDOKU·

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

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

�sa
lindinha é
a Brenda.
O clic é

da leitora
Patricia Ida
Marcon.

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

UI ÁRIES

�". (20/3 o 20/4)
•
._

I Indep�ndênci9_ e au-
� � tonomm estarao em

alto. Mostre mais

coragem e ousadia 00 enfrentar
os problemas, seja no trabalho
ou no romance. Cuidado poro
não se achar ainda mais o

centro dos atenções e esquecer
dos pessoas que te cercam.

GÊMEOS
(21/5 o 20/06)
Poderá se ver

obrigado o realizar
certos tarefas em

vez de descansar como gostaria.
No amor, o razão falará mais alto

que os emoções. Não se engane
com aparências, mesmo os coisas
menos importantes possuem uma

razão.e um valor próprio.

)(
LEÃO
(22/7 o 22/8)
Dê mais atenção
às necessidades do

corpo, à alimenta

ção e 00 descanso. As relações
afetivos ganham estabilidade.
Estar com os outros pode te
fazer muito bem neste momento,
por isso não perco o chance de
boas conversos.

#
LIBRA .

(23/9 o 22/10)
Procure dor mais

atenção às coisas
pessoais e harmo

nizar o ambiente em que vive.
No amor, encerre um ciclo poro
que.um novo comece. O passado
volto com muito forço hoje poro
lhe mostrar alguma formo de
crescimento, fique atento.

�"
CÂNCER

.��J (21/6 o 21/7)
;��f� Deixe de Iodo o

: \ individualidade e

some forças com os

pessoas que convive. No campo
afetivo, é tempo de- construir
relações mais sólidos. Técnicos
de relaxamento podem te ajudar

.

o dormir melhor e fazer com que
seu dia seja mais feliz.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Vai ser fácil chegar
a um acordo com

amigos e pessoas
próximas. Você está

mais sério hoje, inclusive na pai
xão. Ficar em casa pode ser uma
grande pedida se aproveitar para
se harmonizar com os parentes
mais velhos e sábios que você.

11]'
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Sua única obrigação
neste dia será curtir
a vida ao máximo.

Poderá ter sorte em diversas situ

ações, podendo fazer uma fezinha
hoje. Coloque seus sentimentos
acima dos fotos, mais vale ser

feliz com simplicidade do que com
muito luxo.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Faça .contato com

gente que está lon

ge. Terá facilidade
tonto para aprender como para
ensinar. No amor, novos hori
zontes vão se abrir para você.
Cuidado,para não mostrar certo
autoritarismo ao se expressar
com o seu jeito seguro.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21112)

�
•

Você terá uma no-
-

({ ção melhor do va-
lor das coisas e do

seu poder. Equilibre seus gastos.
Cuidado com a possessividade
no romance! Sua sensibilidade
estará em evidência e poderá
se ofender com mais facilidade,
procure relevar as coisas.

� CAPRICÓRNIO -

r .'1 (22/12 a 20/1)
� Individualidade re

alçada'neste dia, e
os ostras facilitam

os decisões. Cuidada para não ser
acusado de egoísta pela pessoa
amado. Tente superar qualquer
insegurança que posso aparecer
no decorrer do dia e mantenha
sempre o bom humor.
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ANIVERSÁRIOS

14/1
Alceu Boeing
Arlete Steinge
Attevir Simplicio
Carlos E. da Silva
Celso R. de Abreu
Cleber L. Becker
Daiane F. dos Santos
Da:rti Zançhin
Deise W; Guse
Diovani de Andrade
Egon Grutzmacher
Eliane S. Floriani
Eunice Z. Zafanelli
Franz Bublitz
Geraldo Klein
Gertrudes Behling.
Gilson A. Matin
Iracema Engel
Isabel B. Voigt
Isolete Selhorst
Ivaldo M. da Silva

-

. Jaqueline A. Patérno
Leonardo Wargenowsky
Maria C. Silveira
Maristela M. Marangoni
Miriam Pickler
Otilio Demarchi
Patriéia R. Tironi
Regina Barbetto
Renata A. Vargas
Rosecler Bricch
Rosilene C. Costa
Sibino Kiatkosky
Tiago Krutsch
Va-Idir Feltrin
Vânia J. Berns
Wilson F. Rodrigues

� ,

DIVIRTA-SE

o cruzeiro
Desconfiado da mulher e da amante,
o sujeito manda as duas na mesmo
viagem paro ver como se comportavam.
Na volta, ele pergunta à mulher como
foi, e ela vai reletunde :- até ele identifi
car a amante.
- Como era essa mulher?
,- Ah, uma sirigaita! Dormiu cada noite
com um homem diferente!
Pasmo, ele procuro a amante e faz a

mesma pergunta.
- Ah, ela em uma dama - conta.
- Como assim? - ele pergunta, aliviado.
- Ela nãosclu do lado do marido nem

um segundo!

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Trabalho que '

possa ser feito em

sigilo conta com a

proteção especial do céu. No amor,
há uma tendência a reprimir o que
sente, cuidado. O planejamento de
suas ações deve sair do papel e
tomar o mundo real, sem medo do
desconhecido.

PEIXES

til. (19/2 019/3)
�. O astral favorece
Y-""-' as tomadas de

decisões. Nos
assuntos do coração, seriedade - é

chegada a hora de definir o que
você realmente deseja. Mantenha
o colma para não se irritar, pois
sabe que consegue as coisas
melhor se souber negociar.
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INFORME PUBLICITÁRIOA Farmácia de Manipulação EKILíBRIO indica:

PH'OLIAMAGRA
A MAIS RECENTE NOVIDADE NO TRATAMENTO

NATURAL ANTIOBESIDADE,
CONHECIDA COMO '� PíLULA ANTI BARRIGA! /I

A PholiaMagra é a sensa

ção do momento para quem

'quer vencer a gordura teimo-

"sa ao redor da cintura. Extra
ída de uma planta brasileira,
ela é apontada como a erva

anti barriga. A PholiaMagra
não oferece risco, trata-se de

um coadjuvante natural para
auxiliar no tratamento da obe-

.

sidade, sem toxicidade e sem

os efeitos indesejáveis que os

outros produtos para emagre
cimento causam.

Possui ação diurética, re

dutora de depósitos de celu

lite. Seu efeito emagrecedor
é devido a sua ação supres':
sara do apetite, causando a

sensação de saciedade e as,
sim diminuindo a fome e na

queima de gordura localizada

principalmente no abdômen.
Pode ser usada para evitar o

depósito de gorduras na pare
de das artérias .coronarianas
diminuindo os riscos de pro
blemas cardíacos.

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia

,

- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOlHAI

E AUMENTE A SUA RENDAI

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
.

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos

Na FARMÁCIA EKILlBRIO você encontra esta novidade em cápsulas e também outras fórmu-
las para emagrecer com saúde!

.

Conheça também nosso Composto Ativador do Bronzeado e consiga um bronzeado perfeito e
,

duradouro!!!

Faça-nos uma visita e consulte nossas farmacêuticas!!!
Fone 3371-8298/3371-6087 Rua João Picolli 110, Centro

Tratamentos c�os para sua qualidade auditiva

Venda de acessórios
CHiTRO A\JolT!vo JAiiAf:JUÍ-\
-www.caj.com.br

EKILÍBRIO
IFarmácia de Manipulação

Mu"dic'�mrl'ntfi'l,;:- f!n� ir,Nlfr��iI .. 1 II r.. . !, ,1':1' . 1 I i�:,l'. I!,I"

M,�ililmii!lll;�!) ii!/ff Ullrllim!,i��; m(illlil;��IS.

1"it!}tf!I'�lli'��iJJl:�: �!'

