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, Carlos Chiodini
avalia mandato

Pai passa com�ndo
1: d'a Aeias' para. filho

Aos 30 anos, leandro Bauer se preparo poro
assumir associativismo em Schroeder.
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Suplente deve ficar no Assembleia legislativo
até.obril e divulgo informativo com ações.
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apresentam hoje à Polícia Civil
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Marco Aurélio Màrcuccí foi confirmado,para Marcuccí ainda é uma incógnita. Com férias ven-
trabalhar em Iaraguá do Sul Já o comando da de-: cidas e uma licença.prêmio, ele também pode se

Iegacia de Guaramirim será assumido por- dois ti- candidatar a deputado estadual. Marcucci ainda
- tulares: Isaías Cordeiro, de Joinville, e Eliézer José 'responde a dois processos originados quando ele

Bertinotti, pê Araquari, Porém; a permanência de era titular da delegacia regional deIoinville .

.
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Defesa Civil esteve no bairro e interditou três casas. Mas moradores não querem sair e desviaram nascente
de água 'para conter novos deslizamentos. Bairros do interior do município estão sendo monitorados.

....
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Jwe acerta o pé
antes.da estreia
o técnico Nazareno Silvo priorizo

- finalizações três dias antes do
partido contra o Metropolitano.
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Música ,também
para � economia
Graças à movimentaçõo proporcionado
pelo Femusc, setor hoteleiro viu o

realidade de janeiro mudar. Ocupaçõo
chego aos 70%. Economia do cidade
deve receber RS 6 milhões.
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CONCURSO
Aprovados esperam

nomeação -
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PESSOAS COM APARENCIA JOVEM, 'QUE
NÃO REFLETEM A VERDADEIRA IDADE,

,

TENDEM A ViVER MAIS.
'

;� ..-"

FELIPE GOMES

Estudo dp UnlversidQde do S�I dq:DinoQ1orco.'Fonte: BBC Brasil
,'1' 1 'ri
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EDITORIAL

Novas· metas

CHARGE

PONTO DE VISTA

Você é viciado em trabalhar?
URGEL AUGUSTIN, FORMADO EM ENGENHARIA DA

'COMPUTAÇÃO, MBA EM EMfiREENDEDORISMO
TECNOLÓGICO E: CUr�SANDO !VISA EM fIN/�NÇAS

A vida corporativa moderna com

ênfase em metas cada vez mais am

biciosas coloca uma enorme carga de
trabalho sobre' o profissional. Isso, em
um ambiente altamente .competitivo,
aumenta o estresse e a rivalidade entre
os próprios colegas, favorecendo o sur-.

gimento do workaholic, aquele profis
sional viciado em trabalhar.

Na busca do sucesso, o workaholic
dedica a vida .à empresa. Muitas vezes

esse profissional chega até a negligenciar
sua vida pessoal, deixando de lado a fa
mília, saúde e o convívio dos amigos.

Mas ao contrário do viciado em tra

balho, há também um outro tipo de

profissional cada vez mais presente: é
o worklover, um apaixonado pelo que
faz. O gosto pela profissão é tanto que
ele nem percebe se está trabalhando
oito ou dez horas.

A jornada infindável do viciado e-m

trabalho costuma levá-lo à depressão.
Assim, ele deixa de ser expansivo, co
meça a se relacionar menos, vive estres

sado, foge de eventos com a família e

com amigos para trabalhar.
A dedicação excessiva, desequílí

brada, ao trabalho tem explicações es

pecíficas para cada caso. Pode ser fuga
do tipo de vida que está levando, an

siedade por ascensão rápida -na carrei
ra, necessidade pessoal de mostrar re
sultados e conseguir reconhecimento,
falta de planejamento de vida, embora

DO LEITOR

Bebidas' isotônicas,
O 'equilíbrio dos componentes (equivalentes

eletrólitos] encontrados em bebidas isotônicas

equilibradas em sais minerais como potássio,
magnésio, cálcio e sódio e outros componentes,
deve ser constante para uma boa performance
física. .Estudos indicam que normalmente não
ocorre na prática esportiva habitual.

,

Conforme algun-s fisiologistas de renome

nacional, especialistas na área da Medicina
Desportiva, descrevem as condições corporais
no cotidiano, ou seja, provém' dos líquidos que
bebemos um total de 60% da água ingerida,
30% dos alimentos que consumimos e do me

tabolismo celular, que se equivale 10%. As per
das desse precioso líquido é normalmente por
,evaporação pela pele" evaporação pelo trabalho
respiratório, pelo nosso sistema de filtragem
(rins) e pela absorção via gastrointestinal, sen
do assim excretado 'através da urina.

Durante o exercício o aumento da eliminação -

de água se torna maior ou menor através da sudo
rese, pelo qual a temperatura ambiente é respon
sável, através da massa corporal proveniente e

do seu gasto metabólico, atingindo uma perda de
água em torno de 2 a 3 litros, diminuindo assim,
de 6 a 10% a água do corpo. Os estudos shralizam
que uma desidratação interfere negativamente no
desempenho de um {atleta ou de um praticante de
atividades aeróbicas de longa duração. Em ter
mos técnicos, a perda de-água diminui o volume
plasmático (plasma - porção acelular do sangue) .

reduzindo o fluxo sanguíneo para os músculos e

pele, acelerando assim o sistema cardíaco como

compensador e retendo mais o calor, aumentando
a temperatura corporal.

Portanto perdas de 20 a 30% de água, sem re

'posição dos eletrólitos essenciais (bebidas iso

tônicas] podem levar a um mau funcionamento
_

do sistema renal, elevando a possibilidade da
falência renal.

EDUARDO RAMSAUER, P�U)fESSOR .fJlE f.[)U(�JUfÃO r:::iSICtjh f.
MESTRE fi.M GES'rJ\O OE P'(lli'1'U�A,S PÚB.l.ICAS

'
,

Os 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 • Bnependi- CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

a pessoa possa ter claro seu plano de
carreira, ou qualquer outra questão pes-
soal que esteja pesando. ,

'É preciso ter em mente que tudo que
é feito de forma desequilibrada se torna

contraproducente. As pessoas até che
gam a aguentar uma carga extra de traba
lho, mas passam também a cometer mui
to mais erros e acabam tomando decisões
precipitadas, sem a análise necessária.

Por isso quando se trata de trabalho,
para ter o mínimo de equilíbrio, a pes
soa tem que aprender a ser produtiva
em vez de estar apenas ocupada. É ne

cessário impor limites e saber que o que
importa é a qualidade e_ não a quantida
de. Saber priorizar, trabalhar de forma
eficaz, eficiente, com criatividade e ter
bons relacionamentos.Isso é o que conta!
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Irregular
Em contrapartida, há de

núncia de funcionários de

confiança atuando em car

gos exclusivos de concurso. O
Correio denunciou um destes
casos em 2009. Nomeado che
fe do Arquivo Histórico pela
atual gestão, o servidor Clo-'
doaldo de Jesus atua, na ver

dade, como motorista, cargo
que, perante a lei, só poderia
ser preenchido por servidor
efetivo. Situação que foi tra
tada como "comum" perante
os responsáveis na Prefeitura.

,.

,---'----,-------POLITICA----- o CORREIO DO POVO IISEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2010

Carolina Torriaselli

Demissões
Se a intenção do atual go

verno é reduzir o quadro per
manente, tudo leva a crer que
os aprovados no concurso que
não foram chamados ficarão
de fora. O projeto que cria .0

Programa de Desligamento-Vo
luntário de servidores está na

Câmara, que cedo ou tarde terá
de se posicionar. Uma das de
fensoras da categoria da qual
.faz parte, a vereadora Natália

Petry (PSB) só votará em caso

.

de desempate, já que assumiu

a presidência.

Alagamentos .-
Avemda Getúlio Vargas regis

trou anteontem ponto de alaga
mento próximo ao Mercado Pú
blico MunicipaLNo local, a água
da chuva costuma empoçar fa
cilmente, e nem precisa chover
torrencialmente como ocorreu
nos últimos dias. Também no

centro, o problema é frequente
na Avenida Marechal Deodoro

'"

da Fonseca, próximo à rua que
dá acesso ao Hospital São José.
É assim há anos, caí.um toró e

. ..

logo a água começa a subir, mas
parece que ninguém vê.

ca ro I i na@ocorreiodopovo.com.br
PIERO RAGAZZI

CÉSAR JUNKES

Sucessão
Eleição do novo presidente

da Câmara de Vereador de Gua
ramirim está marcada para as 15.
horas de hoje. Marcos Mannes
(PSDB) e Jorge Feldman (PP) tro
cam de posição na Mesa Direto
ra, com o progressista passando
a presidente e o tucano a Vice.
Em dezembro tem nova eleição,
esta - sim renovando por com

pleto a Mesa Diretora, como de
termina o regimento. interno da
Casa. O mandato-é de dois anos.

PIERO RAGAZZI

FALAAí!
-

"
São recursos que
garantem os

trabalhos por aqui
,,- ,"

r

prY:U':fH'I"Omi !$(.�ei�Ofr�(��
ff.UPr: 'JOIG1 {lfIln

S08RE AS EMf.NDAS 01.)5 .

Urel?IJTADOS DA BANCAriA
(J.lJfARIN lE��5S

Da leitora -

'

"Lendo sua coluna (dia' 13),
I observei a sugestão do dr Pau

lo Veloso, secretário de saúde do

município de Guaramirim, sobre
o alto número de acidentes, que é

preocupante e até alarmante. Gos
taria de esclarecer que fisioterapia
é uma profissão, e O trabalho só

pode ser realizado por profissional
qualificado para tal, não podendo
ser realizado por qualquer pessoa
leiga apenas para cumprir uma

_ sentença judicial. Concordo sim

que as pessoas imprudentes causa
doras de acidentes devam cumprir
algum tipo de trabalho juntos aos

acidentados, mas não substituin
do, ou exercendo alguma profissão
ilegalmente". FisioterapeutaRita de
CássiaGuandalini Grubba.

Da coluna
A sugestão do secretário-de Saú

de, Paulo Veloso, é para que moto
ristas infratores trabalhem na re

cuperação dos acidentados, o que
inclui, obviamente, a fisioterapia.
Mas em momento algum a coluna
ou o secretário, que émédico,men
cionam a substituição dos, profis
síonais com formação.

Descaso
Prefeito de Schroeder, Feli

pe Voigt, há três. semanas pede
sem sucesso à Celesc que reins
tale um poste de iluminação
quebrado em acidente de trân
sito na principal rua da cidade.

Alegam que não tem outro para
substituir. Este é só um exem

plo do descaso da estatal recla
mado pelo prefeito. Mas se até.
um pedido da maior autorida-

.

de do município é ignorado,
imagina vindo da população.

•
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Chiodini divulga ações em informativo distribuído aos eleitores da região

Regiões que
receberam

C;
DEINFRA

Secretaria de
Estado da
InlraesbulUra

Deputado esta.dual avalia mandato
Suplente, Carlos Chiodini deve ficar na Assembleia Legislativa até abril
JARAGUÁ DO SUL

Infraestrutura, saúde e segu
rança pública. Estas são as áreas
que o deputado Carlos Chiodini
(PMDB) considera que devam ser

. atacadas pelo governo do Estado
no Vale do Itapocu. Em mandato
na Assembleia Legislativa desde
setembro do. ano passado, ele
apresenta as ações em defesa da
região através de um informati
vo, distribuído aos eleitores.

Chiodíní destaca a atuação
junto ao governo do Estado em

obras de pavimentação, como da
Estrada Itapocu Hansa, entre Co

rupá e Jaraguá 'do Sul, e o asfal-
_ tamento da SC-413, entre Massa
randuba e Luis Alves.

O informativo do deputado
destaca também a obra no Hos

pital e Maternidade Jaraguá,
através de convênio de R$ 5,6

milhões assinado com o Esta
do para ampliação do local. A
previsão.

.

de término' da obra é
dezembro deste ano. "Saúde ,e
infraestrutura são requisições
da comunidade e tiveram que
ser prioritárias nos primeiros
meses", conta.

Em quatro meses no cargo,
o deputado apresentou sete pro
jetos de lei, seis deles ainda em

tramitação. Suplente, Chiodini
deve ficar na Assembleia Legisla
tiva 'até abril, quando os. titulares
que ocupam cargos no governo
devem reassumir, 'Até lá, tere
mos uma preocupação com a

segurança pública. O secretário
. Ronaldo' Benedet está disposto
e devemos buscar melhorias no
presídio regional", afirma.

