
.

Jaraguá do Sul e Vale do ltapocu • Terça-feira, 19 de janeiro de 2010 • N° 6.336 • Rs 1,50 •www.ocorreiodopovo.com.br

Os .primeiros anos.
merecem atenção
Pois devem estar atentos para o desenvolvimento

.

e interesses dos crianças desde cedQ.
SEUS FILHOS

Corticeira pode ter
sede dos bombeiros
Corporoção de Guoramiriin trobolha poro
tornor meto realidade ainda este o,no.
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Músicos brasileiros, colombianos, argentinos, fícil ser surpreendido por imagens e sons vindos

uruguaios e de muitos outros países fazem. do Fes- da Scar e também dos palcos alternativos. São 550

tival de Música de Santa 'Catarina um evento de estudantes e 50 professores consagrados, Veja a

diversidade e de troca de experiênçias. Não é di-programação do evento .
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Recomeça ras

Ia I 'e 1

.

A obro que estava previsto poro ser

entregue em 17 de dezembro deve
ficar pronto somente em março. '

•

me
Márcio Adelino dos Santos, 27 anos, r:
confessou ter assassinado Mário
Francisco Neto, 28, no último dia 9.'

•
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O que esperar do Juve?
Página 18

HOMENS PREFEREM MULHERES
OUEADOTAM VISUAL MAIS NATURAl,

:SEM MUITA MÃOUlAGEM.

Pesquiso da marco de cosrnétiros St Ives, publiroda
pelo jornal britôniro Telegraph. Fonte:'Vahoo! Br�sil

41
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das e tenho comprado livros novos pela ceber em casa deve compensar.
metade do preço: Eu continuo indo aos sebos, às vezes

Então gosto de sebos. Eu não vou, nem estou procurando nada em especí-
. provavelmente, comprar livros em fico, porque é ótimo a gente se surpre
algum deles pela internet, mas para ender, vez ou outra, com' a descoberta
quem não tem tempd'de ir à loja de usa- de uma relíquia literária. E, além do
dos para procurar por um título, agora mais, vivo procurando, entre um livro e

pode usar a grande rede, que eles estão outro, exemplares da extinta revista Ur
lá. Há sites que reúnem centenas

�etigão, alguém
lembra dela? Pois.é. Sou

lojas' de vários 'pontos do país e faze fissurado no Urtigão. Pena que a Edito-
a intermediação entre o comprador e a-Abril não publique mais.

.

o vendedor.· Dessa maneira, quem está Mas os sebos têm muito mais, além
procurando um determinado título-vai de livros e revistas. Eles oferecem dis
a um desses sites, como estante virtual cos de vinil, CDs, filmes, jogos, quadri
ou sebos online, localiza a obra e pron- nhos, etc. Quem não. conhece ainda,
to, compra evai recebê-la em casa. quem nunca entrou numa "biblioteca"

Não é uma beleza? É claro que o de usados, que dê uma olhadinha. Nem
comprador vai ter a despesa da remes- toda cidade-tem, mas é' procurar que.
sa, mas a comodidade de .comprar e re- vale a pena.

CHARGE

J
,

PONTO DE VISTA

Livros nos sebos

lUIZ CARlQS AMORIM,
[��:H,:;rrurOW;IIE!:' rE;:Uin�n

, (H"'IP::/./l/JII'\JVW.PHOSA
POESI'�1E.CIAXPG.COM.BW:q;)

, Uma matéria no Correio Braziliense
sobre sebos que se adequaram a era da

'

informática e
.

da comunicação e estão
na web, me faz voltar a falar sobre o as

sunto. Gosto de sebos, principalmente
porque nos últimos anos eles foram fi
cando cada vez mais organizados, com
cara de livraria mesmo, ·oferecendo·li-·
vros e revistas em ordem, por' gênero,
autor, etc. E também porque gosto de

, garimpar nas' prateleiras, já encontrei
livros importantes com edições esgota-

DO LEITOR

A educação em

Guaramirim

•

Estamos vivendo em uma sociedade onde a tecno

logia está avançando cada vez mais, exigindo assim

profissionais críticos, criativos, reflexivos e com ca

pacidade de ser um ser pensante.
Càbe à educação formar este cidadão, mas não

transmitindo conhecimentos e sim mostrando cami
nhos para ele buscar e formar seus conceitos.

\ .

Temos em nossas mãos o dever de desde cedo, for-
marmos cidadãos livres, responsáveis, criativos para as
sim -formarem seu caráter na realidade em que vivem,
por isso necessitam interagir com situações em que a

honestidade e o respeito sejam trabalhados de manei
ra lúdica. Nesta ludicidade, com brincadeiras e jogos, a'
criança com certeza aprende mais, pois aprende fazen
do. E foi assim no ano de 2009 com o sistema de ensino

Aprende Brasil do Positivo, um sistema ótimo, onde eu

aprendi muito juntamente com as crianças.
Mas como temos que nos adaptar a nossas realida

des, retomaremos neste novo ano letivo a qual método
será? Ah, deve ser aquele dos planejamentos lindos e

maravilhosos nos, cadernos, com direito a figurinhas.- .

e mensagens coladas, mas não do que realmente o

professor ensina e aprende junto com os 'alunos. É·
bom olhar no papel, pois ele aceita tudo, mas temos
que olhar o que realmente os alunos aprenderam.

Sabemos que a educação é a melhor herança que
podemos deixar para nossos filhos, mas será que nós,
principalmente os políticos, estamos deixando mar

cas importantes paraserem lembradas?Pois essas fi
cam na história e sempre serão lembradàs.

Meu trabalho sempre será em favor da educação.
Vou tentar acreditar, que com este dinheiro que foi.
gasto no sistema do Positivo no ano de 2009, serão
construídos CEIs (Centros de Educação Infantil),
pois nem o pré'dio da Escola Roberto José Junckes
foi terminado ainda, para atender as necessidades
da Figueirinha, como escola, CEI ou posto de saúde,
servindo apenas como estábulo. Isto é uma vergonha
paraeducação de Guaramirim.

NEUCI FELDMANN DEL:AI, PiSCO'fhf:'[)J\(�I')Gtj.�,
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Serviços foram centralizados. Alguns setores estão sem telefone e internet

D o CORREIO DO POVO
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PREFEITURA

JARAGUÁ DÓ SUL. . tributação são realizados na

As reformas em parte do central de atendimentos que
prédio da Prefeitura devem funciona das 8h às 16h sem

ser concluídas até o fifi desta fechar para o almoço.
semana. Os trabalhos incluem Porém, corri a reforma, al-
a colocação de piso, pintura gumas salas permanecem de- .

das paredes, troca da mobília socupadas e QS funcionários
e instalação de novos compu- precisaram ser remanejados,
tadores nos setores de Contro- ' Na próxima quarta-feira deve

, ladoria, Secretaria da Fazen- chegar o mobiliário adquirido
da, Diretoria de Comunicação e até o fim da semana devem
e Diretoria de, Recursos Hu - ,ser restabelecidos os serviços
manos. No total, serão investi- de telefonia e internet em todo,
dos �er'ca de ,R$l milhão",entre'

.

o prédio. .

recursos próprios e financia-
'

"As .atividades fiscais vão
menta do BNDES. Uma área ficar mais próximas e estamos
de 800 metros quadrados que melhorando as condições, de
abriga. cerca de ,90 funcioná- trabalho para os funcionários.
rios recebe as melhorias. Escolhemos janeiro parà fazer "-

Enquanto os' trabalhos essa obra porque é um perío-
. não são concluídos, servi- do tranquilo, sem muita de

ços afins e de atehdirb.ento manda", explica o diretor de
ao público foram centraliza- 'tributos e fiscalização da Pro
dos. Todos os procedimentos I

.

feitura, Milton Pereira [únior,
,

de' protocolo, fiscalleaçâo e Ele garante que o atendimento

.POúrlCA/GERAl-------�

ao público não está sendo pre
judicado e que todos. os fun
cionários estão trabalhando,
embora não estejam acomoda-
dos em suas salas.

'

.

As férias coletivas da Pre-
'

feitura iniciaram em 21,' de
dezembro 'e terminaram no

último, dia i 2. Como alguns
ramais de. telefone ainda não
estão normalizados, para en

trar em contato com o .setor de
Protocolo é preciso ligar p�rq .

,o 2106 8034 ou 2106 8035:

Para Físcalizaçâo, .otelefone é
2106 8082.

PIERO RAGAZZI

DEBORA VOLPI

Devido trahelhes
na rede de fiação,

serviços de telefone
e internet ainda não
foram normalizados

Depois do atraso, recomeçam
'as obras na Ponte do Portal

Foram .retomados ontem os traba
lhos de reforma da estrutura 'Cla Ponte
do Portal; na BR- 280, na divisa entre

os municípios de Jaraguá do Sul e

Guaramirirrt. A obra que estava pre,-
,

vista para ser entregue em 17 de de
zembro está atrasada devido a uma

.revísâo no projeto, que segundo o

DNIT (Departamento Nacional .de In-,
fraestTutura e Trânsito), foi necessárià
para facilitar a reforma e"baratear os

custos. A empresa que executa a obra
terá outros três meses para concluir
o trabalho, tendo corno novo prazo o

dia 17 de março.
Na manhã de ontem, operários tra-

)

i,:: '

balhavam no local. Um semáforo foi
instalado para organizar o tráfego que
deve ser liberado somente em,meia

pista ainda em janeiro. Amedida deve
ser válida por cerca de vinte dias.