�:m;qlI11Wf.:!JJS. r,'lli.JJlliIJIUI.�lqjln;

Rua João PicoLli, 110 - Centro

TeL 3371-8298
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----------VITRINE

CAMPANHA

Atias realiza
sorteio sábado
o Núcleo do Comércio do Acias

(Associação Empresarial de Schroeder)
realizo dia 16 de janeirp o sorteio do
Componho CompfO Feliz. Os cupons do
componho podem ser depositados nos

urnas até dia 16 00 meio-dia. Entre os

prêmios que serão entregues estão um

corro, bicicleta e eletrônicos.

CONVÊNIO

Guammirim terá

PrQjeto Pescar
A Prefeitura de Guaramirim e o em

presa Dibrape Distribuidora Brasileira de
.' Petróleo assinaram convênio do Projeto
Pescar Dibrape-Guaramirim. O projeto
pretende garantir aos adolescentes em

situação de vulnerabilidade social, novos
hábitos, atitudes de convivência, cidada
nia e aprendizagem básico, para o exer

cício de profisSão no curso de "Iniciação
Profissional em vendas e atendimento
00 cliente". Os participantes serão se

lecionados pelo llnidade Projeto Pescar
seguindo alguns critéri.os como não estar
atuando no mercado de trabalho e pos
suir idade entre 16 e 19 anos. Informa
ções pelo telefone 3373-3397.

3055-330
3275-3300

.

Plantão de Vendas
9119-3300 J 916'1-�OO
8418-6186/962 -8{)64,

DOAÇÃO

Bombeiros recebem ambulâncias
.

. Bombeiros Voluntários de Guaramirim realizam hoje solenidade de entrego de uma ambulância novo que já está sendo
utilizadQ pela corporação. O evento acontece às 18 horas. O veículo foi adquirido através de doações financeiras de empresas e do
comunidade. Em dezembro de 2009, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Barra Velha e São João do Itaperiú também receberam
uma ambulância novo. A doação foi feita pelo Prefeitura de São João do Itaperiú.

CURSO

o
1«
o
«

S
�
>
zs

CENTRO DE-JOINVILLE ABRE TURMA DE FOTOGRAFIA
Motivado pelo aquecimento do mercado foto'gráfico no Brasil, o Centro Europeu de Joinville, escola de pro

fissões e idiomas, ofereceesse ano um novo Curso de Fotografia. Coordenadas.peln fotógrafo Rodrigo Arsego, as
atividades têm como objetivo a formação de profissionais completos, prepcmdespcru atuar em todas as vertentes
do segmento. Com duração de um ano letivo, o curso é baseado em métodos utilizados nos principais escolas
de fotografia do mundo, e trabalha diretamente com noções práticas e teóricas do segmente, As aulas do curso

terüe início no mês de março e serão renlizednsno sede. da instituição, Rua Henrique Meyer,-n° 280, Joinville.
Informações pelo telefone (47) 3029-4344.

-

,

,

�tIÚ*Aeeitarnos��ej
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EDUCAÇÃO

Abertas inscrições
para cursos

A Cetelbras educacional inaugurou
sede em Jaraguá do Sul. A instituição
oferece a partir desse ano os cursos:

Telemarketing, Recursos Humanos,
Gestão de Pessoas, Excel, Técnicas de
atendimento e vendas, Informática, Ma
nutenção de computadores, Web Desing,
Programação, Administrativo. pleno e se- .

cretariado, Graphic Desing e Web Máster.
Informações no (47) 3371-0080.

PALESTRAS

100 anos de
Chico Xavier

o centenário de nascimento de
um dos maiores líderes religiosos
do Brasil será também celebrado em
Barra Velha. Inicia dia ·17 de Janeiro a

3D Jornada Espírita do município, que
neste ano terá como, tema central os

100 anos de Chico Xavier. O local será
o auditório do Centro Espírita Jesus de
Nazaré, na Rua louro Ramos, 130, no
centro da cidade. Até o dia 24 serão
oito palestras, sempre às 20 horas,
todas abordando aspectos da vida e

história de Francisco Cândido Xavier.

I
, "�� ..�""""'_

veis.com.b ,,:
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III O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 14 D.E JANEIRO DE 2010 ECONOMIA------------'---

R$ 667 mi na reforma de portos para Copa Passagens aéreas têm alta de 32% em 2009
Em 2010, RS 677 milhões,devem ser libera

dos pela Secretaria Especial de Portos pum ade
quar terminais turísticos portuários dos Estados
quesedlnrüe osjogos da Copa do Mundo de 2014

no Brnsll. Os recursos também serâudestlnndos a

obras de melhoria nas vias de acesso terrestre e

na infraestrutura portuária� A proposta está sen

do analisada e aguarda oprovação prestdenciul.

Segundo o IBGE, o fim dos descontos dados pe- .

Ias empresas aéreas disparou o preço das passagens
em 2009. Em dezembro, o custo ficou 46,91% mais
caro; em novembro, a alta tinha sido de 18,03%. O

aumento resultou em incremento de 31,88% ao lon
go do ano. Isso representou contribuição individual
de 0,09 ponto percentual dentro do IPCA (índice de

Preços ao Consumidor Amplo), que subiu 4,31%.

REPúBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdelia Grubba l.ehmann,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
ESTADOOE SANTA CATARINA

rajlellonato do Mun/cipi". Comarca de Jaraquá do Sul

Margot Adelia Grubba l.ehmann,
--

Tabeliã eOfiei.la D"signada
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 0'1589,

Telefone: (47) 3273-2390 H. de Fuoc. 09:00h às 18:00h

EDnALDETImMAÇÃO. .

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventiaos títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir 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.Apresente
publicação se deve ao fato de aIs) pessoaís) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residenteís) ou domiciliada(s) fora da
Circunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém Se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade_com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ. '

Protocolo: 128411 Sacado: ALCIONECOElliO CPF: 533.123.099-72
Cedente:CERVEJARlAJOlNVlllE IlDA CNPJ: 07.776.830/000

.

Protocolo: 133727 Sacado:ADEMIRGOIZINGER CPF:791.810.409-97 Cedente:ENOCDESOUZAME
.

Número doTítulo:OOOl23 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:UNIBANOO-UNlAODEBANCOSBRASIlEIROSSA
DataVencimento:30/12/2009 \hlor:311,00
liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132493 Sacado: MARCOSDEPAlHAPADILHA
Cedente:ANIUNIO IVOBONATTI CPF: 216.550.819-34
Númerodo.Título:01 Espécie:NotaPromissória
Apresentante:ANIUNIO IVOBONATTI DataVencimento: 15/10/2009 Valor: 1.000,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$1O,4O

. Protocolo: 132319 Sacado:ELEMARHECK CPF:656.580.199-15
Cedente:MECANICACENfERCARMJITDAME CNPJ:02.844241/000
Número doTítulo:OO250 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
�resentante:BANCODOBRASILSA· DataVencimento: 15/12/2009 Valor:87,OO
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$ 2O,�,Edital:R$10,4O

CPF: 988.589.809-30

,
----------------------------------------_-------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 133599 Sacado:EXPRESSOMERCURIOSA CNPJ:95.591.723/005
Cedente:MEfALNOXINDUSfRlAMED\l.URGICAITDA CNPJ:78.810.975/000
Número doTítulo: 4OO2954U Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indiçação
�re:'e!l�te:�<X?DO !JRASILSA _

DataVencim��: 2.?/12/2009 Val�r: 149,29
Líquídação após aínnmaçãoi R$10,4O,Conduçao:R$14,60,Diligênaa:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo:I33904 Sacado:MARGAREIHaARKEFISCHER
.