GIOVANNI RAMOS

-

Novas estradas
de 'Santa Catarina.
Caminhos
.abertos para .

o desenvolvimento.·
I

Mais de 1.600 quilômetros
de reabilitacôes e novas

I

pavimentações, 95% dos municípios
beneficiados e integrados, milhares
de. pessoas com mais acesso
a educação, saúde e alternativas

\

'.� I

de em. rego. Em Santa Catarina
, I,' Jlf:.

Projetos dele"
na Assembleia·
• Proibir o vendo de narguile para me- -

nores de 21 anos.
• Proibir o envio de cortões magnéti·
cos pelo correio sem autorização do
consumidor

• Instituir p Programo de Registro CMl
em ho�pjtais, clínicos e maternida-
des.

.

• DistribuiÇ(ío de protetores solares
li,', po"! f���j��pnos eúblitqS,�o Estado.

.

• Instituir 0'010 Esto�uQI de Combate
�s HeJlQtites (19 de maio).

'. Rxoção de- cartazes em instituições
f{l

. públicassobre riscos «le dr(jg.Q� fumQ
� e álcool.

.
...

,

'

::l

� '. Criar cadastro de bloqueio de menso- .'Cf;
� gens comerciais na telefonia móvel.
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Incêndio ocorreu' em dezembro

Prédio vólta
-

a ser ocupado
Os cerca de cem morado

res do Edifício Amaranthus,
no Centro, onde foi registra
do um incêndio no dia 19 de
dezembro do ano passado; já-
estão retornando ao prédio.
Somente os dois apartamen
tos do décimo andar, onde
ocorreu o acidente, estão

_ desocupados é passam por -

obras. Não há uma previsão
de quando esses moradores
devem' retornar.

O. sistema de abasteci
mento de água e de energia '

-

elétrica também já foi nor
malizado. O coordenador da
Defesa Civil, Jair Alquini,
disse que engenheiros exter

nos e, profissionais da Defesa
Civil fizeram uma avaliação
técnica do prédio, e autori
zaram a ocupação do prédio,
na última sexta-feira.

De acordo com o membro
-

do Conselho Construtivo do
edifício, Alexandre Barbosa,
ainda não existem suspeitas
'sobre o que pode ter causa

do o fogo. Todos os prejuízos
serão arcados pela segurado
ra do condomínio.

Segundo ele, muitos per
maneceram este período de
férias na praia e agora retàr- -,

nam ao lar.
.

-

CHUVAS

o CORREIO DO POVO IISEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2010

Susto no ba-irro Santa Luzi.a
Vizinhos
trabalharam
no tentativo de
conter o borro

Deslizamento de terrapreocupa moradores da .localidade
JARAGUÁ DO SUL

A chuva voltou a assustar,
, desta vez, no bairro Santa Lu
zia. Na noite da última quarta
feira, foram registrados pontos
de deslizamentos de terra na

localidade. Três casas foram
interditadas pela Defesa Civil,
mas os moradores se negaram
a abandonar os imóveis. Eles
dizem que estão em alerta e

que se a chuva continuar, de
vem procurar abrigo em ou

tro 1ugar. "É a primeira vez .

que acontece, isso aqui. Tem

nascente no morro e por isso
desmoronou. Pediram para a

gente sair de casa, mas vamos

mudar. o rumo da água da nas
cente e vamos ficar seguros",
diz uma das moradoras, a au

xiliar de produção Emanuela
Postai [uvencino, 24, anos.

Na casa ao lado, morado- -

res e vizinhos trabalharam
durante toda a madrugada
com pás e enxadas para tentar
conter o barro. "Foi um sus

to. A gente se revezavà, fica-
'mos trabalhando e cuidando
a noite toda para que o barro
não entrasse na casa", explica
a auxiliar de produção Sônia

Koniege, 34 anos, que vive há
15 anos na localidade.

-'

Para o morador da tercei-
-

ra casa atingida, o auxiliar de

produção João Rossi, 26 anos,
o susto 'serviu para tomar uma
decisão. "Não adianta ficar
aqui. Estou pensando em ven

der a casa e sair", conta.

Corro foi
arrostado

pelo águo,
mos ninguém

se feriu,

PIERO RAGAZZI

Força da água assusta motorist�
Em Schroeder, o águo também . pelo correnteza e foi parar dentro do

deixou moradores' .ossustados. Um - rio. Foi preciso amarrar o corro o uma

motorista que trafegava pelo bairro árvore poro que ele, não fosse levado
,

Itoupova- Açú, por volta dos, 18h30 de ,: pejo água. ,0 auto:l11;óve�, fpi recupero- ,

, quarto.;feirp, teve o veículo arrostado' I dO,�Atem e ningué�ts� feriu.

De acordo com o coordena
dor da.Defesa Civil, Jair Alqui
.ni, existem diversos pontos
sendo monitorados na cidade.

As regiões do interior, segun
do ele, estão entre as mais vul
neráveis. "O solo está enchar
cada'e a população' deve ficar .

. atenta, ,principalmente nas

'áreas já atingidas", enfatiza.
Já as duas famílias .que ti

veram que abandonar as casas

por deslizamento de terra no

-baírro Chico de Paulo, no úl
timo dia 4, 'ainda não podem
voltar para as residências, por
medida de precaução.

Em casos de emergência, é

possível acionar a Defesa Civil
através do telefone 199.

DEBORA VOLPI

Obras de reconstrução ainda incertas
Em alguns dos pontos listados, os trabalhosainda não foram concluídos

-

Moradora diz que chuva couso medo
,

A auxiliar de serviços gerais
Ione Rodrigues de Moraes, 46

anos, é vizinha da obra de recons

trução da barreira que caiu em no

vembro de 2008, no Boa VISta. Há '

20 anos ela mora no bairro, mas
I

desde a tragédia toda vez que
chove a insegurança toma conta
da casa dela. 'Ainda tenho muito
medo, porque o barro pode des
cer. A gente fica em casa com urn

_ pé dentro e outro fora, qualquerN

� coisa a gente sai", diz.
. � A obra, assim como os demais
� pontos que ainda estão sendo re

construídos, deve ser concluída

.

até amanhã, mas segundo a pró
priamoradora, o prazo dificilmen-
te será cumprido.

.

,

Procurado pela reportagem, o
secretário municipal de Recons

trução, Ingo Robl, disse que não
tinha conhecimento do anda-

" menta .das obras, mas garantiu
que visitará todos os pontos
para, saber quais estão conclu
ídos. 'Acabamos de chegar das
férias e a chuva atrapalhou.
Mas queremos visitar urn por
um", afirmou. Já a prefeita Ce
cília Konell disse que o foco da
Prefeitura tem sido a prevenção.

"Temos muitas construções irre
gulares. Estamos intensificando
a fiscalização", destacou. Segun
do ela, a iinplantação de urna

estação meteorológica no muni

cípio ainda está sendo estudada;

I
ti
i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D o CORREIO DO POVO
•

SEXTA·FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2010

..

VALE DO II-l--PO._.._e------U-------

Empresa terá mais tempo para.
iniciar as obras da filia"IINSS

.'

,
"

GUARAMIRIM , ,atrasos significativos na pro-
O início das obras do pré- gremeção.rA empresa apre

dio do INSS (Instituto Na-' sentou a garantia da obra e a

cional do Seguro Social) de alteração ficará no máximo de
Guaramirim foi adiado por" dez 'dias, mas é certo o COIne

'causa de imprevistos buro- ço dos trabalhos ainda nesse

cráticos. Mas, a' construção _ mês", afirmou.
da agência deve começar até 'O investimento será de R$
o fim do mês.D contrato com 1 milhão, além dos móveis li
a LJG Construtora, de Curiti- citados em R$ 70 mil. A parte
ba, responsável pela execução financeira dos equipamentos
do imóvel, está assinado e a eletrônicos vai ser adminis-

_., vencedora' da licitação teria trada pela agência central de
até cinco dias para iniciar os Florianópolis. A agência do
trabalhos, o que não foi feito.' INSS ficará localizada em um

De acordo com a gerente terreno na Rua Nelson Luiz
executiva da filial regional, Rosa de Bem, na área central
[utália Rodrigues, o adiamen- da cidade. O espaço foi doado
to do prazo não implicará em pela Prefeitura.

" DAIAN'A CONSTANTINO

Pai e filho trabalham juntns nos negócios da família e também em prol do_associativismo na cidade

ASSOCIATIVISMO

De pai para filho
na posse da Aeias
Aos 30 anos, Leandro Bauer assume entidade

,
.

SCHROEDER

Leandro Bauer, 30 anos, as

sume a presidência da Adas

(Associação Empresarial de
Schroeder], com posse mar

cada para 25 de fevereiro, às
19h30" no auditório' da sede
da entidade, substituindo o

pai Ismário Bauer. Segundo
Leandro, o objetivo é dar con-

,

tinuidade ao trabalho desen
volvido por Ismário.

O jovem empreendedor,
que trabalha na Bamak Equi
pamentos de propriedade do

pai, tem a lista de desafios e

projetos pronta para ser apre
sentada na elaboração do
Planejamento Estratégico da
Acías, o documento vai dire
.cionar as ações da entidade
nos próximos anos. O planeja
mento será feito com base em

uma pesquisa sobre as neces

sidades .da -classe empresarial
desenvolvida e. aplicada pelo
Núcleo Jovens Empreende
dores. Em fevereiro, Leandro
terá em mãos o diagnóstico.

'� pesquisa vai direcionar
o nosso trabalho. A cidade
está crescendo rápido e mui
tas empresas têm a intenção
de se 'instalar em Schroeder,
Mas, é preciso selecioná-las
por isso ajudamos a Prefeitu
ra a analisar", enfatizou ele,

,

referindo-se sobre a impor
tância do. envolvimento da
Atias em questões estratégi
cas relacionadas à administra
ção pública.·Nesse contexto,
está'a ampliação da rede de

energia elétrica. Uma cobran-
'

ça assídua à Celesc (Centrais'
Elétricas de Santa Catarina) e'
ao governo estadual feita pela
Acias. 'O seguimento indus
trial e -as instalações de novas
empresas na cidade podem
ficar limitados, segundo Le-:
andro, por causa, da cobertura
concentrada e da falta de ca

pacidade de eletricidade. Os
bairros do interior já sofrem
com as consequências de que-

'

das no serviço.

DAIANA CONSTANTINO

Jutália Rodrigues garante que as obras começa� ainda esse mês

Aumentam registros de virose,
higiene deve ser redobrada

,

,(

REGIÃO
, Qs registros de casos de vi

rose aumentaram 'desde o co

meço desse ÇUlO. No Hospital e

Maternidade Iaraguá, em média,
das 100 crianças atendidas, 80%
apresentam sintomas de diarreia,
vômito eenjoo, Amesma situação
acontece, na unidade hospitalar
municipal Santo Antônio de Gua
ra:rnirim. Em BarraVelha, segundo
a Secretaria dç Saúde, nos últimos
dias mais de 100'pessoas busca
ram os serviços do Pronto Atendi
mente 24 horas'da cidade tambérri
com esses sintomas.

De acordo com o médico
Airton Slaviero, os sintomas são
causados por um vírus, assim
como o da gripe, que passa _

de
uma pessoa infectada para DU

tra, 'Se o indivíduo não mantiver

certos cuidados com a higiene e a

alimentação no dia a dia. ''É um

vírus comum que circula no ar e

de repente gera surtos", disse.
, ,O verão é uma época propícia

para esse tipo de vírus, O melhor
tratamento, segundo o médico, é
beber bastante líquido e soro casei
ro. 'l\s pessoas vão à praia e mais
facilmente podem ser' contami
nadas por um alimento que não,
foi bem lavado, explicou. Slaviero
aproveitou também para orientar
sobre os cuidados básicos: lavar as
mãos com frequencia, as frutas e

verduras e os talheres:

FALECIMENTOS

Fole.ceu às 00:00 do dia 14/01, o Sra. Rosa de .Lour
des Moretti Menel, com idade de 64 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 15/01, às 08:00 horas, sain
do o. féretro do Capela Mortuário de Nereu Ramos,
seguindo após para o cemitério de Nereu Ramos. ,
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SEGURANÇA

JARAGUÁ DO SUL

OS novos delegados de [a
raguá do Sul e Guaramirim

_ devem se apresentar hoje na

Delegacia Regional: O nome

de Marco Aurélio Marcucci,
que atuou por nove meses em

Barra Velha e anteriormente
em [oinville, onde também era

vereador, foi confirmado para
'

atuar na Delegacia da Comarca
de Jaraguá do Sul. Já o coman

do daDelegacia de Cuàramírim
será assumido 'por dois titula
res: Isaías Cordeiro, que tra

balhava em Joinville, e Eliézér
José Bertinotti, de Araquari.