A obra teve início em outubro de
2009 e deve custar cerca de R$ 3-72

mil. A empresa Engedal Construtora de
Obras Ltda, de Palhoça,' é responsável
pelo serviço e em breve,deve divulgar
os horários em que o fluxo de veículos
será restrito no trecho.

A reforma inclui a infraestrutura, os
pilares; as vigas e as bordas da ponte.
No momento, os funcionários traba..

lham na restauração das vigas e pilares.

'Assembleia
, ,

Legislativa. -.. .

Sempre nabusca
?�do que Santa.
.

Catarina precISa.
. .

i

I -

.

Os grandes- desafios catarinenses
passam pela Assembleia.

,

Uma luta constante pelos direitos
do povo. Um trabalho gigante, .

�

de 175 anos de história, feito de

grandes conquistas,

Trecho deve fu.ncionar em meia pista por vinte dias. Se,máforo foi colocado no local

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corticeira deve ter
. .

sede dos, bombeiros
. Objetivo é tomar 9 atendimento mais rápido_.) - o

•

GUARAMIRIM

.O Corpo de Bombeiros Volun-
.

táríos de Cuaramirim começou o

ano de 2010 com um importante
desafio. A proposta consiste em
ampliar e descentralizar o aten
dimento da corporação paraa re

gião do bairro Corticeira. A ideia
inicial é firmar parceria com en

tidades empresariais, adminis
tração pública e a comunidade
local para comprar um terreno
e construir uma nova sede. O

orçamento ainda não 'está fecha
do, mas a estimativa é que sejam
necessários cerca de R$ 200 mil,

'.para erguer a estrutura.
Com' o aumento do núniero

de ocorrências nos .últ4nos anos.

nessa região, consequência dire
ta do crescimento populacional
dos bairros Poço Grande, Quati,
Caixa D'Água, Guamiranga -

vizinhos da localidade Corticei
ra, o comandante Fabiano Can
dido 'percebeu a necessidade de

adequar o atendimento. Além
dos acidentes constantes na BR-

280, que exigem uma atenção
especial do Corpo de Bombeiros
Voluntários.

Segundo Candido, uma sub
sede proporcionará'mais agi
lidade na prestação do 'serviço
para a comunidade .local, Para
'se ter uma ideia, das 12 ocor

rências registradas por semana
pela corporação - a metade é de
chamadas da região do bairro
Corticeira.

,

Para trabalhar no 10c81, o

comandante . Fabiano Candido'

pretende deslocar urna equipe
de 20 bombeiros voluntários.
E para' compor a. estrutura de

.

atendimento, a frota de veículos
deve ficar com uni caminhão e

mais uma ambulância. "Penso
em uma construção familiar com
dois banheiros, uma sala de. es-

Sede foi'reformada em 2009, agora objetivo é descentralizar serviços

tar", diz Fabiano sobre o modelo
do imóvel que almeja construir
no Corticeira. O comandante
conta com a doação de um ter-

rena da Prefeitura para iniciar as
.

obras o quanto antes.

DAIANA CONSTANTINO

Prefeitura garante repasse de R$ 30miK
A .corporaçâô fechou 2009

com o total de 173 bombeiros.
Nesse ano, o número aumen

tou para 177 integrantes. Para
2010, a m-eta é, completar a

equipe com mais 23 pessoas,
permanecendo esse grupo até

2013 e • Dos 177 bombeiros da
cidade, 152 são voluntários. .

Na frota; a corporação tem

hoje dois -caminhões,' duas. am
bulâncias e mais uma ambulân
cia do Samu e umbarco. Dois
veículos devem ser adquiridos

para os serviços administrativos,
técnicos e não emergenciais. A
Prefeitura já garantiu R$ 30 mil .

que devem ser repassados nos

próximos dias. A ideia ainda é

comprar outra ambulância e tro

car o caminhão de 1979.

I •

. ,

Secretário de Segumnça entrego
veículos e visito presídio amanhã

o Secretário de. Estado da.
.

civilda região.
'

Segurança Pública, Ronaldo Be-
I

Mas é durante a visita ao pre
riedet, já confumou agenda em sídio que Benedet deve receber
Jaraguá do Sul amanhã, dia 20,' as maiores cobranças de líderan
para visitar as instalações .do Pre- ça� da região. A expectativa é qUE:}
sídio Regional e oficializar inves- o secretário apresente �a solu
timentos no setor de segurança. ção definitiva para superlotação

A partir das 15h, no 14? Ba- do presídio, que hoje abriga rriais
talhão da PolíciaMilitar, Benedet de 320 presos, .sendo que a capa
participa da inauguração' oficial cidade é para 76.
das 20 câmeras demonitoramen- A visita de Benedeté resul-

o

to instaladas em 2009 em pon- tado de uma reunião realizada.
.

tos estratégicos da cidade. As na última terça-feira, dia 12, em '

.

câmeras geraraIl_l investimentos Florianópolis, onde lideranças,
de R$ 490 mil e outros R$ 340 da região levaram ao secretário
mil foram destinados à criação

.

a preocupação com a realidade
de uma Central de Emergência do 'presídio� O encontro tam

que auxilia nos trabalhos de bém resultou na iniciativa de
.

segurança. Na oportunidade" elaborar um projeto para obras
-.

também fará a entrega de cinco no local, incluindo a constru
veículos para as policiasmilitar e . ção de um muro.

Emp�etee tem
nova turma

De 25 a 30 de janeiro, acontece mais
uma edição do' Empretec (Programa para
Desenvolvimento de Empreendedores). As
atividades acontecerão das 8 às 18 horas,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O

,

objetivo do curso é orientar os empreende
dores quanto ao planejamento do negócio.

'. O Empretec acontece em 'parceria com o

Sebrae. O' programa foi desenvolvido pelo .

Universidade de Harvard, nos Estados Uni
.. dos, cujo objetivo é o desenvolvimento dos
_ comportamentos empreendedores. Outras
� informações pelos telefones (47) 33Z1--

� 7843 e 3275-7024.
.

_

a::
w

1L

Assoei'ação tem
nova diretoria
A nova diretoria da Associação de

Moradores do Bairro dos Imigrantes, de
Guaranlirim, para o biênio 2010-2011, to
mou posse no sábado� dia 16. O presidente
é José Antônio Fenrich e o vice, Palmiro
Seheidena As cinco principais meta� da
nova diretoria sõo: melhorias no Posto de
Saúde do bairro, investimentos na rede de
esgoto, pavimentação para as principais
ruas, colaborar nos eventos em prol da fs
cola Munfcipallaro Eugênio Hansch e pedir
melhorias e ampliação na escola.

Pr.azo para
o retirar CCIR

·0 prazo para retirar o CCIR(Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural) em Corupá
vai até o próximo dia 26. Isso vale para os

.

agricultores que têm propriedade na área
ruml d,o munidpio. Os donos de terro aglÍcola
devem comparecer até a sede da secretaria
de Agricultum� no Centro da ddade, munidos
com os seguintes documentos: CPF e o últi
mo CCIR do proprietário do imóvel. Outras
informações no telefone (47) 3375-6500.

Licença ambiental
é tema de palestra

Dia 27 de janeiro, a Acijs promove a'

palestra "Licenciamento ambiental", que
será conduzida por Evelise. Maria Garcia
Parham Fard, graduada em ciências bioló-·
gicas e especialista em gestão ambiental,
e por Benyamin Parham Fard, engenheiro

.

elétrico' e cursando MBA em gestão em

bíental. O objetivo da palestra é oferecer
ccnhedmemos básicos sobre os procedi
mentos que envolvem a 'obtenção de li.: o

cenciamentos ambientais. A participação é

gratuita para associados da Acijs e custa RS
15 para os demais interessados. Informa
ções e inscrições no setor de.Capacitação
Empresarial, telefone (47) 3275-7017 e

e-mail treinamento@acijs.com.b[

,-

PUB.LICAÇÃO D� LICENÇA AMBIENTAL

MALHAS FORLlN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - .CNPJ: 83.639.906/0001-88, torna
público que requereu junto á Fundação do Meio Ambiente -FATMA , LAO- Licença Am
bientai de Operação para a atividade de Tinturaria, 'a ser desenvolvida na Rua Germano
Wagner nO 50 , Bairro Centenário, Município de Jaraguá do Sul / SC. Informando que
o prazo para impugnação ou manifestação de qualquer interessado, junto a FATMA, é
de 20 (vinte )dias corridos a partir da data desta publicação, e o licenciamento será

concedido se atendida a Legislação Ambiental.
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Universo TPM· ,BISCOITO DA SORTE
Fuja das ciladas da vida.