CPF:ll1.583.792-34
Cedente:GRATIOFACFO�EASSESSORIACOMERClALITDACNPJ:03.625.949/000
N6merodoTítulo:263-08 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento:28/12/2009 Valor:1.75O,00 _

liquidação após aintimação:R$10,40,Condução:R$14,60,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

�;;I�;i34õ36--��MASSÃFÃmCÕMiFÃi(pRõDÃi.-IDÃ------CNPJ�õã:;22197iiKX)----------
Cedente: FSSAINDECOMDEPRODAllMENTIUOSITDA' CNPJ:03241.442/000
NúmerodoTítulo:2546412 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAlXAFroNOMICAfEDERAL DataVencimento:21/12/2009 Valor:774,00
liquidação após a intimação:R$ 10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 133047 Sacado:AGUAVERDE lNFORMATICAITDAME CNPJ:08.188.151/000
Cedente:BANCOCOOPERATIVO SICREDfSA CNPJ:OU81.521/000

.

NÚIDerodoTítulo:77621/3 Espécie:DuplicatadeVendaMercàntil
Apresentante:BRADESCO DataVencimento:21/12/;!009 Valor:619,85
liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$ 2O,80JEdital:R$10,4O

Protocolo: 132853 Sacado:GENECIOLlVElRASIDTA wrn 89 CPF: 721329.57!),,91
Cedente:DJD IMOVEISITDA CNPJ:83.540.187/000
NúmerodoTítulo:RENEG/lDfE08Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
Apresentante:CAlXAFroNOMICAFEDERAL

_ DataVencimento: 15/12/2009 \hlor: 900,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução: R$15,30,Diligênda:R$20,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132369 Sacado:ALEXANDRERAFAELDEPAlHA CPF:OU.l65.689-96
Cedente:TPMlNFORMATICAITDA CNPJ:07.856.652/000
NúmerodoTítulo: 102/01/002 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação ,

�resentante:CAlXAEO)NOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 3.100,00
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Dili!lfficia:R$2Q,80,Edital:R$10,4O _

Protocolo: 132328 Sacado:GRANRAMAINCORP ITDAME CNPJ:08.888.370/000
Cedente: ELEfRICADANUBIO INDUSfRlAECOMERCMATERIAISCNPJ:61.310.256/000
Número doTítulo:005629All Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 15/12/2009 \hlor: 1.170,61
liquidação após aintirnação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$2O,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132930 Sacado:MlllONFERREIRA1EIXEIRA CNPJ:06.096.889/000
Cedente:L1CZNERSKI INDUSfRlAECOMERCIODECOURO ECAl.CNPJ: 09.143.609/000
NúmerodoTítulo: 1300 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO DO BRASILSA DataVencimento:23/12/2009 Valor: 1.116,00
liquidação após aintimação:R$10,4O, Condução:R$13,19,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo:132297 Sacado:ANAClAUDlAKURECK CPF:078.384.819-61
Cedente:MECANIO\CENfERCARMJLIDAME CNPJ:02.844241/000
NúmerodoTítulo:OO298 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
ApresentanteBANCODOBRASILSA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 255,00
liquidação a'p6s aintimação:R$10,4O,Condução: R$16,71,Diligência: R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132201 Sacado:HEXAGONALENGENHARlAECONSTRITDA CNPJ:03.387.300/000
.

Cedente:ROlIDENARIEFATOSDEMADElRALIDA CNPJ: 75.853.1611/000
Número doTítulo: 294/3 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimentO: 14/12/2009 Valor: 2.140,65
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo:133619 Sacado:PANIFICADORAEMERCFARlAWANZUITITDAME CNPJ:79.944.765/000
Cedente:SOUZACRUZsA CNPJ:33.009.911/028

.

Número doTítulo: 499816-10 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil .

Apresentante:SOOUCRUZSA _ DataVencimento: 10/09/2009 Valor: 174,71
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$O,OO,Diligênci�R$31,95,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132632 Sacado:ANAIRGlACOMOZZIME CNPJ: 80.067.457/000
Cedente:ATACADOBElAMODADECONFECCOES ITDA CNPJ:01.042.828/000
Número doTítulo: 58306/3 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA

.

DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 556,23
liquidação após aintirnação:R$1O,4O, Condução:R$13,19,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$1O,4O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_------------

Protocolo:I33297 Sacado:ANIONIOCARLOSDEALMElDA . CPF:95O.9Í3.609-30
Cedente:FMPNEUS lIDA CNPJ:81.374.845/000
Número doTítulo:NC114830/2 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANOODOBRASILSA DataVencimento: 28/12/2009 Valor. 310,00
liquidação após a intimação:R$1O,4O,Condução:R$16,71,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133380 Sacado: INDUSTRIA MADElRACHlODINI ITDA CNPJ:83.619.734/000
Cedente:COMPENSADoSElAMINADOSSANDRI LIDA CNPJ:04.595.429/000
Número doTítulo: 018807 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA

.
DataVencimento: 25/12/2009 Valor: 300,00

liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução:R$ 20,23,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132461 Sacado:POLlSill,IND.MELillJRGICAITDA CNPJ: 72.090277/000
Cedente:DIFUSODISTRPARAFUSOSEWAlDITDA CNPJ:82.887.175/000
Número doTítulo: 88005/88006Espécie: INDICAcAO
Apresentante:CAlXAFroNOMlCAFEDERAL DataVencimento: 11/12/2009 \hlor:495,25
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$17,41,Di!!gência:R$ 2O,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 132615 Sacado: INSTITUlOEDUCAUONALJANGADA CNPJ:83.784.793/000
Cedente:DANFl1NFSS CNPJ:06.948.677/000

"

NúmerodoTítulo:001096/0 Espécie:DÚplicatadeVendaMercantilporlndicação
Apresentante:BANCORFAL DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 424,00
'Líquídação após aintimação:R$10,40,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 134019 Sacado:PRISMAELEfRICAETERRAPLENAGE CNPJ:73:MO.721/000
Cedente:ONIXCOMIMPEXPDEPRODElEI CNPJ:07.770.0f41000
Número doTítulo:0016204j2 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação

_ Apresentante:BANCO ITAUSA DataVencimento: 22/1272009 Valor:3.I186,34
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$4,74,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132178 Sacado:ANIONIOMARCOS lANKEWlTSCH
.

CPF:06O.372.269-54
Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOSLI CNPJ: 79.501.862/000
Número doTítulo:0127357005 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 11/12/2009 Valor: 164,25

. liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$46,28,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O
Protocolo: 132425 Sacado: ISMAELSOBRINHONEVESRAMOS CPF:383.779.342-72
Cedente:VALDOCIRHAASME. CNPJ:03.986.145/000
Número doTítulÓ:22590 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por indicação
Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL .

.
DataVencimento: 11112/2009 Valor:92,00

liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$13, 19, I)iligência:R$ 2O,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133935 Sacado:RAFrIl\ZINDECOMDOVES1UARIO ITDAME CNPJ:05.782.300/000
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDlSA CNPJ:01.181.521/000

. Número doTítulo: ()()()()()48701 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento: 29/12/2009 Valor:635,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132298 Sacado:APElTISERVICOSDEALIMENfACAOITDA CNPJ:02.031.555/000
Cedente:GEOPANPANIFICADORAITDAME CNPJ: 10217217/000
NúmerodoTítulo: 1369 Espécie:DuplicatadeVendaMeIDlllt;ilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 450,60
liquidação após aintirnação:R$10,4O,Condução:R$ 1l,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132865 Sacado:JANICEBORGES DOS SANIOS CPF: 706.983.179-04
Cedente:COM.MAICONSf.PONIUALIIDA CNPJ: 05.939.929/000
NúmerodoTítúlo:6632001 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
Apresentante:CAIXAFroNOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009 \hlor: 552,00
liquidação apósain�o:R$10,4O,Condução:R$16,00,Diligência: R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132633 Sacado: REFRIGERACAOFRIGOMAQ ITDA' CNPJ: 79.286.837/000
Cedente:COMERClALPARINOXITDA CNPJ: 02.764.053/000
Número doTítulo:47919 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento:18/12/2009 Valor:615,00 .

liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132453 Sacado:AZAMORAlAN ESPINDOIAPOSTIGLlONE CPF: 739.613.029-87
Cedente: CONDOMlNIORESIDENClALAMARYIl1S CNPJ:00.906.163/000
Número doTítulo:92200032666Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAlXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/12/2009 Valor: 138,98
liquidação após a intimação: 13$ 10,4O,Condução:R$4,74,Dilil?ência:R$2O,80,Edital:R$ 10,40
----------------------------------------------_ .. --------------------------------------------------------------------------��--

PlUtocolo: 1336114 Sacado:BHBCONSTRUTORACIVIL ITDAME
.