De acordo com o delega
do regional, Uriel Ribeiro, os

profissionais que assumirão o

cargo em Guaramirim devem

começar a trabalhar já na se

mana que vem. O então titular
de Guaramirim, Daniel Dias,
'foi promovido e 'será transfe
rido para a COP (Central de

Operações Policiais), em Flo

rianópolis. Inicialmente, co

gitava-se a possibilidade dele
,trabalhar em Santa Cecília (Pla
nalto Norte 'Catarinense]. "Ele
(Dias) tem cursos específicos e

é treinado para realizar o traba
lho exigido pelo COP", comen
tou o delegado geral da Polícia
Civil, Maurício Eskudlark.

Já a data em que Marcucci

começará a trabalhar ainda é
uma incógnita. Conforme Ri

beiro, Marcucci teria, férias
vencidas e uma li-cença prê
mio para tirar antes de assu

mir a função. Também existe a

possibilidade dele se candida-
: tar a deputado estadual, o que
obrigaria o delegado a se de-

...

o CORREIO no povoO
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'

Cronograma para entrega de

ponte permanece indefinido
JARAGUÁ DO SUL

OS trabalhos na' ponte li

gando o Jaraguá 99 ao Chico de
Paulo devem ser retomados na

segunda-feira.' O secretário de
Planejamento, Aristides 'Pans
tein, disse que vai' conversar
com o engenheiro da Salver
Construtora, 'responsável pelas
obras, para definir o ,cronogra
ma da entrega. No final do ano

passado, a previsão do secretá
rio era de que a estrutura ficas
se pronta em janeiro.

A� obras da ponte começa-
,

ram em' junho de 2008, mas fi
caram paralisadas por mais de
um ano. A expectativa' era de

que a ponte fosse concluída em
,

setembro do ano passado, mas'
algumas situações atrasaram a

entrega, como as alterações re

alizadas no projeto e os proble
mas na documentação junto ao

Badesc. A Salver também alega
atraso na vinda de materiais e

equipamentos pelos fornecedo
rés. "Infelizmente, a empresa
está deixando muito a desejar",
comentou Panstein. A constru
tora foi contratada através de

•

processo licitatório em 2008, no,
governo do então prefeito,Mo
acir -Bertoldi. O investimento
será de R$ 500 mil.

PONTE DO RAU
Na próxima semana, Pans

tein também deve se reunir
com a prefeita Cecília Konell

para definir sobre o' futuro
da ponte que ligará o Rau ao

Amizade. A estrutura come

çou a ser construída em 2008,
também pela Salver, e está pa
rada desde o segundo semes

tre do ano passado.
Conforme Panstein, a Pre

feitura constatou problemas
no projeto e percebeu que a

documentação estava irregu
lar. "Ela começou a ser cons-

-

truída sem, a ordem .de servi

ços. Semana que vem vamos'

definir se fazemos outra ponte
no mesmo lugar ou em outro,

local", disse. O valor previsto
era de R$ 1,6 milhão. O secre
tário garantiu que. a Prefeitura
não .pagou nada à empresa até

, o momento e que o prejuízo
será arcado pela construtora .

ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

Marcucci está confirmado para assumir cargo na Delegacia de Jaraguá do Sul

, sincompatíbilizar do cargo até
dia 2 de abril para concorrer

às eleições, em outubro.
De acordo com Ribeiro, a

situação deverá ,se definir so

mente,na segunda quinzena de

'março. 'Atélá, ele (Marcucci) já

terá decidido se vai disputar as
eleições. Se ele realmente' for
candidato, um outro delegado
terá que ser nomeado no.lugar
dele", explicou.

-,

DAIANE ZANGHELlNI

Obra no Jaraguá 99 deveria ter sido entregue em setembro do ano passado
,

-
.

Hom�m preso por tentativa de estupro
Ur.l homem de 31 anos foi preso na madrugado de ontem por tentar estuprar

-' ume mulher na rua HoráciQ Rubini, no bairro Rio Cerro. Ele invadiu o caso da víti
ma, ag�rrou-a pelos cabelos e o pescoço, e a arrostou paro dentro da residência,

" em direção a um sofó.- Duronte a ação, o homem dizia que havia sido "enviádo
por Jesus para tirar o diabo do corpo dela". Ele foi detido pelo primo da vítima,
que escutou os gritos da mulher.

Delegado avalia OS.próximos meses.
,

Para Ribeiro, ações judiciais não' devem interferir no trabalho realizado

Novos delegados
Titulares da Polícia Civil estão definidos

O delegadoUriel acredita que ,cute um bom trabalho aqui na ci
o fato de Marcucci responder a' dade", destacou. Ele ficou preso
dois processos na Justiça origina- por mais de' um ano sob a acu

das quando atuava em Joinville sação de extorquir arrombadores
não devem interferir no trabalho de caixas eletrônicos.

'

dele em Jaraguá do Sul. "Não NOVA EQUIPE
sei os detalhes sobre o processo, No final de fevereiro, o mu-
mas o importante é que ele exe- nicípio deve ganhar mais um

delegado, além de 11 policiais.
A equipe, recém-formada pela
Academia de Polícia Civil, será

. distribuída entre 'a Delegacia
da Comarca e a futura Delega
cia da Mulher, prometida para
março. 'O Imóvel está localiza
do no bairro Vila Nova.

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA DE 1 MÊS
A família enlutada de Alessandro Maciel Franz, ainda consternada tom o seu fa'lecimento, agradece ao mi
nistro e ao Pastor Wilian pelas palavras ,de conforto, e a todos que enviaram coroas, flores e prestaram
solidariedade acompanhando ate a sua ultima morada.

'

E convidam todos para Missa de 1 mês, que seró realizada sexta-feira dia 15.01.2010
na Igreja Matrlz São Sebastião as 19 horas. '

"Salmo 23: O Senhor é meu pastor e nada me faltaró..

"

Agradecem a família Franz e Kirchin Fischer
'
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FEMUSC Hotéis operam com ocupação
.

.
.

animadora ao longo de janeiro

..

�IÚ}:múIiea��aeidâde

Seguindo as perspectivas da
. organização do Femusc, o setor
hoteleiro de Jaraguá do Sul é
um dos que. mais se beneficia
com a realização anual do. even
to. Neste ano, por exemplo, a

ocupação deve ficar na margem
dos 70% durante toda a segun
da quinzena de janeiro. Antes,
porém, o período era de quartos
praticamente vazios.

Conforme o supervisor de

recepção, Peterson Duarte,
dos 90 quartos disponíveis no

Saint Sebastian, 60 passam, a

partir de agora, a acomodar 75
hóspedes direcionados pelo
festival. E o melhor: as reser-

. .

SÓ de instrumentistas'
Economia recebe injeção extra neste mês
.JARAGUÁ DO SUL

Mesmo depois' de consolida
do no cenário musical;·Q Femusc

continua tendo princípios imutá
veis. As palavras são do diretor
artístico. do evento, Alex Klein,
que deixa claro: a ideia central é
oferecer um festival-escola com

concertos e classes de alto nível.
E, ainda, aliá-lo a uma presença
social ambiciosa. Mas, essa inal
terável meta não impede que o

evento respingue seus números.'

expressivos em outros palcos.
De acordo com Paulo Chio

dini, presidente do Instituto Fe

musc, em 2010, os investimentos
. na 'realização do evento alçan
çam o montante de quase R$ 2

milhões. Contudo, os retornos

superam'essa quantia de forma
considerável. "O festival gera
movimentação econômica três
vezes maior do que seu custo,
trazendo benefícios comerciais'

para diversas empresasem Santa
Catarina e gerando impostos ao

município", completa Klein. I
•

Os recursos que sustentam o

evento vêm de diversas fontes.
A lista inicia com o governó do
Estado. O repasse, neste ano,

é de R$ 800 mil. Já a Prefeitura
jaraguaense deve ceder R$ 80

mil mais apoio logístico e de in

.fraestrutura. As empresas Weg e

Hungry Tiger I,Stop Shop com
plementam os patrocínios. En

tretanto, há também a ajuda de
estabelecimentos comerciais e'
fábricas no repasse de produtos
consumidos pelos participantes
ao longo do Femusc. .

c." T

.'

vas foram feitas com cerca de
um ano de antecedência, tota
lizando lucro garantido de 810

diárias no período.
Além disso, o hotel tam

bém alugou as seis salas de
eventos existentes no prédio
para serem utilizadas como

uma extensão do CentroCul
tural da Scar nas atividades
do Femusc. Outro motivo de
sorrisos é o restaurante, tanto
que a empresa decidiu elabo
rar pratos e coquetéis espe
ciaís e, ainda, montar uma es

pécie de, bar, que munido de
música 'ao vivo funciona até o

festival acabar.

Tempo de adoçar os lucros
com a venda 'de chocolates

Janeiro não costuma ser um

mês 'muito doce para quem tem

como principal objetivo ven

der chocolates. Pouco depois'
do Natal" a procura despenca.
Mas; a comerciante Giovana

Hornburg vem modificando
essa amarga -realidade. Desde
2006, ela se une ao Femusc e,

graças a essa parceria, tem con

tabilizado resultados positivos.
Estabelecida dentro do Cen

tro Cultural da Scar, ao lado de
estandes que .

ofertam livros,
partituras e CDs, a marca jara-

.

guaense costuma comerci�izar

Participantes são aguardados com ansiedade por hotéis e pelo comércio

Vale lembrar que eles de
sembolsaram R$ 250 equiva
lentes à inscrição e têm direito
à alimentação e alojamento gra
tuitos. Mas segundo a organi-

.

zação, o custo de cada um dos

quase 600 selecionados chega
a R$ 4 mil, tamanha a valoriza

ção das aulas. oferecidas pelos
professores do evento.

KELLY ERDMANN

• CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE
HARPAS - FESTIVAL LYON & HEALY

• o que: recital ccm a harpista alemã Silke Eichhom
• Horário: 2Gh
• Acesso:'gratuito
• Palco: Centro Cultural da Scar

• ENCONTRO CATARINENSE
DEBANDAS

..

• O que: concertos no perlodo noturno
� Quando: de 15 a 17

• CONCURSO INTERNACIONAL

DE HARPA DE SANTA CATARINA '

• O que: provas eliminatórias são abertas ao públiCO
• Quando: 15 e 16

.

• SIMPÓSIO CATARINENSE DE

EDUCAÇÃO MUSICAL
• O que: mesa redonda, palestra e

oficina a partir das 1Bh I

• Quando: de 15 a 17

Informações: www.femusc.com.br

até ,200 bombons por dia ao

, longo do evento. "Na loja não

conseguimos isso nesta época
do ano", explica a proprietária.

Vislumbrando chamar ain
da mais a atenção de músicos
e plateia, ela aumenta a linha
de produtos dispostos no te

atro a' cada edição. Além das

trufas, barras e pirulitos de

chocolate, há também camise
tas e canecas personalizadas.

'

Para 2010, foram encomenda- ,

das ,500 xícaras e a produção
das guloseimas começou já na

-

semana passada .

PIERO RAGAZZI .

Giovan�: produçóo de chocolates para o Femusc começou há uma semana
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Dalila Têxtil na SPFW
Um dos maiores eventos de modo, o São Paulo Fashion Wee� começo neste domingo e o Dalila Têxtil estará presente apoiando dois grandes
nomes do modo internacional: Alexandre Herchcovitch e Mario Oueiroz. Os estilistas procuram sempre o que há de melhor para comporem os

coleções e encontraram no Dalila uma molho. de qualidade para o modo de primeira linho. A Dalila investe em pesquiso e tecnologia e produz
vários tipos de molho. No linho sustentável, o indústria conto com um portfólio de molhos produzidos com algodão orgânico, que não utilizo
agrotóxicos em seu cultivo, o algodão colorido, que dispenso o tingimento e os elaborados com fios de fibras de garrafas PEr.

.

APOSTA EM SABORES TROPICAIS
A indústria alimentício mundial tem interesse por no
vos sabores e nesse quesito o Brasil conto com uma

grande variedade de opções, mos que são praticamente
desconhecidos foro de nossos fronteiros. Com o obje
tivo de conquistar o mercado mundial, uma oposto do
Duas Rodos tem sido exatamente o apresentação dessas
alternativas.Na último Food Ingredients Europe - no

Alemanha - o empresa apresentou açaí, acerola, mote,
café verde e guaraná. Considerando o tecnologia deti
do pelo empresa, certamente será uma investido muito
bem sucedido. É só uma questão de tempo.

BOLSA DE VALORES SOB CONTROLE?
OS chineses apostam que é possível estabelecer regras
que permitirão mnls previsibHidade no cotação dos

ações negociados no bolso e por isso estão estnhele-
• cendo diversos novos regras. A conferir, pois se funcio-

nar será um exemplo o ser seguido.
.