Por Elijane Jung u n iversotpm@ncorreiodopovo.com.br

._"

Sábias' palavras
Uma querida amiga (beijo Rose) me en- '

caminhou urn texto que, me parece, é da
famosa apresentadora norte-americana

OprahWmfrey.Deixo aqui urn trechinho
das sábias palavras. "Se urn homem quer

você, nadapode mantê-lo longe. Se ele não te

quer, nadá pode fazê-lo ficar. Pare .de dar des
culpas (de arranjàr justificativas) para urn ho
mem e seu comportamento.' Permita que sua

,intuição (ou espírito) te proteja' das mágoas.
Pare de tentar se modificar para urna relação
que não tem que acontecer. A única pessoa
que você pode controlar emuma relação é você
mesma. Nuncapegue o homem de alguém em-

, prestado. Um homem vai te tratar do jeito que
você permita que ele te trate. Você deve saber

que você é amelhor coisa que pode acontecer

para, alguém e se um homem te destra
ta, é ele quem vai perder uma

coisa boa..." Encaminhei
a mensagem para
álgumas amigas.
'Muitas responde-'
ram que precisa
vam ler isso,O texto

completo está no

,
blog ernwww.ocor-
reiodopovo.com.br.

Química
impecável,
Uma nova rede social
entrou em ação. O ob

jetivo é encontrar o

parceiro que combi
na perfeitamente com

você, através do estu

do, dos seus DNA., As

'informações genéticas,
são cruzadas e, desco
bertas as semelhanças,
eis que eles identificam
o par perfeito. Parece -

coisa de filme, mas o site Scientific Match lista inú
meras vantagens, dentre elas, umaVida sexual mais

, satisfatória, menos chances de ser traída, maior taxa
de fertilidade e blá, blá, blá. Apenas esqueceram de
dizer que o amor não é apenas química! Somos se

res sociais, com diferenças que podem ser' afrodisí
acas. Eu, particularmente, prefiro o jeito tradicional.
Váááárias tentativas.

"

B NDITAS CAMISETAS
p ,

Se existe uma coisa que nunca sai de moda, assim como o jeans; é a T-shirt; ba
sicamente, a camiseta como todos conhecemos. As lisas merecem um toque
extra, que pode ser uma customização, um acessório ou uma peça sobreposta,
como um colete, por exemplo. As estampadas também fazem.sucesso: frases,
desenhos de personagens famosos, listras, estampas geométricas e outras

personalizadas. Dá para usarcom tudo, até com salto aljo, É claro que, mais
bacana do que simplesmente usar como foi comprada, é çríar.um estilo,
cortes e caimentos diferentes ... Qualquer mãe, avó ou tia costureira con-'
segue fazer milagres numa camísêta básica. Experimenta!

Sobrando homem,
u�k pesquisa da Univ�rsidad� de Ciênc�as Socíais na

Chl�� que em 2020 mais de 20 milhões de ho
mens chineses solteiros estarão em busca da alma gê
mea, uma tarefa que não será nada fácil, em função da
atual política de controle de natalidade do país, que

, estipula um filho .por casal, cuja preferência é pelos
meninos. Já sabemos o destino dos fetos do sexo femi
nino. Enfim ... Não sei se as solteiras de qualquer parte
do mundo têm interesse nisso. Antes de qualquer coisa,
respeito aos direitos humanos.

:,. Robert Downey Ir, levou o

Globo de Ouro como melhor
, 'ator em comédia ou musi
cá! pela atuação' em Sherlock

c Holmes. Desde O Homem de '

I

Ferro, eu botei fé de que ele
sacudiria a poeira. Deu certo!

• E me vem urn estudo lá de
'urna universidade da Califór
nia dizer que as loiras têmmais
garra e determinação diante da

,

vida, Nada contra as loiras, of
course, Mas isso de garra e de

terminação não respeita cor de
, cabelo. Faça-me o favor!

• Além daqueles desenhos
artísticos na 'depilação pu
biana, a onda agora é colorir
e enfeitar. Dá para desenhar
urna borboletinha, pintar
toda coloridinha, e ainda co

locar algumas pedrinhas de
strass... Coisinha meiga, não?
Só não sei se eles vão gostar.

As sandálias rasteirinhas fo
ram vistas até dizer chega no
SPFW Coloridas, 'com todo

tipo' de detalhe, mais desco
ladas ou bem .comportadas,
.não há quem resista.' Pode
usar. Tá super in!

• Na mitologia nórdica hoje
é comemorado o Festival de
Thor, o deus dos relâmpagos
e trovões. Cá para nós, a gente
está comemorando isso todos
osdías, Eu não quero mais...
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o princípio da incerteza
A espécie humana sempre esteve preocupada

em conhecer o futuro ou, em todo caso, prever o
que poderia acontecer com ele. Osastrólogos ten
tam convencer as pessoas de que os eventos na

Terra têm a ver'com as 'posições dos planetas no
céu. Se seu' futuro está repleto de oportunidades,
ou o amor está batendo de forma irresistível na
sua porta, são previsões que tomam a astrologia
tão' popular como a mega-sena. Apesar das es- "

cassas possibilidades de acerto, sempre há uma

áltemativa ilusória para acreditar nelas. Mas os

Cientistas evitam cair na armadilha de teorias que
não podem ser testadas pela experiência. Qual é
'a razão de tal desconfiança? Porque o determinis
mo científico não poderia validar tais hipóteses?

Essa preocupação foi expressa pela primeira
vez no século XIX, pelo cientista francês marquês
de Laplace, que acreditava que se fosse conhecida
a velocidade de todas as partículas que existem' ,

no universo' num determinado momento, as ,leis
da física permitiriam prever o estado deste em

qualquer instante do passado e do futuro. Se isso
fosse válido, seriamos capazes de desvendar o fu
turo e, a astrologia, quanto o determinismo cien

tífico, fariam uma dupla sensacional. Sem qual
'quer conflito de caráter metodológico,' a mística e
a ciência entrariam em consenso.

Entretanto, .na prática, tanto nas equações
mais .simples, como na teoria da gravidade de
Newton ou, nas mais complexas; como da re

latividade geral de Einstein, não há possibilida
de de prever o comportamento das partículas,
já que uma' pequena mudança na posição ou

velocidade destas, em determinado momento,'
provocaria um comportamento diferente em

momentos futuros, As equações possuem uma

propriedade conhecida como caos, no qualum
distúrbio minúsculo num evento atual pode
ocasionar uma mudança de comportaniento
no futuro. Uma borboleta batendo asas em Ja
raguá do Sul poderia causar uma enchente ria

, "

Indonésia. Porém, a sequência do evento não se

repetiria. Batendo as asas de novo, ii borboleta \

provocará outra série de fenômenos diferentes
do inicial. Nessa perspectiva, pode-se dizer que
o determinismo' científico perde validade pe
rante o princípio da incerteza, que se expres
sa. na impossibilidade de medir- a- posição e a

velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. '

Quanto maior a precisão namedição da posição
'das partículas, maior a dificuldade em determí
nar a velocidade das mesmas. Que dilema, não?

Por outro lado, a mecânica quântica nos ofe-
,'rece a possibilidade de vislumbrar a existência
dos buracos negros, que interligam diferentes re

giões do espaço-tempo em várias dimensões, que
permitiria, em teoria, partir numa nave e retornar
antes de iniciar a viagem. Isso resolveria o grau,
de incerteza. Poderíamos, por exemplo, usar para
'vigiar, nossas mulheres. Diríamos para elas que
estaríamos retornando na próxima .semana e, na

verdade, teríamos a possibilidade de vigiar a fi
delidade delas de dentro do armário. Sem perder
nossa autoestima, é claro,

-

o que esconde
a vida perfeita

Jack tem o vida que sonhou - o que
nõo é só colncldêncín, Seu passado es

conde um segredo sombrio. Quando
ele começo o buscar pelo filho, que foi.
sequestrado, seus seqredos voltam o

assombrá-lo e ele se vê envolvido em

uma teia mnccbm de mentiras, t'raições
e bruxaria.

Um reencontro e, .

'

mudanças br�
Ao mesmo tempo que Joncíhen desce

bre que suo mulher, Emma, é uma agente
secreto, o' vida acabo separando o cosa!
Anos depois, eles se reencontram em lon
,dres, mos elo logo vai embora dizendo que

,

ainda corre qmnde perigo e preciso desa
parecer. Inconformado, Jonathan segue
o mulher e acabo se envolvendo em' uma'
história que vai mudar todo suo vidu.

NOVELAS

CAMA DE GATO·
Gustavo mente para Rose 00 falar sobre o jantar
com o fornecedor. Cleusa conta para Taís que
'Gustavo marcou de se encontrar com Verônica
e ela fica desconfiada. Duda comenta com Igor
que a surpresa que prepararam para Pedro e

Débora será apresentada depois do programo.
Inis conta para Rose o que Cleusa lhe falou e

ela vai embora, apressada. Verônica continua

abraçando e' tentando seduzir Gustavo. Rose
chega ao apartamento de Adalgisa e fica cho
cada ao ver Gustavo'e Verônica juntos.