CNPJ: 10.876.102/000
Cedente:EVOlliCAOCOMERUODECOMPRESSORES EEQU1PAMENfCNPJ:07.382.761/000
Número doTítulo:4782/02 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento:30/12/2009 ValOr: 140,00
liquidaçãoapósaintimação:R$10,40,Condução:R$21,64,Diligência:R$20,80,Edital:R$.lO,4O

��l����g�Jl���:�-,----�f-��.���----------------------------
Núineio doTítulo:0081-1 Espécie:DUplicatadeVendaMercantil
Apresentante:CAIXAFroNOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 276,15
liquidação após a intimação:R$10,40,Condução:R$18,82,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132427 Sacado:JOCIEllRIBEmOPONTS CPF:062.615.719-61
Cedente:VALDOCIRHAASME

. CNPJ:03.986.145/000
Número doTítulo:22594 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAFroNOMICAFEDERAL DataVencimento: 12/12/2009 \hlor:232,00
liquidação após aintimação:R$ 10,4O,Condução:R$ 13,19,Diligên9a=R$20,80,Edital:R$ 10,40
-------------------------------------------------------------------------------_..:_---------------------------------�----------

Protocolo: 131474 Sacado:ROGERIOunSBATISfA ·CPF:003.7.77.489-19
Cedente:WAlDEMARSCHROEDER CPF: 770.205.538-34
Número doTítulo:001/2007 Espécie:Notaêromísséría
Apresentante:WAlDEMARSCHROEDER

'

DataVencimento:08/00/2007 Valpr:272,90 •

liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$_10,4O
-------------------';"-----------------------------...----------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 132240, Sacado:SIFRACONSTRUTORAEINCORPORAD CNPJ:05:927.226/000
Cedente:MENElllALlMENTOS ITDAEPP
Número doTítulo: 1012 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UNlAODEBANCOSBRASILEIROSSA DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 1.833,38

.

liquidaçãoapósaintimação�R$10,40,COndução:R$13,19,Diligência:R$-20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132862 Sacado:JOSIANEZAPELINI CPF: 036.931.299-67
Cedente:COMERUO DEMATERIAIS DECONSTIlPONIUAL CNPJ:05.939.929/000
Número doTítulo:548002 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
Apresentante:CAlXAFroNOMICAFEDERAL

.

DataVencimento: 15/12/2009 \hlor: 90,47
liquidação após a intirriação:R$10,4O,Condução:R$16,00,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

.

Protocolo: 132989 Sacado:KCELMaroRES EFIOS ITDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente:DFroRECOMDFroRACOES INTITDA CNPJ: 82.896.028/000
Número doTítulo: 193 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCOmúSA DataVencimento:07/12/2009 Valor: 2.100,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 2O,80,F4ital:R$10,4O

Protocolo: 132532 Sacado:aRMElACOM-DEROUPASEACES.ITDAM CNPJ:08278.534/000
Cedente:BRASILCRAFfCOMERUO DEARIEFATOSDECOU CNPJ: 06.088.958/000
NúmerodoTítulo:DP 11864503Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 1.040,60
liquidaçãoapósaintimaçãó:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$2O,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132824 Sacado: SILVIASANSAO CPF:024.967.679-60
Cedente: JDP lNFORMATICAITDAME CNPJ: 81.529.6117/000
Número doTítulo: 4890(6111) Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 160,00
liquidação apósaintimação: R$10,4O,Condução:R$20,23,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133442 Sacado:KWBCOMUNICACAO ITDA CNPJ:86.706.033/000
Cedente: ICR01NFORMATICA ITDA CNPJ: 01.005.030/000
NúmerodoTítido:8168-2 ESpécie:DuplicatadeVendaMercantilporlndicação
Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 19/12/2009 \hlor:228,OO
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$16,71,Diligênda:R$ 20,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132575 Sacado:aRMElAcoM.DEROUPASEACES.ITDAM CNPJ:08278.534/000
Cedente:BRASILCRAFfCOMERCIODEARIEFATOSDECOU CNPJ: 06.088.958/000
NúmerodoTítulo:DP11864603 Espécie:DUplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BRADESCO , DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 104,50
liquidaçãoapósaintimação:R$1O,4O,�ndução:�8,96,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O
---------------------------------------------------------------------------------------- .. -------------------------------------

Protocolo: 132563 Sacado:aRMElACOMDEROUPAS EACESORIOS CNPJ: 08278.534/000
Cedente:CONFECCOESDEROUPAS I.SKITDA CNPJ:03.469.339/000
NúmerodoTítulo:27965/1-3 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação'
Apresentante:BRADFSCO DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 261,87
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 2O,80,EditaI:R$10,4O

Protocolo: 132621 Sacado: S11\RSARACOMDECONF ITDA CNPJ: 10.259.887/000
Cedente:BANCOCOOPEIOO1VO SICREDI SA CNPJ:01.181.521/000
NúmerodoTítulo: 4962-1-3 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BRADESCO . DataVencimento: 18/12/2009'Valor:316,30
liquidação apósa intimação:R$10,4O,Condução: R$8,96,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo:132337 Sacado:LEONARDONIENKOITERME CNPJ:01.743.466/000
Cedente:MTFCOMERUODEROlAMENTOS ITDA ·CNPJ:04.2611.957/000
Número doTítulo:OOOO266505 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 859,22
liquidação após aintirnação:R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$1O,4O

Protocolo: 132665 Sacado:S1YLEIND ECOMDEARIEFATOSDEMADEm CNPJ:08.573.969/000
Cedenté:TRANSZEIlATRANSPORfERODOVIARIODECARG CNPJ: 80.293.392/000
Número doIítulo:8210/2009 . Espécie:DuplicatadePrestação deServíçospor Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento:04/12/2009 Valor: 4O,1X)
liquidação apósaintirnação:R$ 10,4O,Condução:R$ 46,28,Diligência:R$20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 132487 Sacado:L1GHTHOUSEIDIOMASITDAME _ CNPJ:07.709.251/000
Cedente:DISALSADISTRASSOCDEUVROS CNPJ:62.277.041/000
Núm!IDdoTítulo:845194/� Espécie:DuplicatadeVt!!ldaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO ITAUSA DataVenCllllento:04/12/2009 Valor: 460,34
liquidação após aintimaçã�:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital: R$10,4O •

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

Protocolo: 133327 Sacado:COND.EDIFICIO LEONl1NAWERNER CNPJ: 07.908.200/000
Cedente:AQUIllNO JACOBSUZIN&ClALIDA CNPJ:75.300.269/000
NúmerodoTítulo:3136/09A Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporlndicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DstaVencimento: 26/11/2009 \hlor: 130,00
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132696 Sacado:S1YLEINDECOMDEARIEFATOSDEMADEm CNPJ:08.573.969/000
Cedente:TRANSZEI1ATRANSPORIERODOVIARIODECARG CNPJ: 80.293.392/000
Número doTítulo:8209/2009 Espécie:DuplicátadePrestação deServiçospor Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento:04/12/2009 Valor:340,OO
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$46,28,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4Q

Protocolo: 132455 Sacado:WDMIIAFERRElRARAMOS CPF:070.943.849-47
Cedente:CONDOMlNIORESIDENClALAMARYIl1S CNPJ: 00.906.163/000
Número doTítulo:9200033158 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporlndicação
Apresentante:CAIXAFroNOMICAFEDERAL DataVenciJpento: 12/12/2009 Valor: 116,24
liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$4,74,Diligência:R$20,80,EditiJ:R$1O,4O

Protocolo: 132880 Sacado:CONDOMiNIORESIDENClAREINOLDOBARfEL CNPJ:03.616.454/000
Cedente:MANOS INSTAlACAOESITDA CNPJ: 09.579.500/000

.