CALOR PUXA VENDAS
O setor de móveis e eletrodomésticos foi ô principal responsável pelo crescimento de 1,1% no mês de novem

bro nos vendas do varejo' brasileiro no comparação com o mês anterior. _As altos temperaturas em boa porte
do país elevaram o comércio de aparelhos de ar condicionado e ventlludores.Im novembro, móveis e eletrodo
mésticos registraram uma expansão de 5,9% contra outubro.

. COMBUSTíVEL

Sobep d'a gasolina
Em fevereiro, aumento deverá sei de 2%

( .

Os economistas da FGV O pesquisador da FGV Maurício

(FundaçãoGetúlio Vargas) apos- Canêdo explica que o aumento
tam em um aumento do preço

' é só questão de tempo. "O sufi
da gasolina no varejo devido à ciente para a renovação dos esto-

. redução do porcentual de álco- ques no varejo", avaliou.
01 anidro misturado à gasolina,. A gasolina pesa 3% na in
de 25% para 20%. A medida flação do yarejo medida pelo
vale por 90 dias a partir de 10 Índice de Preços ao Consu
de fevereiro, com o objetivo de midor, da FGV. O provável
aumentar a oferta de etanol no aumento de 2% no preço da
mercado e conter os preços em gasolina, provocado pela re

disparada dó biocombustível. dução do porcentual de álcool
Em comunicado da institui- no produto, deve levar a um

ção, divulgado ontem, o econo- impacto de 0,06 ponto por
mista André Braz projeta um

.

centual no Índice de Preços ao
aumento de 2% no preço da ga- Consumidor (IPC) do próximo
salina no próximo mês. Na ava- mês. ''Após o primeiro dia de

liação do técnico, o produto com maio, este impacto começará a

o porcentual menor de etanol é ser dissipado e seu efeito ten
mais caro, já que a gasolina pura de a ser nulo na inflação de
custa mais. que o álcool anidro. 2010", acrescentou.

A especialista em petróleo e

gás da FGV; Adriana Perez, tam
bém prevê elevação de preço na

gasolina. Segundo ela, em janeiro
está ocorrendo uma preferência
maior pelo consumo da gasolina
porque, neste mês, o preço do
álcool tem registrado, em média,
'um nível mais elevado.

Abastecer vai ficar mais caro

o CORREIO DO POVO O"SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2010

,Há alguns �n1)s comQ formo de gera,f' rendo p,0ra. um empr
endlmente social, uma artesã de Borro Vemo buscou uma mó:
quine, de. c9stufo equipado com um aparelho especial pum a

ro

produção dos criativos tapetes prodUZidos com tiras de tecido
franzido. Elo conseguiu não ,só,gemr renda como aioda dor

início a um processo que resultou 'em diversas empresas que hoje.
- empregam cerca de duo� centenas de pessoas. A sohição paro trnns-
"

formar uma atividade artesanal em industrial veio de Jaraguá do Sul"
pois 'os equipamentos foram fabricados pelo Hruschka, tradicional fobri· .

conte de aparelhos para o indústria do confecção..
.

Ikarsten@netuno.com.br

Brasil se destacá.
No ano passado, os papéis brasi

leiros lideraram com folga o volume
de transações, estrangeiros negociados
em grandes praças como Nova_ Vork,

. Londres e Luxemburgo e tiveram um

giro de USS 614 bilhões.

Cai rendimento
Segundo estudo realizado pelo

Economatica, o rendimento nominal
da poupança ejn 2009 foi o menor

da história, registrando 7,05%. An
teriormente, o menor valor havia
sido registrado em' 2007.

Néki Confecções Ltda.
Admite

ESTILISTA
Requisitos: Experiência Comprovada

Formação Superior
Disponibilidade para Viagens
Conhecimentos em informática

SUPERVISOR DE QUALIDADE
Requisitos: Experiência Comprovada

Formação Técnica
Conhecimentos Básicos em Informática

lnteressados-erwlar currículo para rh@nekiconfeccoes.com.br ou
pelo fone (47) 3374-1135 com Rosania
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCW�n(lR

Maomé não tem dentes
no país dos banguelas

Estou na Indonésia há um mês. Esta é
a segunda vez que venho ao arquipélago.
Na primeira vez que aqui apareci, dois
anos e meio atrás, a Indonésia chamou
minha atenção pela sua diversidade cul
tural. Cada ilha, podendo ser a uma hora
de barco em distância, tem sua comida,
sua vestimenta, sua religião, seu relevo,
seu dialeto diferente da outra. Dessa vez

estou espantado como o seu povo é po
bre financeiramente. Talvez porque na

primeira viagem não mergulhei a fundo
no cotidiano dos indonésios. Viajei basi
camente por Java (que concentra o poder
político e financeiro do país) e Bali (que

'

concentra o turismo). Dessa vez estou por
ilhas distantes e turistas por aqui são ra

ros. Ninguém fala alguma língua estran

geira. Somente no Irã e na área rural da
China encontrei tamanha dificuldade. Po
rém aprender algumas palavras no idioma
do país não e tão difícil para nós. Muitas

palavras se parecem com as nossas.
-

A Indonésia tem a quarta maior popu
Iação do planeta (260 milhões) e dinhei
ro por aqui é raro nas mãos do povo. Nos

mercados, notam-se as transações por
escambo. Para se ter uma ideia, 'lembro
de um barco de uma ilha a outra, uma

viagem de dez horas, em que a segunda
classe estava transbordando de pessoas e

a primeira quase vazia. A diferença na ta

rifa era R$ 0,80. Não há empregos no país.
As indústrias são de extração. De petróleo·
a ouro. São salvos pelo mar, que pelo for
mato da maioria das ilhas.:o peixe nun

ca está muito distante. E salvo pelo clima
úmido, que faz chover muito. Alimentan
do os arrozais com água.

Assistir futebol e fumar é o passatem
po dos homens. Ter celular é um sonho.
Ser um policial é uma realização. Encon
trei famílias que enfatizam: meu irmão é

policial. Meu filho é policial. Parece que
se criou uma marca em que a única ma

neira de chegar algum dinheiro em casa é
através da polícia.

A-corrupção é vista facilmente através
dos policiais. Nas ruas quase todo moto

rista vai ao encontro do policial entregan
do algum trocado em sua mão. No ranking
das nações mais corruptas a Indonésia só
fica atrás do Afeganistão e da Somália.'

Imaginamos o caos: uma nação com a

quarta maior população do mundo sendo
a terceira em corrupção.

Porém tem algo muito interessante na

Indonésia. O povo não tem nada; mas re

presenta ser feliz. Nunca deixei de ser re

cebido com sorrisos.

VARIEDADES---------

A batalha
cibernética

Num futuro próximo um revolucio
nário videogame on-line será o mais
popular formo de diversão. Kable, um

prisioneiro, se tornará o grande estrelo
deste jogo. Nessa batalho, ele terá que
usar todos suas habilidades extrovirtuais
poro vencer o jogo e.derrubcr o sistema.

Edição especial de
um clássico: Alice
Essa edição especial de ''Alice no

País dos Maravilhas", de apenas três
mil exemplares, é poro colecionadores
e apreciadores' de livros-arte. A edição
de luxo é complementado por indicações
de ensaios sobre Alice e uma rélação de
artistas que já se aventuraram pelo País
dos Maravilhas, além de uma pequeno
filmogrofia baseado no obro original.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Rose e Davi descobrem quem causou o prejuízo à ,

empresa e ela fica aflita ao saber das recomen
dações de Gustavo sobre o fornecedor. Dr. Walter
informa Alcino que seu julgamento foi marcado.
Mari reage inconformada ao saber que Alcino vai
a júri popular e pode ser condenado. Taís fala para
Genoveva que deu um prazo para que Ernestina
conte que Bené é adotado. Alcino e Mari võo tirar

satisfações com Dr. Pompeu, advogado dos capan
gas de Verônica. Gustavo humilha Davi, que resolve

entregar o cargo de vice-presidente.

TEMPOS MODERNOS
Zeca se arrepende de ter beijado Nelinha. Zeca
conversa com Nelinha e os dois se sentem ain
da mais apaixonados. Hélio revela que Zeca foi
adotado e pede para Leal manter isso em segre
do. Led decide fazer uma prova para conseguir
bolsa para o curso de violoncelo. Valvênio pede
Lavínnia em casamento. Goretti tenta arrumar

mais uma babá para as filhas e se depara com

lolanda na agência de empregos. Nelinha vai

procurar Zeca na escola de dança e o encontra

'falando com Nora. Leal sofre um atentado.

VIVER A VIDA
Rafaela insiste que Dora peça a Garcia para ir com
elas ao Rio de Janeiro. Ricardo vai ao apartamento
de Ellen e interrompe o encontro da médica com

Alexandre. Tereza ajuda Isabel a se limpar e per
gunta o que aconteceu .•Luciana pede para Larissa
levá-Ia até o quarto da mõe, mas para no corredor
ao ouvi-Ia conversar com Isabel. Isabel conta para
Tereza sobre sua briga com Paixõo e fala que Mi

guel ama Luciano. Larissa leva Luciano de volta ao

seu quarto e ela pede para dormir. Marcos diz que
Helena vai ter que parar de trabalhar.

PODER PARALELO
Lígia e Paulo tentam fazer com que Scott entenda

que Tony tem informações valiosas. Bebei conta a

Bruno que já chegaram mais de mil e-mails e que
o setor de reservas está fervendo. Nícia pede ajuda
a Domi para encontrar as armas que Caló esconde

pela casa. Lígia fala, para Tony que o ama. Ela fica
emocionada. Fernanda pede para Pavõo hospedá
Ia em sua fortaleza. Téo fala para Caló que eles
têm obrigaçõo de salvar o Tony da acusaçõo injusta
(morte do Jorge). Rudi diz a Laila gue eles têm que
sair da clínica.

BELA A FEIA
Verônica fica desesperada diante da revelaçõo
de Bela. Max fica feliz ao saber que vai trabalhar
como DJ em uma boate. Dinho fica preocupado
ao saber que Bela descobriu o desvio de dinheiro.

Rodrigo e Cíntia estõo se beijando quando ele a

chama de Bela. Os investigadores especulam sobre
os depoimentos obtidos na Mais Brasil e decidem
interrogar Adriano, Verônica e Dinorá novamente.
Vera revela que ainda quer ações da holding an

tes que Verônica depene tudo. Bela fica surpresa,
mas firma o pacto com a amiga.

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

Lindsay Lohan tem
novos problemas
Lindsay lohan pode ter mais uma vez

problemas com a suposta fita em que
aparece em um momento íntimo com

o ex-namorado, Calum Best. O vídeo
estaria sendo oferecido a revistas

'

de conteúde adulto por até 100 mil
libras. No começo de 2008, algumas
supostas imagens do vídeo teriam
sido divulgadas na internet. Outras'
famosas como Jennifer Lopez já
enfrentaram problemas parecidos.

SUDOKU

Ronaldo pode
ficar solteiro
o craque brasileiro Ronaldo pode
estar perto de ficar solteiro mais uma'
vez. Segundo o [ornel "O Globo", o
casamento do jogador do Corinthians
com Bia Anthony estaria chegando ao

fim. A relação do casal já era turbu
lenta, e parece ter piorado depois de
reveillon. Grávida, Bia deve dar à luz
ao segundo filho do casal em meados
de abril. Eles já são pais de Maria
Sefln.uue nasceu em 2008.

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

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

VI ÁRIES

'frl' (20/3 a 20/4)
., Esta é a chance de

, � l mostrar a sua lide-
, rança natural. Os

'

astros avisam que a fase é ótima

para assumir um compromisso
sério na paixão. Mostre seu lado
mais competitivo no trabalho,
mas não deixe de aceitar a aju
da que os outros oferecerem.

TOURO
(21/4 a 20/5)

N.ão tenha receio de
viver novas expe-

.

.
riências. Boa fase

para viajar. No campo afetivo, o
astral é de grande realização.
Siga em frente! Dê atenção às

pessoas das quais mais gosta e

procure divertir-se em progra
mas alegres e comunitários.

BBB: Dicesar

já quis ser padre
O transformista Dicesar, participante
da décima edição do "Big Brother
Brasil", tinha um sonho bem diferente
do atual na juventude: sua vontade
era de ser padre. Segundo a transfor
mista Salete Comparti, o Seminário
era o maior desejo da mãe de Dicêsar.
"Ele é muito religioso. Chegou a

estudar para ser padre. Só mudou de
ideia quando veio de londrina para
São Paulo", declarou.

I Essa sapeca
é a Shatzi,
prestes a

pular da
janela! O clic
é da leitora

Shirlei Chagas
Araújo. ,I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06) .