TE'MPOS MODERNOS
Tertuliano dá um prazo para leal acabar com a

sua farsa. leal se preocupa com o estado emo

cionai de, Regeane e decide chómar Portinho
.ao seu apartamento para lhe fazer companhia.
Túlio' tenta se aproximar de Jannis, mas ela o

rejeita. Zapata vê Le� saindo da loja de Marçai
e fica intrigado. Thaís conta 'para Valvênio onde

'

lindomór costuma passar suas horas de folga e

ele leva lavínnia até lá. Zeca observa Nelinha
-

enquanto ela trabalha. Regeane e Portinho se

encontram. Hélio vai visitar leal.

VIVER A VIDA
Helena comenta Que Marcos está hizendo com

ela o mesmo que fez com Iereze é com Sílvia,
uma ex-mulher que ele prefere esquecer. Rafa
ela liga para Garcia, sem que Dora perceba, e
diz que 'quer voltar logo a Búzios. Betina cón
fessa a Ingrid que tem medo de se apaixonar
por Carlos. Felipe tenta beijar Renata, mas ela

pede que sejôm apenas' amigos. Gustavo liga
para Malu e a convida para ir ao hotel fazer
uma despedida de solteiro. Jorge vai 'jantar na
casa de luciana. Marcos se espanta ao ver Dora
entrando em sua casa.

PODER PARALELO
Khalid vai matar �érgio, mas Jolro intervém.
Ele conta a Khalid que Sérgio é seu padrinho e

.diz 'que vai cair fora se ele matá-lo. lniln ten
ta convencer Pavão de que ela e Khalid estão,
realmente, do lado do Tony. Khalid e Domi dão
uma geral na garagem do hespitnl, Tony sai do
quarto numa cadeira de rodas. A agente vê a

porta do, quarto de TQny aberta e estranha.
Nesse momento a ambulância com Tony já está
saindo da garagem. Policiais e agentes atiram,
mas é inútil. Ambulância e carro com Paulo, Téo
e Felipe se distanciam a toda.

BELA A FEIA
Vera pede uma parte significativ� das 'ações da

agência e Ricardo fica enlouquecido. Ele afirma
,que não irá entreqer sue'emprese nu mão da ex,
mas acaba ficando acuado quando Vera prome
te responder o processo de forma com que ele
nõo vá preso. Bernardo revela que Magdalena '

passou no teste e irá participar da propagan-
da de shampoo. Ela comemore enquanto Elvira '

. morre de ciúmes. Clemente recebe Bárbara, que
diz que continua desconfiando de que Adriano

seja o culpado. Belo caminha apressadamente
quandó vê Dinho.

,

"

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras).
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'CINEMA

AVATAR FATURA O GLOBO DE- OURO
Se Beber, Não Case e Up - Altas Aventuras - também foram premiados

Avatar
foi o grande ven- escolha de Jeff Bridges (Crazy

cedor do 67° Globo de Heart), outro ator querido entre
Ouro. Apesar de não - seus pares e que nunca tinha

ter arrebanhado um número recebido um prêmio tão impor
expressivo de prêmios, o filme tante, levantou a plateia na noite
de James Cameron ficou com de domingo. Bridges concorria

qs principais: melhor filme e com George Clooney, Colín Firth,
melhor diretor. O filme demo- Morgan Freeman e Tobey Magui
rou quatro anos para ser feito re. E o Sherlock Holmes de Guy
e faturou US$ 1,6 bilhões, tor- Ritchie, rendeu a RobertDowney

,

nando-se a segunda maior bi - Jr. o prêmio de melhor ator de
lheteria da história do cinema, filme de comédia, configurando
a primeira é Titanic, também mais uma vez a volta por cima do
de Cameron, Na 'televisão, astro em seu passado de drogas,
Mad Men levou .pela terceira bebidas e prisões. ,

vez o prêmio de melhor série Se' Beber, Não Case foi-
dramática e uma das boas no- eleito melhor comédia do ano,'
tícias da noite foi a da inova- mas na verdade fez mais su

dora Glee vencendo como me- Cesso nos Estados Unidos do
lhor musical, um gênero raro que por aqui. Já Up - Altas
no mundo dos seriados.

.

Aventuras parece unanimida-
Sandra Bullock finalmente de por toda parte e pode levar

recebeu o troféu da Associação
'

também o Oscar de melhor
.

da Imprensa Estrangeira .em animação. O mesmo vale para
Hollywood Gomo melhor atriz A Fita Branca. O filme de Peter
dramática. Meryl Streep ficou Handke também era o favorito
com o prêmio de melhor' atriz entre os filmes estrangeiros,
de comédia PQt Julie & Julia, podendo repetir o desempe
conquistando seu sétimo tro- nho no Oscar. Já o elogiado ..

féu, além de ter concorrido com Amor Sem Escalas que tinha
ela mesma por seu papel em seis indicações', ficou apenas'
Simplesmente Complicado. .

com o prêmio de melhor rotei-
Entre os melhores atores; a ro para Jason Reitman.

• MELHOR FILME - DRAMA
• Avatar

• MELHOR ATRIZ
EM FILME - DRAMA
.' Sandra Bullbck-
o Lado Cego

• MELHOR ATOR EM FILME - DRAMA
-

• Jeff Bridges - Crazy Heart

• MELHOR FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL
• Se Beber, Não Case

• MELHOR ATRIZ EM .FllME DE CO�ÉDIA OU MUSICAL
• Meryl Streep - Julie & Julia

• MELHOR ATOR EM FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL
• Robert Downey Jr. - Sherlock Holmes

• MELHOR FILME EM ANIMAÇÃO
• Up - Altas Aventwas

,

L,
",'

•• - "" I

No olto'Avatar, Se Beber, Não·Case (Dl e Up - Altas Aventuras, os filmes"mais premiados no Globo de Ouro

'. ,

• MELHOR FILME ESTRANGEIRO .

• A Fita Branca (Alemanha)
• MELHOR ATOR EM
SÉRIE DE TV - DRAMA,
T Michael C Hall - Dexter

,

• MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
• Mo'nique - Preciosa - Uma ,História de Esperança

• MELHOR ATOR COADJUVANTE
• Christoph Waltz ' Bastardos Inglórios

,
'

,
', ..

"

ii MELHOR DIRETOR
, r James Carneron

' Avatar

• MELHOR SÉRIE DE TV, COMÉDIA OU MUSICAL
• Glee

,

• MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TV, COMÉDIA OU MUSICAL
,

.
'

• Toni Collette - United States of Tara

.'MELHOR ATOR EM SÉRIE DE TV, COMÉDIA OU MUSICAL
• Alec Baldwin - 30 Rock

• MELHOR MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
• Grey Gardens

• MELHOR ROT RO
• Jason Reitman -.Am r sem Escalas • MELHOR A'tRIZ EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU FILME'PARA TV

'

• Drew Barrymore - Grey Gardens
• MEI-HOR TRILHA SON 'RA
• Michael Giacchino - Up , Altas Aventuras • MELHOR ATOR .EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

,

• Kevin Bacon - Taking Chance
.

• Mf;LHORATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE, MINtSSÉRIE
OU FILME PARA TV

�

• MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
,

• The Weary Kind - Crazy Heart

• MELHOR SÉRIE DE TV - DRAMA
.

• Mad Men

:'
• Chloé Sevigny - Am'Or Imenso -

• MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRrE, MINISSÉRIE,
OU FILME PARA TV '

• John Lithgow - Dexter
• MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TV - DRAMA'�
• Julianna Margulies - The Good Wife

".

i, '
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:ECONOMIA--------------:-

Mônica foi selecionada para
trabalhar em uma empresa como

,

trainee doDepartamento de Recur
sos Humanos. Ela estava animada,
pois aquele seria seu primeiro
emprego. Estudante de Adminis

tração de Empresas, Mônica sabia
que a oportunidade dada a ela era

o primeiro passo para a carreira

que ambicionava. Então, estimula
da pelas previsões e possibilidades
futuras que o cargo poderia lhe tra
zer, a estudante iniciou o trabalho
com afinco.

Cheia de ideias inovadoras
e disponibilidade para executéjU'
qualquer tarefa, a jovem impres
sionou sua supervisora direta. Na
primeira semana, Mônica conse

guiu finalizar todos os trabalhos
_

pendentes, preparar um planeja
mento para a semana seguinte e,

ainda, sugerir mudanças para' a

pauta mensal.
Mônica acreditava que, no

início; tudo era válido para con

quistar seu espaço na organiza-
'

ção e conseguir ser efetivada. A
jovem, então', demonstrou todo o

seu potencial para ganhar o res

peito da chefe. E, ao final do pri
meiro mês, foi convidada a pres
tar auxílio na execução de UJIl·

projeto especial, de importância
estratégica para a empresa.

Satisfeita com sua conquis
ta, Mônica dedicou-se de corpo'
e alma à nova empreitada, certa
de que seria reconhecida e be
neficiada futuramente. Seu ren

dimento, porém, diminuiu com

o início do projeto, pois a moça
deixou de lado as tarefas opera
cionais, também de grande im -

.

portância para a organização.
Quando questionada por sua

chefe, a trainee explicou que es

tava voltada a um projeto maior

.: INDICADORES

TR
"

(UB.