Número doTítulo: 10006 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 21/12/2009 \hlor: 2.516,80
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$ 13,19,Diligência:R$2O,80,Edital:R$ 10,40

��I�;i3288i--�d�-mNOOMiNiõiüiSIDENCiÃREiNõiOOBAiITEL·----CNPj�oo:6i6.454;iKX)
Cedente:MANOS INSTAlACAOES ITDA CNPJ: 09.579.500/000
NúmerodoTítulo:10015 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimimto: 21/12/2009 Valor:490,OO
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 131465 Sacado:TDCAUroMACAORESIDENaALITDA CNPJ: 10.466215/000
Cedente: IS GUGOVIMPORTACAO EEXPORn\CAODEARTIGOSD
NúmerodoTítulo:OOO499 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilporlndicação
Apresentante:HSBCBANKBRASILSABANCOMUll'lPLO DataVencimento:25/11/2009 Valor:632,88
liquidação após aintimação:R$10,4O,CondUção:R$16,71,Diligência:R$�,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132236 Sacado:MAICONANIUNIODAROCHA CPF:037.2611.129-89
. Cedente:ENoCDESOUZAME
NúmerodoTítulo:OOO1 1lspécie:DuplicatadeVendaMercantilporlndicação .

Apresentante:UNIBANCO�UNlAODEBANCOSBRASILEIROSSA DataVencimento: 10/12/2009
\hlor: 340,00 ,

liquidaçãoapósaintimação:R$10,4O,Condução:R$21,64,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 131473' Sacado:1HAIZEFERNANDES CPF:015.104.990-40
Cedente:WAlDEMARSCHROEDER . CPF: 770.205.538-34
Número doTítulo:001/2009, Espécie:NotaPromissória
Apresentante:WAlDEMARSCHROEDER ,/ DataVencimento: 10/04/2009 \hlor: 1.103,80
liquidação após aintimação:R$1O,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$2O,80,EditaJ:R$10,4O

��.;;I�;i34003--S;;�d�:-roP-RÕDÃSCENrnÕÃuroMõTIVõilDÃ-ME-----CNPi-Õ5.iiõ4�49iõõõ--
Cedente: SAULO LEAL CNPJ:81.618.829/000·
Número doTítulo: 178 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 28/12/2009 \hlor: 1.000,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$17,41,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132536 Sacado:MAISONDUQUILTECIDOS ITDA CNPJ: 09.464.474/000
Cedente:BRASllJANARf'S BORDADOSARMARINHOSEARfESANACNPJ:06.137.162/000

.

Número doTítulo:003565/1 Espécie:DuplicatadeVendaMe tilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencim to: 13/12/2009 Valor:692,86
liquidação após aintimação:R$10,4O,Condução:R$8,96,Dili Ancia:R$20,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 133259 Sacado:CONSTRUCONDADM.ECONSTRU O ITDAllDA CNPJ: 04.366.675/000
Cedente: LCROCHAJUNIOREClAITDA CNPJ:05.165.390/000

- NúmerodoTítulo: L 1460 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
�re:'e!l�te:���OMICAFEDERAL _ Datay�n�ento:17/12/2� \hlor:54O,00

_ liqmdação apósamttmaçao:R$10,4O,Conduçao:R$ 8,96,Diligenaa:R$2O,80,Edital: R$10,4O
---�--�--_:.._--------��----------------------------------------------------------------------------�-------------_: __:.._--------

Protocolo; 133421 Sacado:CONSTRUTORAAJM ITDA
.

CNPJ: 04.991.446/000
Cedente:POLIMIXCONCREfO ITDA CNPJ: 29.067.113/000
NúmerodoTítulo: SFOO5044 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
Apresentánte:BRADESCO DataVencimento: 24/12/2009 Valor:2.076,51
liquidaçãoapós aintimação:R$10,40,Condução:R$8,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo; 132255 Sacado;MARCOANIUNIODASILVA&ClAL
Cedente:RESPLENDORALIMENTOS ITDA CNPJ:00.282.717/000
NúmerodoTítulo: 15528 ,Espécie:Duplícatadetendajdercaruílpor Indicação
Apresentante:BANCOmuSA DataVencimento: 29/10/2009 Valor: 164,10 '

liquidaçãoapósa intimação:R$lP,4O,Condução:R$8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132489 Sacado:VANILDEMARCELlNORAMOS CPF: 690.934.319-00
Cedente:CENIRODEFORMACAODECONDUTORES LESSMANN ITD

\ Número doTítulo: 24861 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UNlAODEBANCOSBRASILEIROSSA DataVencimento: 10/12/2009
Valor: 106,00
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$32,90,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10;4O

P;�I��i32445--S;;��WEIDÊRiiMÃGõMESDASiivÃ---------CPF�338ii6i32ii-i-----------------
Cedente:CENIRODEFORMACAODECONDUTORES LESSMANNITD
Número doTítulo: 25513 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação ,

ApresentanteUNIBANCO-UNlAODEBANCOSBRASILEIROSSA DataVencimento: 07/12/2009
.

Valor:395;00
liquidação apósaintimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligênda:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133435 Sacado:DONAWALEMPREENDlMENlOS CNPJ: 10.237.129/000
Cedente:DOCOLMETAIS SANITARIOS ITDA CNPJ: 75.339.051/000
NúmerodoTítulo:0091563101 Espécie:DupllcatadeVendaMercantil
Apresentante:BRADESCO DataVencimento: 24/12/2009 Valor: 1.035,00
liquidação apósaintimação:R$1O,40,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 132259 Sacado:MARCOANIUNIODASILVA&ClAL CNPJ: 10,893.087/000
Cedente:RESPLENDORALIMENTOS LIDA CNPJ:00.282.717/000
Número doTítulo: 15806 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO ITAÚSA DataVencimento: 03/1112009 Valor: 307,80
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:.R$ 8,96,Diligênci�R$20,80,Edital:R$10,40 .

Protocolo: 132416 Sacado:MARCOSDEPAlHAPADILHA CPF: 988.589.809-30
Cedente:DJD IMÓVEIS ITDA CNPJ: 83.540.187/000 .

Número doTítulo:318/RFAJUSTEspécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAFroNOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 1.250,00
liquidação após aintirnação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 2O,80,Edital:R$10,40

Protocolo: 132291 Sacado:DONAWALEMPREENDlMENlOS CNPJ: 10.237.129/000
Cedente:MELillJRGIaRFALFORfITDA CNPJ:01.434.674/000
NÚIDerodoTítulo: 002230 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
�resentante:BANCOmóSA DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 12.000,00
liquidação após aintimação:R$10,40,Condução:R$4,74,Diligência:R$2O,80,Edital:R$10,4O MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficiala Designada
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Impacto será calculado··pelos planos
Operadoras terão que oferecer 70 novos procedimentos a partir de junho

•
PIERO RAGAZZI

A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
anunciou na terça-feira a

nova lista de' procedimen
tos de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde no

vos (contratados a partir de
1999), com a inclusão de 70

novos procedimentos: e au

mentou o número de con

sultas obrigatórias para fo

noaudiólogo, nutricionista,
terapia ocupacional e psicó
logo.