Transform.ar velhasideias em novas

vai lhe parecer
estimulante. Procure a raiz dos
problemas, é chegado o momen

to de decidir o que o seu coração
quer. Romance recente pode se

firmar agora� Apenas.aprenda a

dividir e ficará bem.

�"
CÂNCER

'_•..l (21/6 a 21/7)
;�;-..._ ...;�� Mudanças importan-
: l tes podem�favorecer

o relacionamento
amorQSO e a união tende a ficar'
mais forte daqúi para frente. Se
tiver uma decisüo importante para
tomar, é necessário que a discutó
com alguém por quem você tenha

respeito.

�� LEÃO

Q:,_J (22/7 a 22/8)
.:: '} Não tenha medo

� � de fazer inovações
na rotina. Não fal

tará determinação para chegar
aonde quer. Na área afetiva,
os ventos sopram a favor da
união. Neste calor é melhor usar
roupas de tecidos naturais para
preservar sua pele.

ITJ'
VIRGEM
(23/8 a 22/9) .

Dedique-se a uma

atividade que traga
mais alegria 00 seu

dia o dia. Um romance estável
traz segurança e é isso o que
seu coração quer. É hora de ter

coragem poro mudar coisas que
você já sabe que não estão boas,
tente ser mais ousado.

'#1.
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Este dia pode ser
muito produtivo, se
você tem uutene-

mio paro agir do seu modo. Nos
assuntos do coração, compro
misso e seriedade estão em

harmonia com afeto e carinho.
Saiba que hoje você resolverá as

questões com sabedoria.

ESCORPIÃO
(23/10,0 21/11)
Seu signo tem tudo

para se dar bem no

emprego. Você terá
à disposição tudo

o que precisa. No amor, lute por
mais privacidade. Continue aju
dando as pessoas que precisam,
pois não há nodo melhor do que
espalhar o bem ao seu redor.
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I

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

�
I

É tempo de colocar
,

{{ suas ideias em

prática. Quem
trabalho em casa não poderá se

queixar do sorte. No romance, o

diálogo é fundamental. O astral

possibilito uma fase de grandes
realizações e mudanças podem
se mostrar muito promissoras.

CAPRICÓRNIO

.•
-...-

t (22/12020/1)
At{. � Você marcará

presença aonde
for e est.ará mais

confiante nas novidades com os

quais poderá se deparar. Na área
afetiva, momento para realizar
seus sonhos. O tempo livre deve
ser aproveitado poro curtir os

,

programas que mais gosta.

DIVIRTA-SE

o cobrador
Toninho se candidatou a um

emprego numa corretora. Estava
tão ansioso por obter o lugar que
o diretor lhe confiou uma cobrança
difícil, prometendo-lhe que lhe
daria emprego se tivesse sucesso.

Duas horas depois, ele regressou '

com a totalidade da quantia.
- Espantoso! - exclamou o diretor. -

Como é que conseguiu?
- Foi fácil - respondeu Toninho. -

Disse que, se ele não pagasse, diria
poro todo mundo que ele deve que
ele nos havia pagado.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Procure ficar mais
n'a sua. Bom astral

poro organizar
as finanças. Na relação afetiva,
o clima será de confiança e

cumplicidade. Adicione a sua

segurança, generosidade e

charme, e poderá conseguir o
que quiser no dia de hoje.

PEIXES

... (19/2 019/3)
�III Você pode assumir
Y"""" novas respon-

sabilidades. Sua

relação com gente de prestígio
conto com boas vibrações. No
pai�ão, busque mais de priva
cidade. Quanto mais amizades
fizer, melhores oportunidades
teró para progressos no futuro.
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PEUGEOT 207 HB XR PEUGEOT 207 PASSION XR PEUGEOT 207 X-LINE

- MOTOR IAL 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK UGHT.
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR IAL 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR IAL 8V FLEX 82CV
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEiCULj
�$R28.IOO �

APARTtR

R$34.900
APARTlR

R$37.790

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

Strasbourg Jaraguá do Sul � (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47)·3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3355-4500
RiQ do Sul - (47) 3522:-0686

De Segunda a Sexta dasBh às 19h Sábados até as 13h. - www.strasbourg.com.br
DIRIJA ESSE PRAZER

.BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Férias Strasbourg é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, Itajar, Brusque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. Toda Unha Peugeot 107 e Peugeot 307 com taxa 0% ZERO de juros no fínanclamento na seguinte condição (50%
de entrada para toda linha 307 e saldo em 24 meses sem juros e na linha 207 - 60% de entrada e saldo em 12 meses sem juros), outras condições de financiamento estão disponíveis nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB X-UNE 1.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09110, pintura
sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$18.100,OO e na versão 05 portas, a partir de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 05 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10, pintura
sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 37.790,00 à vista com

frete incluso. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207 HB X-Une 1.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09110
- 01 unidades; Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09110 - 03 unidades; Peugeotl07 Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:09110, 05 portas, pintura sóliáa, frete incluso - -08 unidades. Peugeot 307 HB e 307 Sedan consultar concessionária. Prazo de vigência da

promoção de 06/01/1010 à 01/02/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424ou acesse www.peugeot.com.br
\
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'Universo TPM
Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br '

De volta em grande estilo
Vou comentar, pois creio, que merece destaque. Cornofalei numa das últimas
colunas, o primeiro "Divã" do ano (com novas perguntas) tinha que ser com a

editora chefe do OCP. Hoje vocês terão o prazer de conhecer alguém a quem eu

devo a conquista desse espaço, pela fé que depositou em mim quando .eu era

televeridas e, posteriormente, no decorrer de quase dois anos, quando até hoje
me incentiva, me elogia e me impulsiona a prosseguir e a colocar no papel, pu
blicamente, muito do que vivi, vivo e sonho em viver. Mãe do Lucas, esposa do

_ Marcelo, gaúcha, gremista (argh!), jornalista... Comvocês: Patricia Moraes. .

EU SOU:,profissional, amiga, mãe,
mulher, Apaixonada. NA MINHA
OLSA NÃO . �TA: papel, ca-'

neta, batom, perfume e bagunça.
QUERIA QUE O MUNDO: fosse'
mais perto. DESEJO QUASE SE
CRETO: ser menos complicada.
NÃo VIVO. SEM: refletir. Mesmo
com a correria da vida moderna,
separo um tempo para pensar,
me conhecer e fazer novos pla
nos. APLAusos PARA: meu filho
e meu marido. São as duas pesso
as mais preciosas na minha vida.

Alho, admiro. E também para todos os jornalistas éticos, corajosos e

criativos. VAIAS p�, quem se cala diante da corrupção. Também
para quem reclama e vive de braços cruzados esperando que os outros

façam alguma coisa. DESNECESSÁRIO É:'ganlÍar todas, uni empa
te, às vezes, não é tão ruim assim. UM ENDEREÇOVIRTUAL: wwW.
'ocorreiodopovo.com.br UMDESTINO:. fico com mais de um. PARA
�SSEAR:Rosa, Daniela, Barcelona e PortoAlegre. Para viver: Iaraguá ..

UM LUGAR 'ARA COMER: aquele que sirva uma boa paella, ou um
churrasco autêntico, ou'aindamarreco recheado. E o bom atendimen-

-

to é essencial. O QUE BEBER: suco de laranja natural, coca-cola, cer- .

veja e vinho, depende do dia. O QUE FALTANOS HOMENS: instinto,
existem coisas que só nós mulheres conseguimos enxergar e prever. O

. QUE SOBRA NAS MULHERES: palavras. Ouvir é uma arte e tanto.

SO�ODE CONSUMO: no momento, umamáquina fotográfica ba
cana. UMADNA: aquela que todo dia se divide entre trabalho, casa,
família, e ainda consegue ter um sorriso no rosto. Olha que sermulher
não é tarefa para qualquer um!NATPMElhtento controlarmeus im

pulsos. Também exagero no chocolate. A FORMULA DO AMOR É:
não existe uma fórmula, mas acredito que companheirismo, dedica-_
ção, lealdade e tesão são ingredientes básicos.

.

-;

BISCOITO DA SORTE
Correr não é a solução .

,
\

.. >.

• A frase no orkut de uma

amiga me chamou a aten

. ção: "Muitos reclamam da

aparência, mas ninguém do
cérebro". E não é que é, Mary?

• Triste a tragédia no Haiti,
triste a perda de Zilda Arms.

Apenas queria registrar aqui...

• Dizem que hoje é o Dia
dos Adultos. Aquelas pesso
as responsáveis, sérias, edu
cadas, com postura de gente
grande... E dos outros adul-.
tos, meio loucos, um pouco
irresponsáveis e com uma

criança feliz dentro de si.

VÃ DE RETR I
•

'. Uma amiga apaixonada
bancava a conta dos restau

rantes, relevava sempre que
ele esquecia a carteira e até

'foi. boazinha o suficiente

para emprestar dinheiro ao

bofe. Ate descobrir que ele

pagava as contas da outra...
Cara de pau sem limites! '

Primeira semana de trabalho e a sacoleira ambulante que apa
rece todos os meses para atormentar nosso ego e nosso bolso
apareceu. Com sacolas e mais sacolas de lingerie. O grupinho
demulheres emvolta das peças soltava 1I0h" e "ui, que fofo" para
todo lado. Umadelas, que acaba de entrarnum relacionamento

para valer, fez umpequeno investimento. A outra (aquela que
há pouco adquiriu a fantasia demarinheira) apenas olhou com
olhos.espichados.Outra amiga, queria cores fosforescentes.. Só
de olhar as opções os olhinhos brilhavam, mas acreditem ou
não, praticamente todas se controlaram, Esse é um raro exem

plo de quando a razão damulher falamais alto ...

"Você é meu caminho.
Meu vinho, meu vício ..Des
de o início estava você, meu
bálsamo benígno. Meu sig
no, meu guru. Porto seguro
onde eu voltei..." Caetano
emMeu Bem, MeuMal.

, �.

Mãos de fada
•

A gente se preocupa com celulite, estrias,'manchas na pele, marcas de expressão
e rugas no rosto e no pescoço, cabelos, unhas e até com os nossos pezinhos... Mas
pouco se fala sobre os cuidados com as mãos que, quando esquecidas, mostram

.

implacavelmente os anos vividos. Básico, mas básico mesmo para manter a boa

aparência das mãos é usar filtro solar, hidratar, usar luvas durante os afazeres do-
mésticos, e tratar devidamentemicoses.de únha e pele. Para quem já tem algumas
marquinhas existem tratamentos para rugas e clareamento indicadospor especia
listas. Um chamego commãosmacias e bonitas é bom demais...
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Saiba como, tirar ótimas fotos, e fazer vídeos de qUalidade com o seu celular

Nada mais prático
do que ter um celular

_ que pode tirar fotos ou
fazer vídeos de
momentos incríveis

que estamos vivendo e

queremos registrar.
'Mas, muitas vezes" o

resultado fica tosco.
É claro que quanto

Escolha sempre
ambientes bem ilumina
dos, porque os celulares
predsani de bos luz

"

:p�ra fI ".'

Imag�ns.
,

• Coloque a fonte de
'

luz entre Q celular e o
,

" que está fotografando.
,

• Enquadre o que você

u quer f r�fÇlr de
'I'

r

pessoas e pense em

',como ela� fotoçrafa- _

.meíhor o equipamento
mais possibilidades
você tem de conseguir
captar o que deseja.
Mas é ,possível fazer
fotos e vídeos de ótima

qualidade com, celula
res .que não são de

,

última geração.
- Um bom apare-

tecnológica - afirma
Victor Van Ralse,
educador do Cinema

Nosso, instituição que
oferece cursos gratui
tos na área audiovisual.

Você pode .se
surpreender com o

resultado. A fotógrafa
Ana Branco, do jornal O

Globo, fez um belo

trabalho êom registros
feitos com um celular.

. Algumas ,das imagens,
aliás, estão embele
zando esta página.
- Adorei usar o

celular para fazer fotos.
'É' um objeto leve,
prático, que está

lho deve aliar um bom
sensor (valor do mega
pixel) e uma boa 'lente.
Não desanime se você
tem um celular de 3.2

megapixels ou ainda
uma câmera VGA (baixa
qualidade), porque a

sua criatividade pode
superar toda evolução

Fotos de Ana Branco tiradas com o celular
,m

',"':, _, : __

..'. "� i", �'7Bfl
,

,rI , J:r 'u·!!'n' ,:1

í.:
A �fQtógrafa Ana Branco

aplicpu recureo« do

photoshpp para mudar as
cores da foto acima

sempre com a pessoa
- diz a fotógrafa:

E não precisa ser

profissional para tirar
uma onda de fotógrafo
ou videomaker. Victor
dá dez dicas para você
tirar ótimas fotos ou

fazer vídeos leqais.
Confira abaixo:

• Pense na'histéria 'que
vai contar e planeje a

filmágem.
• Treine sua$"mãIDS e

pé,maS par
, Itribvimen!tos
, não tremer.