0,015%
,,' .,I.:.

983,42,

, .

DÓLAR TURISMO (EM RS)

I DÓLÁR P,t\.RALELO (EM,:,RS}
Ip.,.,,!,,"�. .;t_",' I /I,'

EURO (EM RS)

HEADHUNTER
-

Comprometimento
acima de tudo

e que, avaliando a importância
de cada compromisso, optou por
finalizar primeiro o projeto estra

tégico. Espantada com a posturà
da estudante, a supervísora disse

. a Mônica que não cabia a ela ele

ger a prioridade das tarefas, mas
executá-las de acordo com as or
dens transmitidas.' Contrariada,
a jovem voltou as suas funções,
mas com o ânimo reduzido.

<3C3 SUO atitude dificultou
"

suo volto 00 mercado
de trabalho, pois nõo
conseguiu do firmo
anterior uma corto de

recomendaçfio 9S)
Após aquele episódio, Môni

oca concluiu que não pertenceria
mais àquela empresa, pois suas

ambições eram maiores e não
condiziam com a função desen
volvida por ela. Então, munida
de um discurso pronto, infor
mou sua supervisara de que
pretendia buscar outra organi
zação e de que deixaria o cargo
assim que terminasse o período
de experiência.

A chefe compreendeu que
a estudante tinha outra ideia
do' mercado de trabalho e que
precisaria adquirir novas expe
riências' para amadurecer. _En
tretanto, solicitou-lhe que, en-

..

quanto fizesse parte da 'equipe,
continuasse desenvolvendo-seu
trabalho e demonstrando com

prometimento com a empresa.
A subordinada, erilbora tivesse

concordado com aquela solici

tação, .não seguiu o prometido:
tornou-se displicente. em rela

ção. aos prazos de entrega e ao

15.JAN EI RO.2Ü 10

JANEIRü.20,rO

1,7700'

l";ê�oo'
'; .. óIi'

2,5426

capricho do material executado.
Além disso, demonstrava,

rabugenta, má vontade ao cum

prir suas tarefas diárias. Também
passou � utilizar o equipamento
da empresa para fins próprios e

a pesquisar novas oportunida
des profissionais durante o ex

pediente. Aos colegas, deixava
claro que estava insatisfeita e que
não via a hora de deixar aquela
organização

.

por outra melhor.
A presença. da trainee tornou-se

inconveniente e, antes mesmo

de completar o segundo mês de

experiência, Mônica foi desliga
da da empresa. Sua atitude difi
cultou sua volta ao mercado de
trabalho, pois não conseguiu 'da

. firma anterior uma carta de reco-
.'

mendação. Quando algum recru

tador ligava solicitando referên
cias sobre a estudante, a empresa
informava os defeitos e as' falhas

comportamentais de Mônica.
A etiqueta empresarial ensi

na que o profissional, deve apre
sentar cómprometimento com a

empresa durante todo o período
em que faz parte dela. Mesmo

após sua saída da organização, é
de bom tom manter sigilo quanto
a informações confidenciais ad

quiridas e respeito para com os

.ex-colegas. É preciso lembrar que
o mercado valoriza o histórico

profissional de �m candidato e

que bons contatos, semeados du
rante o período de permanência
em uma organização, podem fa
cilitar uma possível recolocação.
Portanto, mesmo após concluir
que sua carreira deve ter contí-:
nuidàde em outro lugar, mante
nha o comprometimento com os

resultados do empregador atual e
.

seja responsável quanto à função
que você ainda desempenha.

CONSUMIDOR

ualidade de
crédito volta a

ter bom. índice
Indicador assinala aumento

,

de 0,5%, alcançando 78,6
A qualidade de crédito do

consumidor foi retomada nos úl
timos três meses de 2009 no país,

. com dimiriuição da inadimplên
da, de acordo com o Indicador
Serasa Experian da Qualidade
de Crédito

.

do Consumidor. O
índice assinalou aumento de
0,5% no período, alcançando o

valor de 78,6. Segundo a Serasa,
a evolução do número está estrei
tamente relacionada à queda na

inadimplêncía do consumidor;
:

especificamente ao longo do se

gundo semestre do ano passado.
Com o resultado, o indicador

reverteu um declínio de dois. tri
mestres seguidos (segundo e ter

ceiro de 2009) - o nível de 78,2

constatado no terceiro trimestre do
ano passado foi o menor de toda
a série histórica, 'que começou
em 2007. O indicador determi

na, numa linha graduada de zero

a 100, as condições do crédito.

Quanto maior, menor a possibili
dade de descumprrrnento caso o

consumidor peça empréstimo.
Por região, o Sul tem amelhor

marca, 83,8, seguida pelo Sudes

te, com 78.,6, empatado com a

média nacional. A regíâo Norte

teve o pior resultado, com 74,6.
O Centro-Oeste (76,4) e o Nor
deste (77,6) ficaram .abaixo da
média nacional.

AGÊNCIA ESTADO

DIVULGAÇÃO

Aumento traduz menor chance de descumprimento na quitaçóo de empréstimos

. LOTERIAS I)

CONCURSO N° 1002

... � ,� I'! � 'b '''11 I' ,,", g, ';p
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CONCURSO N° 1145 I
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"". �ll q"jl '''' (11,11 '"
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COtfCURSO N° 04416
65.936 � 'I.OfMI)"Om),�)O
;u A�:H "5'1,,000,00
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CONCURSO N° 829

p, imeiro s#utem

"I '2 .-. 23 - 3�� -,3ft _. 39' .- 44

" J.,�

IMPORTAÇAO

Carregamento
de aço é barrado
Um carregamento de 15 mil tone

Iddas de aço longo usado na cOllstrução
civil, trazido pelo navio de bandeira turca
Senanur Cebi, está confinado no porto de
Vitória, sob' a suspeita de má qualida
de. Um segundo laudo está sendo pre
parado pum confirmar o comprometi
mento da carga. A empresa entrou com

recurso, e não deu declarações.
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riando um vencedor
Pais devem estar atentos ao desenvolvimento dos filhos. Carinho é fundamental

Que pai não deseja um futuro
promissor para seu filho? Ou ain

da, quem não gostaria que ele se

tornasse um grande profissional?
Essa preocupação dos pais está
sendo estudada pelomundo todo.
No Brasil, uma recente pesquisa
de professores da Academia Bra
sileira de Ciências afirma que o

futuro da criança começa a ser de
cidido muito cedo, por volta dos

quatro anos de idade.
Os estudos revelaram que não é

o ensino médio ou a faculdade que ,

definem o potencial de càdaum, os
primeiros contatos com o mundo,
afora já ajudam adesenhar ofuturo.
É porque nessa fase existem con

-díções biológicas favoráveis e, se

exploradas, � criança pode atingir
uni desenvolvimento muito maior;
Nesse cenário, os pais e 'a escola são
personagens fundamentais para o

futuro do pequeno.. ,

Quando a criança dá os pri-,
meiros passos para se socializar
e conhece novos -objetos e pes
soas, 'é importante que ela esteja
'no ambiente adequado, para sua

idade e interesses. Escolher o co

-légio é uma das primeiras etapas;
onde os pais devem priorizar lo
cais com educadores preparados.
"Não existe exatamente uma es

cola certa. Todas podem e devem
oferecer um ambiente favorável
ao aprendizado do aluno. O su

cesso de uma escola depende do

compromisso, que o profissional
tem em relação à educação, seja
,em uma escola pública ou parti
cular", confirma a professoraCarla
Dolores Haslinger,

Além do incentivo em casa,

,

COMO ES'TIMULAR SEU FIl.HO :
••

�

"

, ", ./i. _ ....: ;..,', '
"

,

• Tire um tempo para brincar com ele diariamente

'. Monte quebra-cabeças com ele

• Ensine brincadeiras novas e o desafie a participar e inventar
diferentes atividades

• Leia histórias e converse sobre o livro

• Carinho é fúndamental para o desenvolvimento da criança
-

• Ajude-o a confeccionar brinquedos usando reciclagem
'.

• Teatro, brincadeiras de faz de conta e musicas
, também são importantes

"

• Incentive-o a se expressare a questionar as coisas

Carinho é fundamental para o desenvolvimento das crianças.
Não economize nos momentos de ternura ,

Carla revela que o papel da es

cola é motivar a criança quanto
-aos seus interesses. "A escola de

educação básica deve desde os

primeiros anos de escolaridade

sepreocupar emmotivar e desen
volver todas as habilidades que a

'criança demonstra ter.',Para' isso
o professor deve estar atento aos

interesses do aluno e trabalhar de
forma criativa para que ele desen
volva essas habilidades",

A família também deve ficar
atenta para, os exageros. Encher a

criança de atividades e compro
missos não é o melhor caminho.
"O estímulo é o ponto de partida
para qualquer atividade. A criança
deve ser estimulada levando em

consideração sua idade, prefe
rências e limites. Nunca devemos
cobrarmais do que ela pode fazer,
nunca devemos projetar expecta
tivas que ela não possa alcançar.
Os professores e os pais devem

respeitar o limite da criança para
1...: ",.;_",

não frustrá-la" alerta Carla.
Os pesquisadores acreditam

que é fundamental.que as crianças
sejam estimuladas de diferentes

formas, com brincadeiras, can

ções, conversas e jogos educativos.
Carinho também é importante,
Quebra-cabeça e leitura entre pais e
filhos são duas atividades quemos
traram uma grande ajuda.