.o transplante de medula,
.que antes só era coberto se

fosse feito com a própria,me
dula do paciente, agora tam
bém 'é obrigatório para me

dula de terceiros. O exame,
mais 'sofisticado para, diag- ,

nóstico precoce de câncer, o

chamado P-ET-Scan, também
entrou na lista. Teste do olhi-
-nhc.iteste de HIV rápido para
gestantes e oxigenoterapía
hiperbárica são, outros pro
cedimentos inseridos no rol

obrigatório.
Já o número de consultas

obrigatórias de fonoaudiólo
go subiu de seis para 24 por

ano, de nutricionista de seis'

para 12, de terapia ocupacio
nal passou de .seis para até 40 '

e de psicólogo, de 12 para 40.
Ainda não é possível esti

mar o aumento de custo das

operadoras com a nova co

bertura. Na última vez que a '

lista foi. atualizada, em 2008,
com a inclusão de mais de ,

cemmedidas,' o reajuste ficou
um ponto percentual maior
do que se fosse contabilizado

apenas o aumento dos custos
já cobertos. No ano passado,
o reajuste para os planos in-

. dividuais foi de 6,76%.
A previsão é de' que os

custos sejam embutidos _so
mente no' próximo reajuste
dos planos em 2011. As no

vas regras só passam a valer
em 7 de junho.

•

O novo rol de procedi
mentos 'também incluiu os

planos, odontológicos, obri
gando os planos a custearam
as coroas e blocos. As lesões

provocadas por acidentes de
trabalho e doenças ocupacio
nais também passam a, ser

cobertas. Nú�ero de consultas com fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacio"al e psicólogo foi ampliado

Inflação oficial fecha ano em
, 4,31%, menor taxa desde 2006

,A inflação oficial, calculada
pelo Índice de Preços ao Consu
midor Amplo (IPCA) encerrou

2009 em 4,31%, na menor taxa
desde os 3,14% registrados em

2006, segundo o Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A alta menor dos preços
dos alimentos foi a principal con
tribuição para a redução da taxa
do IPCA, que em 2008 ficou em

5,90%.
''Enquanto o ano. de �008 foi

influenciado pela alta dos ali
mentos, que haviam fechado em

'

11,11%, em 2009 esses produtos
tiveram variação .de 3,18% (sen
do 2,64% no primeiro semestre e

0,52% no segundo) e explicaram a

redução do IPCA deum ano para o
outro", diz o IBGE em nota. A pro
dução maior do arroz e do feijão,
por outro lado, derrubou os preços
desses produtos e contribuiu para
a desaceleração da alta dos alimen
tos em 2009. O arroz fechou o ano

13,14% mais barato, enquanto o

, preço do feijão caiu'37,43%.
O IPCA é considerado a "in

flação oficial" do país por ser a
utilizada para o cálculo dameta'
de inflação do governo federal,
que é de 4,5% ao ano. O índi
ce é calculado pelo IBGE desde
1980 e' se refere às famílias com '

rendimento tle 1 a 40 salários
.mínimos.

, Apesar da alta menor dos pre
ços dos alimentos, o item refeiçãô
em restaurante, que subiu 9,05%,
foi o que mais contribuiu para o
IPCA do ano, com 0,37 ponto per
'centual. A seguir veio o açúcar
refinado,' com alta de 52,99% e

contribuição de 0,11 ponto per
centuaL Entre os produtos não,
alimentícios, colégios (5,94%) e
empregado doméstico (8,7_3%)
empataram na segunda maior

contribuição para o resultado'
do ano (0,28. ponto percentual
cada um).

• I

LOTERIA

. ,Chuvas causam

estr�gos no RS
I

Subiu paro 53 o total de cidades que
decretarom situação de emergência em

decorrências das chuvas queatingem as re-
,

giões Sul e Sudeste do país. No Rio Grande
do Sul, ,mais de 2.800 pessoas tiverom que
deixar suas casas.-Ontem, equipes do Corpo
de Bombeiros retomarom as buscas por
duas pessoas ,desaparecidas após a queda
de uma ponte na rodovia RS-287 no dia 5.

'

CONCURSO N° 2194

CONCURSO N° 495

CONCURSO N° 828

'�rbneh�o s.:ffi)rteh7ffi
05 , . .., O�� -� 20 .. , .. , 24 .: �;;2 ,-- ;5;9

Sft!gundo SiC��;.t���IU,)
11 ,".,� 19' ... ",. 2tJi, ...- 42: ,�- '16 _, 50,INDICADORES

-v

,Governo pode
.

reduzir ,Cide
o governo avalia a decisõo de reduzir'

a Contrib'uiçtío de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) sobre combustíveis. O
Ministério da Fazenda pode lançar mõo
novQmente desss instrumento para ,evitar
que uma alta dos preços dos combustíveis
dê mais muniçtío ao Comitê de PolíticO'
Monetária (Copom) do Banco Central (BC)
para aumentar a taxa de juros. -

Bronzeamento é
liberado no país
Uma antecipação de tutela obtida

peln Associaçã(} Brasileira de Bronzea
mento Artificialliberou'em todo o país o·
uso de bronzeamento órtificial. Segundo
o advogado da associação, Eugênio Pala
�i, o juiz se baseeu na inconstitucionali
dade da proibição. No entanto, a decisão
contempla somente os locais filiados
à asSociação, que terão autorização de
realizar o procedimento.

.

..
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Mais de dez brasileiros mortos
Zilda Ams foi encontrada soterrada..Mortos podem passar de cem mil

Segundo o Exército Nacional,·
mais de dez militares brasileiros
estão entre· os mortos do terre

moto de 7 graus de magnitude
que atingiu o Haiti na noite de

terça-feira. A médica Zílda Arns,
fundadora da Pastoral da Crian

ça, também está entre as vítimas.
O corpo foi encontrado ontem,
-soterrado entre os escombros de
.
um prédio onde funcionava um
serviço de ajuda humanitária. A

.

Federação Internacional 'da Cruz
Vermelha estima que até 3 mi
lhões de pessoas foram afetadas

pelo terremoto, considerado o.
.mais forte no país em 200 anos,
100 mil podem termorrido.'

,

, A interrupção dos meios de

comunicação .
com o país torna

praticamente impossível obter
um quadro completo sobre os

danos e vítimas dos tremores.

Segundo o secretário geral da
ONU (Organização das Nações
Unidas), Ban Ki-moon, os servi

ços básicos, incluindo água e ele-
'tricidade, entraram em colapso
total. Prédios importantes como

o palácio presidencial e a sede da
missão da ONU sofreram gran
des danos, e mais de cem pesso- ,

as continuavam desaparecidas até
o fechamento desta edição.

"O que mais nos preocupa é

que o acesso aos, alimentos está

comprometido", afirmou a coorde
nadora da Cruz Vermelha, Silvia
Backes. A Federação afumou que',
suas reservas de emergência são
suficientes para ajudar 3.0'00 famí
lias por apenas três ou'quatro dias.
O governa brasileiro deve enviar
ao país �4 toneladas de alimento,
e água, aléin de US$' 10 milhões
em ajuda.

DIVULGAÇÃO

Com serviços bósicos em colapso, vítimas aguardam atendimento médico após os desabamentos

�'
'Novas estradas
,de Santa Catarina .

. Caminhos
abertos para .

,
, "'\'

,o desenvolvimento.'

, .;/'".

Regiõe's que
. reçeberam ,
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SUCESSO
-

Segundo as comadres foi super legal o almoço de- M�ristelo Konchem, no

domingo, na sua bela casa _' assinada por ela, é claro _ em Piçarras, em
- torno da filha Vivione que seguiu para um "mochilão" mundo afora e só volta

depois que o carnaval passar. De tãe leve e sintonizada, a reunião evoluiu
até as cinco da tarde. Entre os presentes: Dulce Voigt e leninha Costa, como

.