,
• Ensaie antes. Você
verá como fica melhor
na hora.de gravar.

,

• Não fiqú "a primeira
ii •
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A ,FORD DERRUBOU'OS JUROS"
E CONTINUA COM TAXASA PARTIR DE ZER01•
E AGORAVAI DERRUBARA PRESTAÇÃO.

COMPLETO
• TRAVAS E ALARMEDE SÉRIE

.

• TRAVAMENTO AUTOMÁTICO
DAS PORTAS A 15 KMlH
• BOTÃO DE ABERTURA DO
PORTA-MALAS NO PAINEL

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• VIDROS ELÉTRICOS

FORD KA 1.
, ECOSPORl)

, FREESTYtE 1.6L
.

� cat.KBRl

R$

• TRAVAS E ALARME DE SÉAIE
• PARI-\CHOQUê NA COR DO VEíCULO
• TRAVAMENTO AUTOMÁTICO
DAS PORTAS A 15 KM/H
• BOTÃO DE ABERTURA
DO PORTA-MALAS NO I?AlNEL
• ALÀBME DE MANUTENÇÃO
PROGRAMADA

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• VIDROS; TRAVAS E RETROVI$ORES"

ELÉTRICOS
• MY CONNECnON
• VOLANTE REVESTIDO EM COUBO

Promoção fl80 Meses é só na Ford" (válida até 27/01/2010-ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.0L Flex 2010 (cat. KBFO) a partir de R$ 23.900,00 à vista. Ford Fiesta Hatch 1.0l Flex 2010
(cat. FBCO) a partir de R$ 31.900,00 à vista. Ford Fiesta Sedan t ó6L Flex 2010 (caí. SEAO) a partir H$ 36.900,00 à vista. Ford EcoSport Freestyle 1 ..6L Flex 2009 (cat. ETI9) a partir de R$ 49.900,00 à
vista. Novo Ford Focus Hatch 2.0l (cat. 83Bl) a partir de R$ 52.900;00 à vista. (1) Taxas a partir de 0%, válida para o Novo Ford Focus Hatch 2009/2009 (cat. 83Bl) a partir de R$ 52.900,00 à vista ou
financiado com Taxa de 0% a.m., 50% de entrada e 24 parcelas na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la �arcela (10 unrdades).lnclusos tarifas, taxas e impostós (IOF). CustoEfetivo Total (CEl) a partir de 0,40% a.m. - 4,91% a.a. através do Programa- Ford Credit. (2) Toda.linha Ford em 80 meses com 20Yo de entrada e primeira parcela para 30 dias. Taxa de 1,60% a.m. e
20,98% a.a., na modalidade COC, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,81% a.m. e 24,02% a.a., através do Programa Ford Credit. (3) Toda linha Ford em 60
meses com Zero de Entrada e primeira parcela para depois da Páscoa. Taxa de 1,49% a.m. e 19,42% a.a., na modalidade COCI incluindo tarifas, custos e impostos ��(IOF). Custo 'Efetivo Total (CET) partir de 1,70% a.m. e 22,38% a.a., atraves do Programa Ford Credit. As ofertas apresentadas correspondem somente às cores �!�

.

sóldas desses veículos. Va�ores para cores metáícas e/ou especiais m�dia.nte. consul!a. narevenda �ão abr�nge seguro, acessórios. documentação e serviços
'

de despachante, manutençao ou qualquer outro serviço prestado pelo DlstnbUldor. SUjeito a eprovaçao de credito. Contratos de FinanCiamento e Arrendamento.
Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Finasa BMC S.A. Imagens somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e
invalidam todas as' publicações anteriores. .'

_. . .
e'.

�,. _'"
,

CARTÃO FORD UNICARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero. Seguros Fordcapitais e regiõesmetropolitanas: 4004,1960 I oema� localidades: 0800 728 1960.

.

'COM�l::ETO .,

.• TRAVAS�ALARME DE S.ÉRIE
• TRAVAMENTO AUToMÁnco
DAS POeTAS A 15 KM/Irf .

• BANSQ'Jl)<ÍJ MQ1!C,RiS'l'Â GQM
REGULAGEM DE AlTURA '

• BOTÃO DEABERTURA
DO PQ��A-��,�9 PAINel,:

. 'I:
• AR-CONOICION�DO..

I' �Q IBAG, QUPI,:.0f,
• PRSIOSABS
• r:\QDAS DE LIGA lEVE 16"

Buatim Center Copal Ginambo Globovel Globovel Moretti
Rio do Sul 1 (4713531 9600 Blumenau 1147) 3036.2000 Brusque 1 (47) 3351.0633 Canoinhas I (47) 3622.3555 Itajaí I (47132492222 Jomvllle I (47) 3481.2222 Jaraguá do Sul I (47) 3274 2800

Ford Empresas: (11) 4174.3929 VIVA O NOVO
, .
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BOA LEITURA!

Paulo Coelho
na palma da-mão

Escri�or é o ortmeíro brasileiro a ter toda a obra
. dispoillve1 no Kindle, leitor digital da Amazon

o escritor Paulo Coelho é o

brasileiro que mais vende livros em

todo o mundo. Agora, as histórias do
Mago também podem ser lidas no

espaço digital. Toda a obra do autor

está disponlvel no Kindle, e-reader da
Amazon. Pela primeira vez um

escritor brasileiro tem sua bibliogra
fia completa digitalizada.

Ao todo, são dezessete livros de
Dom Paulo Coelho. E o que é melhor:
os títulos são oferecidos em língua
portuguesa.

Os livros podem ser comprados,
em dólar, na loja virtual da Amazori.

110 Diário de um Magali, talvez o

maior sucesso mundial do escritor,
pode ser adquirido na página por U$
7,19. Já 110 Alquimista" custa U$ 6,40.

Mas o Mago não é o único escritor

brasileiro que teve obras digitaliza
das. O 'mestre Machado de Assis

também pode ser lido noKindle. Mas

apenas dois .títulos dele estão dispo-.
níveis. São os' clássicos "Dom

Casmurro" e "Memórias Póstumas de
Brás Cubas".

Divulgação

Todos os
títulos de Paulo
Coelho são

.
,./

otereaoos em

português

Sexta-feira 15 de janeiro de 2010

NA RED'E

Novos rumos para a música

A mais nova aposta
de algumas gravadoras
em tentar ganhar
dinheiro com música na

internet é o site
I

www.FreeAIIMusic.-
com. A página' entrou
no ar no fim de dezem
bro e funciona da

seguinte forma:
-

para

que cada usuário possa
fazer cinco downloads

gratuitos por sessão, a

pessoa vai ter que
assistir a propagandas.
de grandes empresas,
como Coca-Cola e LG, .

entre outros .. Esse é o

preço para poderb�ixar
até 20 músicàs pormês.

Ao que tudo indica, ê
�

grana dos anunciantes

ajudará a pagar os

'direitos autorais do:
artistas. Nós brasileiro:

ainda não temos acesse

à página, que, pai

enquanto, está apenas

disponível para 05

consumidores dos EUA.
•

Aprenda a fazer games

A T&T (Technology & ,

Training), empresa
voltada para a área de

.

design digital, vai oferecer,
a partirdeste mês, o curso

"Game Developer", para
interessados em inqressar
no mercado dos games.
Nas aulas, os alunos vão
aprender sobre a

produção e desenvolvi
mento de, jogos, entre

outras coisas. Mais

informações: (21) 2491-

7221_ '
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BUXIXO
O garoto sangue Saulo Wenningkamp, designer nu �roma C,onstruç?es, e a

bonita Jackelline Tomasi, já acertaram os detalhes. Ola 12 de fevereiro, pro
movem festa daquelas para celebrar, com grupo seleto de amigos, a troca de

.. alÚmças na mão direita. O amor está no ar.
,

"

VAVÁ E MÁRCIO
NASALOON
É bem nesta sexta-feira, a partir das 23
horas, que os gêmeos do Pagode Vavá &

.

Márcio apresentam o mega shaw na Cho
peria Saloon - Shopping Breithaupt. Além
deles, quem- também agita a festa é John
& Luan - com muito sertanejo. Os ingressos
podem ser adquiridos antecipadamente e

-as reservas de mesa você confere no site da
Saloon: www.saloonbier.com.br. Imperdivel!

"ME NAMORA"
Com essa' :m'úsica, que já desponta
nas paradas, o. talentoso cantor Edu
Ribeim abre () shaw, hoje à noite, às
23hora's, no bardo Buda, em Jaraguá.

'Uma dos grandes _

dificuldades do vida
é adivinhar qual é o'

desejo de uma mulher.
íTALO SVEVO

DO LEITOR
"Moa, de férias, àqui do Balneário de Pi

çarras estou de olho todos os dias na tua
coluna. Parabéns Amigão! Olha SÓ, quero
aproveitar para parabenizar o João Prim
pela sugestão em suá coluna, referente a I

. padronização das calçadas e lamentar o de-
_

saparecimento dQ gran�e Prefeito Geraldo
e dizer que: PENA QUE NAO APARECEU MAIS'

INENHUM GERALDO. Li que o projeto número
1 do presidenteJla Câmara de Vereadores
é construir umó sede nova. Pra quê? Se lá
o que se produz não ajuda em nada nossa

querida Jaraguá do Sul. Até parece que não
faltam creches, escolas, postos de saúde..:."

LEitOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o vereador Adernar
Pessamu', Ele tambémé outro amigo que
lê n coluna todos os dias para flcarsuper
antenado no que acontece de melhor na
nossa sociedade.

• No final de janeiro os

promoters Thiàgo Mattos e
-

Pepe Narloch võo aprontar
uma grande festa na urbe.

- Volto ao assunto ..

. NAS RODAS
, • O Bavi.era Pub, bar moder
no e cheio de novidades, co
mandado pela família Junkes
de Jaraguá, está bombando
em Balneário Camboriú. Vale
dar uma espiada.

• Neste fim de semana o

empresário Renato Frei:
berger, da Bell'Arte, afivela
malas pará um giro nos Es- .

todos Unidos. No programa '_.
muitos buslness,

r'-
-- --- -_._. __ o ----.-�

'��S�: C> r?>, ..._ ...J

: f�
-

I Ginástica é moda
I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

" 819
- centro - Jaraguá do Sul

.. _ •.. _ .. _ •. _ ... _ .. _ .. _ .. _._ ..

_.-.--:- ":'7{--

Os pogodeiros Vová e Márcio fazem show, hoje à noite,
no l:hoperio Soloon, no Shopping Breithoupt

FOFOC'ÓDROMO NA ORLA
O meu amigo Juvenal, comandante Mais feliz impossível! Cocá Pava-
do Restaurante Posto Mime, jura nelle e Gisa curtem seu momento
de 'pé junto que.nüe pinta o cabelo. de corujice total. O fi.lh·o Guilher-
Que (I cor graúna de suas madeixas, me foí aprovado em Direito - o

segundo ele mesmo, �. herança da. chcmpnnhe já saiu do gelo! No
família. Mas há controvérsias: se- sábado,No apê da fumlllu, . com

gundo Césinha Pradi, toda semana a presença d.este colunista e. uma
ele é vistol:nOj:cabe�erreiro Jenuérle, , trupe de amigos, o caldo VOl en

dando umas pinceladas na cabelei-
.
tornar para comemorar a entrada

ra. Agora, pelo sim, pelo não o rapaz do Gui, no campus da Univali, em
rejuvenesceu uns dez anos. Balneário Camboriú.

o empresário Alberto Correio e-o esposo Denise, com os filhos Gabriel
e Rofoelo,. em recente passeio no paradisíaco ilho.de Aruba

,

AUDAX
No domingo será realizado na cl-

-

dade de Curitiba (PR), o primeiro
'Audax (prova de ciclismo de longa
'distancia) da série 2010 e homolo
gada pelo Clube Audax Francês: co_m
a participação de quatro jaragUaen-'

'.
ses: o professor Robert Pillati, Almil
cor, Dr. Selmar Saraiva e César Maba.
Esta prova é a primeira da série e é o

brevet para a prova de 30.

ONDE COMER
,

BEM EM JARAGUA
No Smurf's lanches.

DICÁ DE SEXTA
Se for sair poro comer um

lanche naturol ou light.
Vá 00 Subway e peço -um .