ATENÇÃO PAIS!

DÉBORA KELLNER

InstitutoEducacional

. ,\
-

"

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 676 - CEP 89251,.100 - Jaraguá do Sul- se - Fone: (47) 33710202 - www.jangada.com.br-secretaria@jangada.com.br
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JulimarPivatto
-ju I ima r@ocorreiodopovo.com� br

DIVULGAÇÃO'

Copa Norte
Quatro 'times de Iaraguá do Sul devem participar 'da

Copa Norte de Futebol Amador. Vitória (atual campeão),
Cruz de Malta (que levou aPrimeirona), Flamengo e JJBor
dados confirmarão presença no dia 10 de fevereiro, quan
do acontece o congresso técnico.A competição começa no
dia 6 de março e terá ainda equipes de Ioinville, São Fran
cisco do Sul, São Bento do Sul e Mafra. A Liga Iaraguaense
de Futebol, que organiza o certame, diz que uma equipe de'

'

Itapoá também manifestou interesse em participar e isso
vai ser decidido no dia do congresso.

-

:.-

MEMÓRIA
DIVULGAÇÃO

, "NÃOSE DESAJUNTEM, VAMOS
JOGAR INDO E VINDO", -

LULA, QUE PODE NÃO SER MUITO BOM COM A LíNGUA
PORTUGUESA, MASTREINOU UM DOS MAIORES TIMES DE

TODOS OS TEMPOS: O SANTOS DE PELÉ E COMPANHIA.

DOIS TOQUES
JOINVIU.� • Foi o grande destaque da
rodada inicial do Catarinense, Por
isso que é um dos favoritos ao título
do campeonato,

IBIRAMA • Sai ano e entra ano e o

Atlético de Ibirama seguemontando '

boas equipes. E jogar lá não é nada'
fácil. Que o diga a Chapecoense.

,
*** ***

(RI(IÚMA·Por sua vez, foi a

decepção. Bateu cabeça, não se

achou em campo e ficou longe do
/ esperado para um time com a sua

,

tradição.

AVAí ..Surpreendente a atuação do
Time B do Avaí, Fpi coeso e mostrou,
acima de tudo, força de vontade.
Destaque para o jaraguaense Medina,
autor de um dos gols.

FIM DAS FÉRIAS
. f" , , '

'

Malwee voltà aos treinos na quinta
Primeira competição é a Superliga e deve acontecer apenas em março

"

PIERO RAGAZZI

da não foram' definidos.
,

O supervisor técnico, Kle
ber Rangel, confirma a previ;
são de que o período será um
dos melhores. "Esperamos
que a equipe possa Jazer
uma ,excelente pré-tempo
rada e, como consequência,
ter um bom ano. Não tere

mos, convocação para Sele

ção Brasileira e isso já ajuda
bastante. Nos outros' anos
sentimos os reflexos \ das .au

sências e dessa vez será dife
rente", relatou.

Sobre a negociação de Ciço
e Wander Carioca, Rangel
'disse que ainda está em an

damento, mas, se fechar, eles
virão apenas em junho.

JARAGUÁ DO SUL

A pré-temporada é algo'
que a comissão técnica da
Malwee trata como se fosse
um bem precioso para o time. '

Não é por menos, Q período'
serve para colocar a casa em

ordem, planejar e cuidar .do
condicionamento físico. Este
ano a Malwee promete fazer
um dos melhores períodos
de preparação dos últimos
tempos. Todos os' atletas da

equipe ,se apresentam na

'quinta-feira; às 16h, no Par

que Malwee, localque abri-

gará todos os treinos até o

início das competições.
� No total, o time terá 38

dias rle treino ininterruptos,
.ou seja, sem convocações para
Seleção Brasileira ou compe
tições. O primeiro compro
misso do ano será a Superliga
e deve acontecer apenas em

março, mas o local e data ain-

são praticamente os mesmos

praticados em 2009: cadeira
branca R$, 350, laranja - R$
250 e fundos R$ 150. Todas

,

as modalidades podem ser
\ parceladas em dez vezes. Os'
torcedores que desejam os

mesmos locais que tinham
em 2009 devem ligar no (47)
3276-1045 e confirmar a re

novação do cadastro.

GENIELlI RODRIGUES

AMIGO-TORCEDOR
- A partir de amanhã o fi

nanceiro da Malwee já, dis- ,

ponibiliza as cadeiras do

Amigo-Torcedor.' Os valores

Todo início de ano

equipe se refugio no Porque
Malwee poro iniciar

,o pré-temporada
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ronaldo estreia amanhã contra
o Bragontino e promete gols '

SÃO PAULO
.

Ronaldo estreia quarta
feira na temporada, contra'

o Bragantino, no Pacaernbu.:
com metas mais ousadas do

que em ,2009., Se no ano pas-'
sado ele planejava marcar 30

gols, agora imagina que possa
bater essa, marca e ir 'além: o

principal objetivo do atacante

do Corinthians é voltar a ser

artilheiro de urna competição
por um clube-brasileiro.

Esse foi o recado que Ro

naldo passou aos companhei
ros mais próximos na concen

'tração corintiana no hotel erri
Itu, onde está confinado desde

o dia 6 de janeiro'. A preferên
cia' claro, é pela Libertadores .

Ele imagina' que vá disputar
todos os jogos da competição
- 14, se o Corinthians chegar
à final - e acredita ter ótimas
chances de ser o goleador.

Em 1993, Ronaldo foi o

artilheiro da Supercopa da

Líbertadores.. pelo Cruzeiro,
com 12 gols. No ano seguin
te, marcou 23 no Campeonato
Mineiro. Foi a última vez que
ele acabou corno goleador em
solo brasileiro, já que, logo de- '

pois a Copa do Mundo nos Es
tados, Unidos, foi vendido ao

PSV Eindhoven (Holanda).
DIVULGAÇÃO

FAE
BU51NE55

5CHOOL

Vidros e Travas elétricos

GRÁTIS
'

.. Rodas dro l'
• Forot mOscoro negro
- Llmpador.lovodot e
desemboçodor do "
vidro traseiro .•

"

\

, � (301".0 VHT (5Ul1�). Tolo!�MY 09/10, .. potIa , com preço Q vista Q partlr de �$ 27.990,00. Travamento cenlml,levanÍodor do vidro dianteiro elétrico, oiolos de segurança retráteis 3
. pontos {p14 + P®l gt6lls pam (I modelo NeIlO Gol, .sUl lC4 f09/l0). Novo. Fox 1.0 VHT 1c6cl . .5Z31,R41. To.tol Fle>e, MY 09/10,2 porlus, com preço-promoclonol à vlsto ci partir de R$ 30.490,00

00 êI'Itroda deRi , 2.196.00 (4tm).... 8 pm$laç&� de .511,56. TQXQ equhlCllOOte dé0,99% a.m. e 12.35% o.a. Total de operaç6es: R$ 36.750,88. Oferlos v6lidos olé 19 de janeirooo enquanto dUo

to!OOIO&�, "Sê�l'I!»dlniQ".
'

_'

Caraguó Auto Elite
Uma relação de confiança.'

WWW.fJ. 732746000rupo Avto elite 40 ono d credlbUidod
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Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselli
,,'B��edet ém Jaragôá

O secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão,
Ronaldo Benedet, estará em Iaraguá do Sul amanhã. A agen
da do secretário na cidade inclui inaugurações e 'anúncio de
investimentos no setor. Entre elas', a inauguração de 20-câ
meras d� monitorãmento que foram instaladas na: cidade em

.

2009!a;criação de-urna �elíi.ttar,çIe Emergêp.da e àentrega de
. veículos para as .polícíàs CiViJ'� .Militar; Benedet irãtambém
conhecer a estruturei do'Presídiô Regional, que sofre com a

superlotação. O secretário de Desenvolvimento Regional, Lio
Tironi, deve acompanhar a visita.

"

_' L

S�gurança
A visita do secretário ocorre

-

após uma reunião de lideran

ças da região com o Governo do
Estado, ocorrida semana pas
sada em Florianópolis. Entre as

principais reivindicações, está
a transferência de 207 detentos'
condenados para penitenciárias
do Estado, já que a função do

presídio é abrigar apenas presos
ainda não julgados pela Justiça.
A transferência definitiva deve

começar ainda em janeiro.

Debate-
A segurança pública deve ser .

um dos principais temas a ser de
batidos pelos candidatos a gover
nador durante as eleições. A insa

tisfação da comunidade na área
não se limita ao Vale do Itapocu,
Nos últimos dois anos, surgiram
rebeliões. em presídios, denún
cias de torturas e agressões de
detentos e protestos contra a

violência urbana em todas as re

giões do Estado, principalmente
nas cidades litorâneas.