'sempre, com a corda toda. Tarde perfeita!

LEITOR FIEL
ü.leltor fiel de hoje é o meu amigo
e radialista da Rádio Joroguá, luis
Sérgio. Mesmo curtindo suas férias
em Jooçobo e Treze Tílias, acompa
nha a coluna on line. Valeu mesmo!

BUSINESS
A semana começou com rumores
no mundo dos negócios. Sequnde
boca miúda uma empresa em fase
de muito crescimento teria sido
vendida na maior surdina, na se

mana passada, para um fundo cd
ministrado, . através de um banco.
O dono do'pednço. lrrltndo ao ser

questionado por este colunista,
não desmente a informação so

bre o seu negócio poderoso e me

forneceu a lacônica resposta: "A
empresa não pode comentar este
assunto agora". Será?!

CONVITE
O competente professor e sociólogó
Victor Alberto Donich, recebeu um

importante convite da Universidade
de Havana, em Cubo- uma das mais

importantes relacionados à filoso
fia, sociologia e história da América
lutinu- para participar entre os dias
três a dez de fevereiro, de um inter
câmbio para trocar experiências no

ramo' com professores daquele País.
Bola branca.

FELIZES
O boa gente Corlinho� ferreira foi
visto saindo de uma joalheria, com

um belo anel. Um presente para sua

esposa, Kátio Pereni Ferreira, que
aniversaria amanhã. Aliás, um pre
sentão, que cai muito bem, pois' ele
pode pagar e 'ela merece ganhar.

NAS RODAS
• Um casal que
está firme e forte é
Nivaldo' Augüsto e

Tothione Adriano,
da Pizzaria üomlnl,
Eles vivem um belo
romance, nota

�

dez.
Para eles não há
tempo ruim. Beleza
amigos!

• Outro casal sempre
. destaque em nossos

,

eventos sociais é for- .

modo pelo polivalen
te Gilmor Moretti e

Vera Triches. Sempre
apaixonado e de bem
com a vida.

-. O prometer Neni
,

Junkes está na área:
No programa de
2010, mil novidades,
no sliow business.

.

ONDE COMER
. BEM EM JARAGUÁ
No hotel Koyrós. O melhor prnfn
executivo da cidade.

DICA DE QUINTA
,

Curtir os delícias do
Estação Tempo. Agora e

sempre obre às 17h30min.

A belo Eliane nos bolados do modo

. FOFOCÓDROMO . outra estagiária, que paquerava um

Dizem por ai, que um profissional Ii- outro assessor e deu a maior confu-
berol em Joroguá' do Sul, que presto são" tonto com o concorrente quanto
serviços de assessoria jurídica num com os pois do moço. Parece que a

órgão público, não pode ver uma esta- lição não serviu, 'pols o Don Juan já
giário que já arrasto asas para o Iodo está de olho em. outro. Poro relaxar ,

da moço. Foi assim cerco de três anos
_

só tomando mesmo um copo bem
atrás quando tentou paquerar uma gelodo'do chope Künigs Bier.

;

Pro registrar: Essa galera fez o barbo e o bigode no

Beiro Rio. Ganhou todos os campeonatos do clube

o CORREIO DO POVO lUQUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2010

Empreendimentos

www.bueltermann.com.br

TE CONTEI!
• Dia 25 de janeiro, no Hotel

.

.saint Sebostion, t�l,1, coq��tel
,

"

em comemoração aos cinco
'

anos do Posto Samaritano do
CVV em Jaraguó do Sul, de
trabalho voltado ao bem
-estar emocional de nossa

, comunidade.

; ., Hoje à noite os "peIQd,eiros"
do, F12 Sport, comandado por '

Tato branco, começam suas

atividades esportivas.

A revisto do Site Moo
Gonçalves e a revisto Nossa '

já estarão circulando nesta

quiota�feir(l.
,

• Um dos grupos de pagode
que vem se destacando nos

melhores festas do região é
o Atitude. A rapaziada fóz um
som de qualida�e.

• Em março o revisto Nossa
� site Moo' GonçQlves promove

U macarronada be
.'

rOl fdu'Ajop�o.•� ..
,

será, realizado no puvi
eventos de, Jaraguá.,Ban�as e

muitos novidades farão parte '

do frege.
't

. • Nõo esqueço de recolher o
seu lixo do praia. Foç,a a suo

parte.

• .Com essa, fui!

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
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, BRASILEIRÃO

ATLÉTICO-GO • APRESENTAÇÃO
O Atlético-GO upresenteu essa se

mana sua quinta contratação para a

temporada 2010. Trata-se do volante
Erandir que foi campeão Brasileiro
pelo Atlético-PR em 2001. Seu últi-

,

mo clube foi o ABC-RN.
'.

ATLÉTICO-MG • CHANCE
Marcelo Nicácio, ex-Fortaleza, ga
nhou uma novo chance no Galo. O
atacante vai entrar no. lugar de Ren
tería, que teve' o contrato rescindido.
'Em 2009; Marcelo foi um dos urtl
Iheiros do Série B.

ATLÉTICO-PR • FICA
O goleiro Galatto decidiu ficar no

furacão em 2010. O jogador tinha
proposto do Litex, da Bulgária, mos
preferiu permanecer. Ele vai esperar
propostos melhores parn jogar na

Europa.

BARUERI • MUDANÇA .

Depois da,mudanço do Grêmio Ba-
.
rueri para Presidente Prudente em

presários do cidade se mobilizaram
poro criar um novo clube: o Sport '

Club Borueri. O time vai disputar o

quarto divisão do Estadual.

BOTAFOGO • OFICIAL
O zagueiro Antônio Carlos foi apre
sentado oficialmente ontem no

Botafogo. O jogador do Atlético-GO
assinou contrato por um ano:O novo

xerife disse que está trabulhandu
forte para o estreia.

CEARÁ • CONTRATAÇÃO
Mesmo corri o Campeonato Cearense
em andamento o Ceará continua a se

reforçar para 2010. O time trouxe o

zagueiro Diegó, ex-Corinthians, que
chega por empréstimo e fica até o

final da temporada.

CORINTHIANS • AMISTOSO
Como preparação para a libertado
res 2010 o Corinthians fez ontem
um amistoso contra o Huracán, da
Argentino. A equip.e venceu os visi
tantes por 3xO, com gols de Souza,
Morais e üentlnhc.

CORITIBA • LIBERAçÃo
O Coritiba conseguiu a liberação do

.

Couto Péreira, depois de entregar os
laudos exigidos pela Comissão de .

Vistoria. Porém, o Coxa não poderá
. estrear no Couto, pois ele está inter-
ditado pelo STJD.

CRUZEIRO • MARCA
O goleiro fábio está muito próximo
de superar a marca de Dido no Cru
zeiro. O jogador já disputou 305 par
tidos pelo Clube - uma a menos que
o atual goleiro do Milon, que otu�u
no equipe entre 1994 e 1998.

FLAMENGO'; ATACANTES
O Flamengo deve estrear o Carioca
com o dupla Obina e Gil no ataque.
Adriano ainda se recupera dos bo
lhas no pé e Vagrier love segue em .

situação indefinida. Kleber é opção
.

coso love decline.

FLUMINENSE • FORA·
O fluminense está próximo de dis
pensar o atacante leondro Amaral.'
Ele veio como reforço de peso no

começo de 2009, mas não balançou
as redes uma só vez na temporada. O
jogador pode ir poro o Bahia.

CATARINENSE

o CORREIO DO POVO WQUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2010

GOIÁS • MANDO
COJ11 Serra Dourada fechado para re

formas, o Goiás anunciou que man

dará os seus jogos no Estádio Hailé
Pinheiro, conhecido como' Serrinha.
O time só volto para coso no segunda
fase do Copa do Brasil.