. "Vegetariano".' Uma delícia.
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HAITI

Dificuldade
para auxiliar
às vitimas
Chega a 15 o número

de brasileiros mortos
o Itamaraty confirmou a tempo com doações e equipes.

morte de pelo menos 14 mili- Segundo a Organização Mundial
tares no terremoto ocorrido no da Saúde, pelo menos oito hospi-
Haiti na terça-feira, 12 de janei- tais da capital sofreram sérios da
ro, além da médica Zilda Arns nos, vários ficaram destruídos e

.

- ainda não existem.' números apenas dois estão em condições
oficiais das vítimas. Os corpos de atender as Vítimas que se acu

das militares devem chegar ao mulam nas ruas temendo novos

Brasil neste fim de semana. A desabamentos.
espera da família de Zilda deve A principal ajuda financei
acabar ainda hoje com a libera- 'ra virá do Banco Mundial, que
ção do corpo que estava previs- anunciou uma doação de cem

ta para esta manhã. � milhões de doláres ao Haiti.
De' acordo co�- as Nações A oNu, que tem pelo menos

Unidas; os voluntários encon- 150 funcionários desapareci
tram problemas para localizar.as dos e perdeu o chefe da mis
vítimas presas sob os escombros. são no Haiti, o tunisiano Hedi
Além disso, os danos no porto Annabi, fornecerá ao país 40
dificultam a chegada pelo mar, terminais de satélite e 60 uni
sem' contar as' dificuldades no .daries .de banda larga numa

aeroporto da cidade, onde deze- .. tentativa de restabelecer as

nas de voos chegam ao mesmo. comunicações básicas.

LOTERIA

Melhorias
\

no ·trânsito
CONCURSO N° 1144·

n� 'n �n 10 I� -r
W,J I ,,,. V 'II" -.", a q) "'_

� "{II' -". "'Ii "'/h, .... /,,1, �p

Os investimentos do governo no

mobilidade -urbcnn poro o Copo do
Mundo de.. 2014, com' recursos do
(FGTS), chegarão o RS 7,68 bilhões.

CONCURSO N° 1001

INDICADORES

"",,1

O,08�%
983,37

W';/IIi,;' ./

14.JAN EI RO.20 10

,WI� -0,83%

NACIONA�-----------

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os

títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir da publicação des-
te edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto

à 'possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de
ais) pessoais) indicada(s) paraaceitar(em), oupagarfernj serrem) desconhecidas, sualocalização incerta, ignorada QU inacessível, oufor(em) residente(s) ouçlomiciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecidopelo apresante, tudo em confonnidade corri os arts. 995, 997 cic 1023, to�os doCNCGJ.

Protocolo: 134227 Sacado:EUZANEDENIS KURECK . CPF: 920.874.429-91
Cedente: BANCO FINASABMC S/A . CNPJ: 07207.996/000
Número doTítulo: 3643904874 EspéCie:NotaPromissória
Apresentante:BANCOFINASAS/A.

. DataVencimento: 08/05/2008 Valor: 55.012,80
liquidação após a intimaÇão: R$1O,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital: R$10,4O
.. w�_. . . . _

Protocolo: 134220 sácado: FABIANADASILVADUARTE CPF: 833.016.310-53'
Cedente:ROZANECOSTADOSSANTOSTHIVES CPF: 751.407.219-53
Número doTítulo: 000384-0 Espécie: Cheque Protocolo: 134175 Sacado:SUPERMERCADOPONTOZEROlIDA CNPJ:08.310.001l000
Apresentante: ROZANE COSTA DOS SANTOS THIVES DataVenciment.o: 1�/10/2009 Cedente:PIEfROBON &CIALIDA CNPJ:97.580.260/000
Valor:177,50' Número doTítulo: 7709/3 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 0,00,Diligência;R$�1,95,Edital:R$10,4O Apresentante: BANCO DOBRASILSA . DataVencimento: 03/0112010 Val.or: 205,67

n liquidação após a intimação:R$10,4O;Condução:R$ 46,28,Diligência:R$ 20,80,
Edital:R$10,4O

.

REPÚ8UCA FEDERATIVA DO.BRASIL
ESTADO DE SANTA CATAHlNA

iab�/ion.W·c!Q Mun!dplQ e COm�fGl de J� ...gu" do Sul

Margot Ade!ia Grubba Lehmann,
T.b�lI:; � Ofldal.1:ler.J9n,)d�

Avenida Maredlal Deodoro da fOllSet'a n" "589,
Telefone: (47) 3273-239f1 H. de tllnç. 09:0011 as 18:00h

REPÚBLICAFEDERATNADO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdelia

Grubba Lehmann, Tabeliã e OficialaDesignada - AvenidaMarechal Deodoro da
.

Fonseca nO 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
Horãrío de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 133480 Sacado:AGUAVERDEINFORMATICAlIDAME CNPJ:08.188.1511000
Cedente:GILATELIEDEPINTIJRAlIDAME CNPJ:05.665.960/000
Número doTítulo:487-4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 24/12/2009 Valor: 522,36
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:.R$20,80,Edital:R$10,4O
Protocolo: 132177 Sacado: CARLOS SCHLENERf CPF: 821:;742.889-15

. Cedente:COOPERATIVADECREDITOVALEDO lTAJAI-VIACREDICNPJ: 82.639.4511000
.

Número doTítulo: 223.297/007 Espécie:NotaPromissória
'

Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDlData Vencimento:
10/1112009 Val.or: 778,38

.

liquidação após a intimação:R$10,4O,ConduÇão:R$ 4,7'4,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O
Protocolo: 133713 Sacado:CASADE.MINASARfESANATO lIDA CNPJ: 08.964.209/000
Cedente:EWEL INDDEESMALTADOSWERNERlIDA CNPJ:83.253.708/000

. Número do l'ítulo:.890/1 Espécie:DupliCata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 24/12/2009
Valor: 823,17
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

Protocolo: 134216 Sacado: GACARAUIDMOVEIS lIDAME CNPJ: 07.554.485/000
Cedente:ROZANECOSTADOS SANTOSTHIVES CPF: 751.407.219·53
Número doTítulo: 000046-9 Espécie: Cheque

.

Apresentante: ROZANE COSTA DOS SANTOS THIVIiS DataVenciment.o: 02/09/2009
Valor: 616,00
Líquídação após a intimação:R$ 1O,4O,"condução:R$ 18,82,Diligência:R$ 20,80,
Edital:R$ 10,40

Protocolo: 134274 Sacado:GABARINDDEMAQ lIDA CNPJ:05.918.209/000
Cedente:SCHMOIZBICKENBACH BR ICACOS CNPJ: 32.309.536/000
Número doTí�oi.OO30007_80 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:HANCO lTAUSA DataVencimento: 25/12/2009 Valor: 687,07
Liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 134372 Sacado:GERSON SERVICOS ELEIRONICOS lIDA
CNPJ:05.979.993/000 '. .

Cedente:FRIGElARCOMERCIO IiDISTRIBillCAOSX CNPJ: 92.660.406/000
Número doTítulo; 4643401 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 04/01/2010 Valor: 424,08
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
10,40

.

Protocolo: 134383 Sacado:IDERALDOWILBERfEDT CPF: 638.602.289-00
Cedente:HlDDRO'ARfMATERIAISPARACONSTRUCAO lIDA CNPJ: 95.769.105/000
Número doTítulo: F6C5054003 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 04/0112010 Valor: 565,16
liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência:R$20,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 134301 Sacado:IMAGEFaroGRAFIASlIDA CNPJ:05.907.820/000
Cedente:GEGUIDN INDUSTRIAMETALURGICA.lIDA CNPJ: 72.430.184/000
Número doTítulo: 1936.1 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODO BRASILSA DataVencimento: 02/0112010 Valor: 351,36
Líquidaçãoapõs a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133993' Sacador INFOCENTERSULCOMDEEQP INF CNPJ: 08.165.518/000
Cedente:ADOlFO SORTICACC ° 9 7 26ME CNPJ: 05.368.004/000
Número doTítulo: 0003023. Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: '!U\NCO lTAUSA DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 540,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
10,40..

Protocolo: 133738 Sacador JENNYFER FERREIRADOSSANTOS CPF: 062.493.919-75
Cedente:ALESSANDRACARIAMAI5CHITZKI
Número doTítulo: 656869 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UN1AODEBANCOS BRASILEIROS SA
DataVencimento: 30/12/2009 Valor: 293,62

'

Líquídação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência: R$ 20,80,
Edital:R$1014O
Protocolo: 134248 Sacado:KCELMOIDRESEFIOSlIDA CNPJ:80.474.307/000
Cedente:QUARfCOM E INDUSTRIAL lIDA CNPJ: 64.514.045/000
NúmerodoTítulo: 1345/ Espéde Duplicáta deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO lTAU SA DataVencinientó: 22/12/2009 Valor: 5.951,25 .

liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:.R$ 20180,Edital:R$10,4O

Protocolo: 133950 Sacado: LIMPEXCELPRODUIDSDELIMPFZAITDA
CNPJ: 07.483.630/000
Cedente:DAIlRACOMERCIODEALCOOLlIDA CNPJ: 78.700.929/000
Número doTítulo:034580-001 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
APresentante:BRADESCO DataVenciment.o:28/12/2009 Valor: 1.666,66
Líquídação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64,Diligência:R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40 _

.

�����I�;i34-i2o--s��d��"LiiiZRiNALbÕFERNANDR5------------CPF;375�933�239-ÕÕ
. Cedente:BOGORECAPADORADE PNEUS lIDA CNPJ: 05.831.488/000
Número doTítul.o: 8590/3 Espécie:DuplicatadePrestação deServiços por Indicação
Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL \.

DataVencimento:29/12/2009
Valor: 240,01 '

Líquídação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 37,83,Diligência:R$ 20,80,
Edital: R$10,4O

Protocolo: 134230 Sacado:MAICON LUIS PAUW CPF: 009.627.799-89
Cedente: BANCO F1NASABMCS/A CNPJ: 07.207.996/000
Número doTítulo: 3654282896 Espécie:Nota Promissória
Apresentante:BANCOFINASAS/A .

DataVencimento:04/08/2008 Valor:27.933,12
Llquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,12, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$
10,40

Protocolo: 134387 Sacado:MASSAFACILCOM.EFAB.PRODALLIDA CNPJ:08.722.197/000
Cedente: FSSA INDECOMDEPRODALIMENTICIOS lIDA CNPJ: 03.24)..442/000
Nrimem doTítulo: 2557L Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 23/12/2009
Valor: 587,50
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução. R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital;R$10,4O

Protoc.olo: i34336 Sacado:MSMQDASLIDAME CNPJ: 10.782.850/000
Cedente:CONFECCOES ROVIAN lIDA CNPJ: 81.337.909/000 �

Número doTítulo: 005709.5/6 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODO BRASILSA : DataVencimento: 31/12/2009 Valor: 717,50
Liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital: R$10,4O

rt

--Protocolo: 133843 Sacado: OSNID. PErERS CNPJ: 78.358.942/000
Cedente: OESACOMÉREPRES lIDA CNPJ:81.611.9311000
Número doTítulo: 5326114U Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO

.

DataVencimento:23/12/2009 Valor: 250,39
liquidação após a intimação:R$1O,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência:R$20,80,Edital:R$10,4O
--_------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 133883 Sacado:SARAQUEIROZDOSSANTOSDESOUZA CPF:032.583.109-20
Cedente:SERILONBRASIL lIDA CNPJ: 04.143.008/000
Número doTítul.o:()()()()()76479 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODO BRASILSA

.

DataVencimento: 28/12/2009 Valor: 128,50
Liquidação após a intimação:R$10,40,Condução:R$16,71,Diligência:R$ 20,80,
Edital:R$10,4O

.

Protocolo: 134474
-

Sacado: SCHLENEKf SCHLENERf AUIDM.LIDA ME CNPJ:
09.393.142/000
Cedente:SULCRED PARfICIPACOES E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 01.295.9411000
NúmerodoTítulo:0847/02 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil' .

•

Apresentante:HSBCBANKBRASILSABANCOMUU1PLO DataVencimento: 3O/12/?009
Valor: 273,10
Líquidação após aintimação:R$1O,4O, Condução:R$ 4,74,Diligência:R$ 20,80,Edital: R$10,4O

Protocolo: 133513 Sacado:SUPERMERCADOPONTOZERO lIDA CNPJ:Q8.310.001l000
Cedente:SDN COMERCIOEREPRESENfACOES lIDA CNPJ: 82.117.524/000
Número doTítulo: 3063005 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 27/12/2009 Valor: 450,00
Liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 46,28,Diligência:R$.20,80,
Edital:R$10,4O

.

.

Protocolo: 134177 Sacado:SUPERMERCADOPONTOZEROlIDA CNPJ:08.31O.001l000
Cedente:ERIGORIFICORIOSULENSESA CNPJ: 85.782.878/000

.