,

fALAAI!

':\�;ÂfI'�s;a missão é co"tin�ar trabalhand ,

hjdependente (lê quem es�eja no Executivo.
MARCOS MANIIIES- (p:srJi), 'm;fi·1PflESlrn!�rn� DA CÃMAfi1U\, $08RE PS,lROC:AS

D'E 1'1IIJiff.JI:OS,OCORfiUOA'S EM (;iUARP,MIliUM 8U�O PASSADO
.

Na expectativa Defin�ção·
Enquanto a Justiça Eleitoral A companhia Aguas de Gua-

não retorna das. férias, o ex e rammm é outro ponto a ser

futuro prefeito Nilson Bylaar- resolvido pela administração
dt (PMDB) já realiza reuniões municipal em 2010. O contrato

com o secretariado para definir com a empresa que presta o ser

os planos para 2010. Segundo 'viço encerra em julho. B laardt

ele, já está confirmada a parte- deve apresentar uma proposta
ria com o Instituto Jaime Ler-

-

de privatização do saneamento,
ner, para um projeto de reur-. com um modelo semelhante ao

banização do Centro e com o utilizado em Itapema. O futuro

Grupo Positivo, para aquisição prefeito afirma que' a empre
de material didático e capaci- sa vencedora da licitação seria

tação do.s professores da rede responsável também pelo trata-

municipal. mento de esgoto.

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br
.

.

,�

Eleições 2010
A direita está de voltà ao

poder no Chile, após 20 anos.

O empresário Sebastian Pifie
.ra venceu o governista Eduar
do Frei, por 51,6% a 48,3%. A
aprovação da atual presiden
te; Michele -Bachelet, não foi
suficiente para transferir os

votos para o 'aliado. O resul
tado põe em alerta o governo
brasileiro, onde Lula beira os

80% de aprovação, mas a sua

candidata continua em se

gundo nas pesquisas.

Schützentest
,

Amanhã é o último dia para
.

entrega dos documentos soli
citados pela CEI (Comissão Es-

.. pecial de Inquérito) da Schüt
zenfest. A Fábrica de Show, que
não tinha' sido notificada até
Ia primeira reunião da comis-
são, segunda-feira passada, re
cebeu o pedido de informação
na quinta-feira, segundo o pre
sidente dá CEI, Jean Letit recht
(PC do B). Com a confirmação de
recebimento, não haverá pror
rogação do prazo de entrega.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COM AGENDA APERTA0
DORMIR FICA PA DEPOIS

Músicos começam a semana entre ensaios, aulas e concertos
.

FOTOS PIERO RAGAZZI
I

����� PLATEIA ·PODE.
ADOTAR ALUNOS

JARAGUÁ DO SUL
, �

Eles são cerca de 550 e vêm
dos mais diversos destinos.
Os sotaques, à. maneira de se

vestir e as preferências são
de uma multiplicidade que
surpreende. Mas, entre tantas

diferenças, há algo muito em

comum.
.

Cheios de energia,
os alunos do Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina),
querem mesmo é aprender e,
nos poucos intervalos entre a

rotina exaustiva de aulas e en

saios, fazer cada minuto valer

a estada em Jaraguá do Sul.
O violoncelista Thiago Lu

cion, 22, já conhece bem a ma

ratona do evento. Participante'
�

veterano, o jovem veio prepara
do para dias nos quais os com

promissos começam cedo. Às
8h é preciso estar .no campus
do Femusc. No entanto, o re

torno ao alojamento não tem

hora para acontecer. Antes das
22h30, aliás, -essa tarefa parece
algo beirando o impossível. E"
se ocorre, serve apenas a um

.banho rápido e mais alguns
instantes de dedicação às parti
turas. "Saímos daqui acabados,
mas com a bagagem, recheada,
"de coisas para estudar que du
ram praticamente o ano todo",

.

conta o gaúcho.

KELLY ERDMANN

CANSAÇO MAIS DO
QUE COMPENSADO

Longe de casa desde a quinta
feira, 14', o violinista Guilherme
da Silva, 22r nem pensa em dei
xar 'as forças se esgotarem antes

dos próximos dez dias. Integrante
da comitiva Neojibá (Núcleos Es-

. taduais de Orquestrasjuvenis e In
fantis daBahia), ele sabe que falta
tempo até para dormir enquanto
está no Femusc, Mesmo assim,
tem uma certeza: o cansaço é

completamente recompensando.

O argentino Manuel Margot,
30, pensa assim também. Nova
to no festival, ele saiu de Bue
nos Aires, passou. pela oficina
de música de Curitiba e, depois
de Jaraguá do Sul, ainda segue
a São Paulo. Na opinião, do pia
nista, não existe nenhum outro

evento no universo musical
com. investimento tão baixo e

..

retorno tão significativo quanto
o do Femusc.

"

Até mesmo

em aparentes
momentos de

folga, músicos
se dedicam
aos estudos

.�.����:���ç�� ..��..�.��� ,
:

:
.

• Programa: O piano na música de câmara'
Sonata em m) op. 38 para píano e.yioloncelo,
de J. Brahms

Quinteto op. 44, de R_obert Schumann .

Sonata para piano e violino em lá, de C. Frãnck

Nesta quinta edição, o Festival de Música conta com cerca 550 alunos

REPRESENTAÇÃO UNIVERSAL
[unto dos instrumentistas

brasileiros, o Femusc de 2010
recebe'músicos de inúmeros.
outros idiomasDessa vez, se':'

gundo o diretor-artístico Alex
Klein,' o evento acomoda um

. contingente expressivo de co

Iombianos e de representantes
da Cosfa Rica. Entretanto, um
aluno específico tem o deixa
do apreensivo. Jean Geraldo

já deveria ter desembarcado.
em Jaraguá do Sul. Porém, o

.

haitiano permanece no aero

porto do país de origem sem

previsão 'para viajar devido
ao terremoto. que devastou a

localidade na semana passa
da. "Ele está vivo e de tempo
em tempo recebemos notícias.
Gostaríamos. muito que ele

conseguisse chegar aqui", en
fatiza. O jovem recebeu bolsa
de estudo de patronos e seria
assistido pelos professores do
curso de oboé.

.. '

• MÚSICA NO SHO'PPING
� • Horário; 13h

• Palco: Shopping Breithaupt
• .Programa: Divertimento, de Pedro Saenz

Duopara dois violinos, de Bala Bartok

África Brasileira, Kleber eWalison
Time for Marimba, de Minoru Miki

• MÚSICA NA IGREJA
• Horário: 18h
• Palco: Igreja Matriz São Sebastião,.no Centro
• Programa: Suíte er:n 1$ menor, de Georg fh.
Telemann "

'

• VIOLÃO NO SESC
• Horário: 18h _

• Palco: Sesc Jaraguá-do Sul
• Programa: Iuregano, de EM. Torroba
Quique sinesl, deTerruâo Prelúdio, n° 3, de
Heítor Villa-Lobos

.

_.

Além de frequência cohstan-
� te nos concertos, o público do
Femusc tem também outra for
ma de apoiar o evento. A plateia
que aplaude os músicos quando
estão sobre o palco, pode ainda

apoiar a estadia deles .em )ara
guá dó Sul. O programa 'Adote
um aluno" volta a ser uma opção
para quem quer ajudar ,no finan
ciamento da alimentação dos

participantes.
A sugestão é repassar à orga

nização o montante de R$ 300,
. valor equivalente ao gasto com

as três refeições diárias cedidas
aos estudantes ao longo das duas
semanas de aulas. Os padrinhos.
possuem a liberdade de adotar

'quantas cotas quiserem, sem li

mitações. Com isso, em contra

partida, são citados como apoia-
,

dores durante esta quinta edição
do Femusc. Para oferecer o auxí
lio é necessário entrar em contato

pelo telefone (47) 3373-8652.
Os gastos com realização do

festival chegam perto dos R$ 2 mi
lhões. O patrocínio vem do gover
no de SantaCatarina, da Prefeitura
jaraguaense, da empresaWeg e da.
rede Hungry Tiger / Stop Shop .

• Programa: Sonata para violoncelo e
'

..contrabaixo K. 292, de W. A. Mozart
Carnaval dos animais, de Arbarr
La Campanella, de Nicolo Paganini

. Uebesfreud, de Fritz Kreisler

Capricieuse, de Edward Elgar
Sonata para violoncelo e piano,
de Frederic Chopin

• GRANDES CONCERTOS
• Horário: 20h30
• Palco: Grande Teatro da scar
.• Programa: Pangea, a música

dó mundo Femusc
II Barbiere di Siviglja, de Giacomo Rossini e

outras obras
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Acusados de çrime a'trás das grades
PolíciaCivil prendeu dois suspeitos de participarde assassinato rioBoà Vista

. . ,

FOTOS DIVULGAÇÃO/POlÍCIA CIVIL

, JARAGUÁ DO SUL

A PolíciaCivil prendeu o sus

peito de assassinar o matador do
Bairro Boa Vista Mário Francisco
Neto, 28 anos, no último dia 9.
Márcio Adelino dos' Santos, 27

anos, foi localizado no centro do

município. na tarde de quinta
feira passada e confessou o ho
micídio. Outro homem foi preso,
suspeito de ter fornecido para
ele a arma' do crime. Rudiney
Siqueira, 32, seda o .dono de um
revólver calibre 38,' usado para
disparar contra o peito davítima.