'GRÊMIO • CARÊNCIA
Paro suprir Q carência na laterol
direita o Grêmio está atrás do ar

gentino Marcos Angeleri, de 26 anos,
atualmente no Estudiantes. Está é a

segunda vez que o time gaúcho tenta
trazer o jogador.

-

. GUARANl • PATROCINADOR
O Guarani confirmou o segundo pa
trocinador paro 2010. Além da lupo
o time vai contar com a lojas Seller .

como opoiadora até o final desse
une, inclusive parn o 'Campeonato
Brasileiro.:

INTERNACIONAL • IMPASSE
Já está tudo acertado para que o .

volante Sandro deixe o Inter rumo a

Inglaterra, onde defenderá o Totte
nham. O Inter o quer no ühertnderes;
mas o time inglês o quer entes,
PALMEIRAS • APRESENTAÇÃO
O Palmeiras pretende apresentar o

volante Edinho amanhã. faltam ape
nas detalhes burocróttcos para que
ele se transfira do lecce, da Itália,
para São Paulo. O jogador foi reve
lado pelo Internacional

SANTOS • MAIS REFORÇOS
O . técnico Dorival Junior anunciou
que quer mais quatro reforços para o

Peixe. Na mira do treinador estão Ra
mnn, do 'Vasco,· e o volante Róbston,
do Atlético-GO. Quem se apresentou
ontem foi Giovanni. .

SÃO PAULO • JUSTiÇA
.

Seis ex-jogadores do São Paulo
entraram na justiça' requerendo di
reitos de arenas (transmissão dos
jogos) atrasados: São eles: F�bão,

.

Ramalho, lenílson, Leandro, Aloísio
e Diego TardelU.

VASCO • GARANTIDO
O Vasco tratou de garantir até 2012
sua revelação na Copa São Paulo: o

meia Jonathon. O garoto trazido do
Friburguense marcou três gols na·

competição e deve ser integrado 00

elenco principal.

VITÓRIA • REFORÇO
O Vitória apresentou o seu' terceiro
reforço no temporada. O· ex-jogador'
do Figueirense Egídio, que foi re

velado pelo Flamengo, se junto 00

companheiro de' time Schwenk. O
lateral também defendeu o Paraná e

o Juventude.

ATLÉTICO DE IBIRAMA • EMPATES
O último jogo-treino do Atlético de Ibiromo
aconteceu no iníCio do semana. A equipe .

empatou em OxO com o Rio Bronco-PR, no
. Poroná. O time também havia empatado com

o J. Malucelli na semana passada.
- '

.*

BRUSQUE • COM TUDO
Em seu primeiro coletivo no Brusque
o atacante Violo balançou a rede três
vezes e quase fez um gol de bicicleta.
Violo, que ainda preciso perder dois
quilos, deve estrear no domingo con

tra ó AvaL

FIGUEIRENSE' • ATAQUE
Ontem a diretoria do Figueirense
anunciou a contratação de mais �m
atacante. Willian, 23. anos, estava
no Vila Nova-GO, 'mas foi revelado
pelo GuaranL O jogador atuou tam-
bém pelo Atlético-PR.

.

DIVULGAÇÃO

JOINVILLE • DERROTA
O Joinviíle amargou a segunda der
roto nos amistosos que disputou no

Paraná, onde fez o pré-tempernda
Dessa vez foi 1xO poro o Paraná. O
time volta amailhã e estreio do
mingo, às 17h, contra o Criciúmo.

JUVENTUS • PROGRAMAÇÃO
Ontem o Juventus fez apenas um coletivo
na parte do manhã. A equipe volta a .treinar
normalmente hoje para �. preporor poro a

estreia no domingo contro o Metropolitano,
às 17h, nO Campo do Sesi.

AVAí • ADIADO
Por causa de um pedido da PM o jogo.
entre Awí e Brusque foi adiado poro
domingo às 19h30,' na Ressacada. O
tim� B do Avaí é que entro em .campo:
O laterol-direiio Medina, revelado pelo
Juventus, deve jogat

, DIVULGAÇÃO

, .'

CHAPECOENSE • AMISTOSO
A Chopecoense fez seu último
amistoso antes do estreio contra
o Atlético de Ibirama, domingo, às
17h. O Verdão ganhou do Ypiranga,
de Erechim (RS), 'por 3x1. Waldson,
Tuto e luz André marcaram.

*" *"

CRICIÚMA E.C.

CRIClÚMA • VOLANTE
O Criciúma fechou com o volante
Anderson Luiz. O ex-jogador do In
ternacional e do Santos deve che

. gar na semana que vem somente

depois da estreio do Tigre contra o

Joinville no domingo, às 17h .

IMBITUBA • MAIS NOMES
Depois da estreia no Catarinense contro o

Rgu__eirense, na segunda-feiro, às 20h30, o
CFYImbitubo vai atrás de mais dois refor
ços. Os jogadores procurados são um mele
e um atacante.

METROPOLlTANO-· INTERDITADO
O meuuempn em Blumenau fez com

que o Estádio do Sesi fosse interdi
tado por 30 dias. O Metrô ainda não
sabe onde mondará os jogos do turno,
inclusive o da estreia, domingo, con
tra o Juventus.
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Julimar Pivatto
LOUGANS DUARTE/OS,

julimar@ocorreiodopovo.com.br

Besaída
u� dos únicos remanescentes do time que conquistou o acesso para a PrimeiraQivisãõ acer

tou ontem a saída do Iuventus,O meiaDanílo 'Iheophílo vai defender o CFZ/ImbitUba no Cam-
'

peonato Catarinense deste .ano, Segundo ogerente de-futebol: Edson Morelli, ojogâ�or tinha �

. propostas de vários clubes, mas acabou acertando com o time do Sul do Estado. Sobre o volante
colombiano que está para chegar, ainda não tem nada confirmado. O técnice-Nazareho Silva está
vendo isso diretamente com o empresário que vem fornecendo atletas ao clube.

ESTATfsTICA
DIVULGAÇÃO

Clínica no Botafogo '

Esse rosto aí ao lado lhe p'l!ece familiar? Aíndamais com
esse uniforme?Trata-se de Luccas, irmão do ex-atacanteMül-

, ler, que trabalha nas categorias de base do São Paulo. Nesta
sexta-feira ele chega emJaraguá do Sulpara conhecer o traba
lho feito no Botafogo da Barra do Rio Cerro. No primeiro dia,
ele fará uma clínica com vários professores de escolinhas da
região. No sábado ele acompanhará alguns treinos no local.

,

I

A PRIMEIRACOPAA

SERTELEVISIONADA

'FOI A DE 1954, PORÉM
APENAS PARAOITO

PAíSES EUROPEUS. HQJE
ÉO EVENTO ESPORTIVO

MAIS ASSISTIDO DOMUNDO, ULTRAPASSANDO AS

OUMPfADAS. NA ÚLTIMA EDIÇÃO, 2,8 BILHÕES DE

TELESPEGADORES ACOMPANHARAMO EVENTO.

,
'

DOIS TOQUES
CONGRESSO· Foi confirmado para
o dia 9 de fevereiro o congresso
técnico para as competições
estaduais de futsal.

CORINTHIANS· O ex-ala daMalwee/
Cimed, Cabreúva, foi anunciado'
ontem corno reforço do São

Caetano/Corinthians, do técnico Pc.

CRAQUE • Cabreúva é um jogador
habilidoso, mas para ser craque
precisa ainda ser mais decisivo e

ter melhor poder de finalização.

AREIA· Dia 26 encerram inscrições
para o Campeonato de Beach
Soccer em Barra Velha. Informações
no frnebv@terra.com.br.

PRIMEIRO • O diretor da Ferrari
confirmou ontem que o brasileiro

Felipe Massa será o primeiro a

testar o novo carro da temporada.
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