Número doTítulo: 05579402 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCO DO BRASILSA .DataVencimento: 16/10/2009 Valor: 1.443,97
Liquidação após a intimação:R$10,4O, Condução:R$46,28,Diligência:R$ 20,80,
Edital:R$10,4O

Protocolo: 134179 Sacado:SUPERMERCADOPONTO zÉRO lIDA CNPJ:08.310.001l000
Cedente: FRIGORIFICO RIOSULENSE SA CNPJ: 85.782.878/000
Número doTítulo: 05795302 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação.

.

Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 27/10/2009 Valor: 276,38
liquidação após a intimação:R$10,4O, Conduçã.o: R$ 46,28,Diligência: R$ 20,80,
Edital:R$10,4O '

.

���-----------------------�----------------------------;--------------------------------------------------

Protocolo:I34181 Sacado:SUPERMERCADOPONTOZERO lIDA . CNPJ:08.31O.001l0Q0
Cedente: FRIGORIFICORIOSULENSESA CNPJ: 85.782.878/000 ,

Número doTítuio: 05795301 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA DataVenciment.o: 17/10/2009 Valor: 276,37
Liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução:R$ 46,28,Diligência: R$ 20,80,
Edital:R$10,4O .

Protocolo: 134184 Sacado:SUPERMERCADOPONTOZEROlIDA CNPJ:08.310.001l000
Cedente:FRIGORIFICORlOSULENSE SA CNPJ: 85.'i'82.878/000
Número doTítulo: 05697902 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:BANCODO BRASILSA DataVencimento:24/10/2009 Valor: 961,30
Liquidação após a'intimação:R$10,4O,Condução:R$ 46,28,Diligência:R$ 20,80,
Edital:R$10,4O .'

.

Protocolo: 134186 Sacado: SUPERMERCADOPONTOZEROlIDA CNPJ:08.310.001lÓOO
, Cedente: FRIGORIFICO RIOSULENSE SA CNPJ: 85.782.878/000
Número doTítulo: 05640902 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANC;O DOBRASILSA DataVencimento: 19/10/2009 Valor: 177,76
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
10,40

Protoc.olo: 133915 Sacado:THAMYTHUlYLYNDECARVAIHO CPF:053.618.449·69
Cedente:DIAUPE DISTRIBUIDORADEPECAS lIDA '

CNPJ:07.922.449/000·
Número doTítulo: 13886-B Espécie:Duplicata deVenda'Mercantil por Indicação
Apresentante:BRADESCO DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 190,93
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ .

10,40

Protocolo: 134196 Sacado:TRIEDOCOM.DEPAINEISPUBlJC.lIDA CNPJ:01.493.194/000
Cedente: JOMEIl\LDISTRIBUIDORADEALUMINIOFERROEACESCNPJ: 04.299.674/000
Número doTítulo: 11514001 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 0110112010 Val.or: 313,97
liquidação após a intimaçã.o: R$1O,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

Protocolo: 134100 Sacado: UDO SCHOROEDER CPF:097.019.589-34
Cedente:MANTOMAC -COM.DEPECASESERVICOS LIDA CNPJ: 79.879.318/000
Número doTítulo: 45102003 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentailte:BANCODO BRASitSA DataVencimento:04/01l2010 Valor: 2.274,50
Liquídação após a intir:J.ação:R$10,4O,Condução:R$ 25,86,Diligência:R$ 20,80, •

Edital:R$10,4O
.

.

Protoeolo:133518 Sacado:VALDffiCARDOSO . CPF: 683.464.689·20
Cedente: S PIEfROALUMINIO EACESSORIOS lIDA - ME CNPJ:09.583.110/000

.

Número doTítulo: 00824 Espécie: Duplicata deVendaMercantílpor Indicáção (

.Apresentante:BANCODOBRASILSA : DataVencimento: 24/12/2009 Valor: 272,00
Liquidação após a intimação:R$10,4O,Condução;R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital: R$10,4O

Prot.ocolo: 134210 Sacado: VIEffiA COM. DE MOVEIS E ELEIROD. LIDA OOJ:
82.109.026/,000

. .

Cedente:MQVELMAR -INDUSTRIADEMOVEIS LTDA - EPP CNPJ: 04.172.775/000
Número doTítulo: 023835-1 'Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 31/12/2009 Valor: 2.957,68
Líqúídação após a intimação:R$10,4O,Condução: R$ 20,23,Diligência:R$ 20,80, .

Edital:R$10,4O
. .

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

Protocolo: 134218 Sacado:WG PECASESERVICOS lIDA CNPJ: 09:266.187/000
Cedente:W.T.COMERCIODEFERRAMENtAS LIDA CNPJ: 08.418.834/000
Número doTítulo: 3178 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 03/12/2009 Valor: 190,00 .

UqlÚdiÍçã.o após a intimação:R$10,4O,Copdução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

Protocolo: 134219 Sacado:WGPECAS ESERVICOS lIDA ME CNPJ:09.266.187/000
.

Cedente:W.r.COMERCIO DE FERRAMENTAS LIDA CNPJ: 08.418.834/000
Número doTítulo: 002913003 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA' DataVencimento: 1lI12/2009 Valoi:331,68
Liquidação após aiiit;imação:R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,40

Protocolo: 134217 Sacado:WGPECAS ESERVICOS LTDAMl3 CNPJ: 09.266.187/000
�

Cedente:W.T.COMERCIODE FERRAMENTAS lIDA CNPJ: 08.418.834/000
NÍímero doTítulo: 3328 .

Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA . DataVenciment.o: 24/12/2009 Valor: 95,00
liquidação após aintimação:R$1O.4O,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$10,4O

MargotAdelia Grubba Lehmann,Tabeliã e Oficiala Designada

•
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Convocados
Três atletas da Malwee/Cime.d foram

convocados para a Seleção Brasileira de
Futsal. Os alas Canoinhas (foto) e bian e

o recém-contratado pivô Iamur (que foi
revelado aqui, mas estava na Cortianal
UCS) se apresentam no dia 18 de feverei
ro em Fortalezae

,
Lá ficam até lO de março

em período de treinos. Não há nenhuma

'competição confirmada ainda, é apenas
um início de trabalho. O técnico da equi
pe é o ex-jogadorVander Iacovino..

'

o CORREIO DO POVO WSEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2010

MEMÓfUA.

"FUTEBOL É
MUITO SIMPLES:

QUEM TEM A

BOLA ATACA;
QUEM NÃO TEM

DEFENDE",
NENÉM PRANCHA,
MASSAGISTA E

FILÓSOF0-MAIOR
DO FUTEBOL
BRASILEIRO.

DOIS TOQUES
LIBERADO • O Estádio do Sesi
está liberado para o jogo entre
Metropolitano e Juventus, no
próximo domingo.

***

MUDANÇA. Foi cogitada a hipótese
de inverter o mando de campo,
o que foi prontamente recusado .

pela diretoria jaraguaense.

TRABALHO·A díretoríado Moleque
Travesso'procura 50 pessoas
interessadas em venderem as .

cartelas de ingressos para o

Estadual..
***

INFORMAÇÕES • Os interessados
devem entrar em contato na

secretaria do clube no telefone
3276-3150, com Jhonatan.

ÚLTIMOS DETALHES

Trabalho pum acertar a pontaria
Nazareno dá ênfase as bolas alçadas na área na reta final de treinamento

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Com a proximidade da es

treia na Divisão Principal do'
Campeonato Catarinense, o téc
nico Nazareno Silva está encer
rando sua pré-temporada �om
um fundamento que ele consi
dera muito importante: a bola

parada. Para o treinador, o time
que almeja alguma coisa tem

que estar afiado nesse quesito.
No treino de ontem, os 27

jogadores que ele tem a dispo
sição treinaram bolas alçadas
na área e finalizações. Segun
do Nazareno, os dois ·últimos
dias antes da estreia domingo,
às 17h, contra o Metropolita
no fora de casa, servirão para
arrumar' alguns detalhes, so

bretudo, na bola parada, tanto
'

defensivamente como ofensiva
mente. "Esse é o tipo de jogada
que define uma partida, por
isso é importante estar prepara-
do", opinou.

'

Sobre o perfil de sua equi-
-c

pe, o treinador disse que está

conseguindo dar· o padrão
que quer. Nazareno deseja ter
um plantel que saiba'marcar
forte, tenha um passe rápido
e consiga contra-atacar com

eficiência. "Os jogadores es

tão assimilando bem o que eú

quero. Pelo pouco tempo que
tivemos p�ra treinar (apenas
18 dias). o elenco respondeu
bem ao que pedi".

.

A vinda de mais jogadores
ao ]uventus não está descarta
da. Nazareno confirmou a che-

'

gada do colombiano Carlos Fer
nando, 27 anos. O volante deve
chegar na semana que vem,

já que faltam apenas tramites
burocráticos. "Outros reforços
podem surgir dependendo de
como os jogadores vão respon-

.

der na competição. Mas hoje eu

.tenho peças suficientes em to
das as posições"; declarou:

"

GENIELLI RODRIGUES Cobranças de- falto e bolos aéreos foram· os prioridades no treino de ontem à tarde, realizado em Schroeder
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FIM DA'NOVELA

F
RIO DE JANEIRO

Finalmente a novela entre

Vagner Love, Flamengo, Pal-
. meiras e CSKA' terminou. a

jogador foi liberado na ma

nhã de ontem pelo time rus

so e está liberado para jogar
no Flamengo. a CSKA aceitou

emprestar gratuitamente o joga
dor até 31 de julho. Sem clima
no Palmeiras, o atacante vinha

negociando sua transferência .

ao longo de toda a pré-tempo
rada e agora só depende da do
cumentação dos russos para ser

apresentado oficialmente.
Desde o início da negocia

ção, o Flamengo avisou que não

pagaria nada, além dos ordena
dos, para contar com o atacan
te. Parte do dinheiro paraban
car o parceiro de Adriano virá
da cota do novo patrocinador.
a jogador fez' seu último

ESPORTE-------�--
,.

de parte do 13° salário e luvas

que o clube devia. Ainda nas

férias, Vagner Love chegou
a dizer que gostaria de jo
gar no Flamengo, ao lado de
Adriano. A parceria entre os

atacantes é aguardada prin
cipalmente para a disputa da

Copa Libertadores.
a Flamengo não se mani

festou sobre ums possível ex
tensão. no contrato, já que as

semifinais e finais da compe
tição sul-americana serão ape
nas depois da Copa do Mun

do, 'ou seja; apenas em agosto.

Vagner Love nõo
fez um bom ano no

.. Palmeiras e chegou
até a ser agredidps
por torcedores do

Alviverde .

'"

VAGNER·�LOVE É""DO FLA

Grupo' uto E�ite 40 a os de credibilidade.

treino com o Palmeiras em

Atibaia. Depois da atividade,
cumprimentou alguns compa
nheiros e juntou as coisas. Ele
sequer deve retornar com a

delegação para São Paulo, que
estreia em casa, contra o Mogi
Mirim, sábado. Dirigentes do

Flamengo aguardam o jogador
para definir os últimos 'deta
lhes e assinar contrato.

A volta de Vagner Love ao

Palmeiras sempre foi tratada
com desconfiança pela torci
da. a jogador veio por um alto
salário, mas' seu rendimento
nem de longe lembrou o pro
missor goleador que deixou o

.

Palestra Itália em 2004. A rela
ção no clube se tornou insus
tentável quando três pessoas
agrediram o jogador.

Sem espaço e insatisfeito,
o jogador abriu mão inclusive

DIVULGAÇÃO

�GolIJ)VHr T.O(6IiJ lC4}, 4porb, compeço àvi:sfo oparlírde-R$ 77.990_CXl N:woFox 1.OVé:iT(ciid..5ZJ1R4J, -wAex,;MY09/10, 2 p:DIs, ampreçopal!l!OCiadàvisfa aporfr
deR$30A90,OO.V� LOVHr{aXl.5lJ21C4 l!Gf09jJO, rofcfAex,4pcrtos.oompe;oàvi:sfoapcrfrdeR$29.WO.OOaueólo:b<hR$14..995.00�.,,"f-t'-48presb!;:Õesde R$ 423,34.

'boeqWdmfe&eO,W%.a.m.� 12,,5S%.g.a.lêfIJfoo.operação: R$JS.315,32.CRioáxm:opcmeslaopaoçiiode 16,99'X..Obtas�dé 15de�oueoqucflbWmremos�
"Se beber não díriic·.

,

Insatisfeito no Palmeiras, atacante foi liberado e fica no Rio até julho

·'E· e
Uma re ecõo de confianca.«ÓrÓ'Ó: •

600
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