As investigações' foram lide
radas pelo delegado Bruno Effori
,e contaram com a participação da
Polícia Civil de Tijucas (Grande
Florianópolis), cidade onde eles
ficaram escondidos alguns dias

após o assassinato, mas voltaram
para Jaraguá do Sul em seguida.
Conforme Effori, Márcio disse

quematou a vítima por causa de
uma dívida de R$ 2,8 mil.

"Ele falou que. emprestou o

dinheiro para o Mário comprar
uma moto, mas que ele não com
prou. e o valor não foi 'devolvi
do", explicou. O acusado mora

em.Schroeder e já tem passagem

pela polícia por violência domés
tica e uso de drogas. A pena para
o crime de homicídio é de. 12 a

,3D anos de prisão.
Já o paradeiro da arma é des

conhecido. "Uma hora ele (Már
cio) diz que deixou o revólver
num lugar, depois. fala .que foi
em outro", destacou. Rudiney
nega participação" no crime.
Ele foi localizado em um bar
da 'Ilha da Figueira na quarta
feira. O suspeito cumpriu dez
anos de prisão por homicídio
na Penitenciária de São Pedro
de Alcântara (Florianópolis] e

estava em liberdade condicional.
Márcio e Rudiney moravam no ,

mesmo bairro que a vítima.
A polícia vai investigar se há

mais pessoas envolvidas no cri-.
me e se a morte de Mário pode
-estar relacionada com o tráfico
de drogas, já qu� ele era usu

ário de crack. A suspeita é de .

que
\

ele teria ajudado a polícia
, na prisão de um traficante em

setembro do ano passado, que
seria irmão de Rudiney e está
no presídio desde então.

\ DAIANE ZANGHELlNI.

PM salva' menina em Barra do Sul'
Uma menino de 11 anos, que se afogava no Boca do Barro, em Borra do Sul,

foi salvo por um policial militar de Guãramirim na tarde de sexta-feira. Waldirlei
Jair du Si'lva viu a 'garota Maiumy Grabr'ieli de Carvalho se afogando enquanto
trabalhem na Operoção Veraneio. Naquele momento não havia salva-vidas no

local. Depois do salvamento, o menina e a família fizeram questão de agradecer
ao soldado. pelo ato de heroísmo. Ele trabalha como policinl militar há 14 anos.

Múrcio dos Santos (esq), que teria atira�o, e Rudilley Siqueira, que seria dono da arma, estão no Presídio Regional
t

Defesa Civil mantém trecho
•

.

I

do Wolfgang Weege interditado
JARAGUÁ DO SUL

O acesso ao bairro Parque
Malwee pela rua Wolfgang,We
ege continuava interditado até
o final da tarde de ontem. Parte'
da via foi fechada na sexta-

.

feira passada, depois que par
te . do barranco desmoronou.
Nesta semana, a Prefeitura
deve conversar com a Almeida
e Filho, empresa responsável
pelas obras de reconstrução
no município, e definir quando
acontecerá a retirada da terra

no trecho e sobre o cronograma
dos trabalhos de recuperação
da encosta.

Por enquanto, o' desvio da

Wolfgang Weege pode ser fei
to através de uma 'estrada ru

ral acessada. pela rua Joaquim
Francisco de Paula (bairro Chi
co de Paulo). Nesta sernana.. a

secretaria de Obras' também
deve avaliar uma passarela que'
liga o trecho à localidade de Ri-

beirão das Pedras (Iaraguá 99).
Segundo a Defesa Civil, uma

viga caiu e está impossibilitan
do a travessia dos pedestres. A
passarela foi construída para
facilitar o. deslocamento da co

munidade enquanto a ponte
Wigando Meier (que ligará o

bairro Jaraguá 99 ao Chico de

Paulo) não é concluída.
Ontem, integrantes da se

cretaria
.
de Reconstrução se

.

reuniram com o' engenheiro
do

.

Deinfra (Departamento
Estaduál de Infraestrutura)
de São Bento do Sul, Rodney
Heise, para repassar' um re

latório sobre a situação dos
locais' que receberam obras
de reconstrução. Dos nove

pontos contemplados com o

trabalho de recuperação, cin
co apresentaram problemas,
Um deles é a Wolfgang Weege,
onde a Almeida e Filho fina
lizou o serviço em dezembro .:

Acidente faz
vítima na 280
ARAQUARI

,
Um acidente entre uma

Fiorino e um caminhão' na
BR-280, em Araquari, no iní
cio da tarde de ontem, provo
cou' a morte do.motorista da
caminhonete, Lauro Pereira

da Silva, 36 anos, que morava
em Guaramirim. O motoris
ta do caminhão, Djalma da
Cunha', 42,lnão se feriu.-

Segundo informações da
PRF (Políoia Rodoviária Fede'
ral), Lauro teria feito uma ul

trapassagem forçada e bateu
de frente com o caminhão,
que seguia na direção con

.

trária. Ele era dono de uma

empresa especializada em re

frigeração 'e ia para São Fran-
�

cisco do Sul, onde faria um

trabalho de assistência técni
ca. Lauro ficou preso. nas fer

ragens e morreu logo depois
que os socorristas chegàram
ao local. A caminhonete ficou
completamente destruída.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2010"
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01 (um) veiculo com capacidade para transportar no mínimo 45

.

(quarenta e cinco) passageiros sentados, (incluído o motorista), destinado ao transporte escolar aos alunos residentes na

localidade de Tifa Funil Pequeno e ruà do Rodeio, até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Max Schubert, localizada
na Rua Roberto Ziernann, n.o 4421 - no bairro Três Rios do Norte, em conformidade com o estabelecido no item I do
Edital e Anexo" - Minuta de Contrato. REGIMENTO: lei Federal t 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal'
nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. VISTORIA DOS VEíCULOS: Somente no dia 29/01/2010 as 9:00 horas, na

Gerência de Trânsito e Transporte. Agendar a vistoria com Sra. Mariane no fone: (0**47) 2106-8206. CONDiÇÕES PARA

REALIZAÇÃO DA VISTORIA DOS VEjCUlOS: Apresentar obrigatoriamente originais e cópias da seguinte documentação:
Documento do veiculo em nome da empresa ou constando locação para a mesma e licenciado em Jaraguá do Sul; Au
torização para execução de transporte escolar, emitida pelo CIRETRAN e válida para o semestre em vigência; Certificado
de Segurança Veicular, expedido por Organismo de Inspeção em Segurança Veicular credenciado pelo INMETRO, em
cumprimento aos requisitos do art.136 do Código de Trânsito Brasileiro (CIB); Carteira do curso exigido pelo CONTRAN

para transporte escolar; Carteira Nacional de Habilitação do motorista do veiculo, na Categoria "D" constando "exerce ati
vidade remunerada" e Apólice do Seguro ÀPP do veiculo, com valor de cobertura de R$ 28.000,00. DATA, HORA e lOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:15 horas do dia 01 de. fevereiro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e

abertura dos envelopes serão as 13:30 horas do mesmo dia, na sala dê reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 42.000:00 (quarenta e dois mil reais) por quilômetro de transporte realizado,
sendo o valor esnmado de R$ 3,50 (três reais e cinqüenta centavos) por quilômetro rodado, totalizando um estimado de

.

12.000 (doze mil) quilômetros em aproximadamente 200(duzentos) dias letivos. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do
Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de

Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço wwwjaraquaoosul.sc.qovbr •

Jaraguá do Sul (SC), 15 de janeiro de 20.1 O.
.

IVO KONEll
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BIBLIOTECA ATENDE -

EM NOVO ENDEREÇO
No dia 19 de janeiro de 1976,

o jornal O Correio do Povo no

ticiava a mudança de endereço
da Biblioteca Pública Munici

pal "Rui Barbosa", que desde
o dia 8 de janeiro atendia em

novas instalações no segundo
andar do Edifício Bernardino,
na Avenida Marechal Deodoro.

Há registros de urna biblio
teca municipal em Jaraguá do
Sul desde 1941. Seis anos de
pois, houve urna reestruturação

.

e ela passou a ser chamada de
Biblioteca Emílio .Carlos [our
dano Novas mudanças ocorre

ram em 1970, quando urna Lei

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Municipal do então prefeito'
Eugênio Vitor Schmôckel criou
a Biblioteca Pública Municipal
"Rui Barbosa".

A biblioteca é subordinada à

Fundação Cultural e atualmen
te funciona na Avenida Getúlio
Vargas, n° 245. O edifício é o

. mesmo onde ficava a estação
ferroviária de [araguá do Sul,
completamente restaurada em

'2008. 0_ acervo, composto por
livros, periódicos, apostilas é

material midíátíco, tem. hoje
mais de 35 mil volumes, con
sultados diariamente por cerca
de 200 pessoas. Avenida Getúlio Vargas, 60 anos antes dese tornar o enderéçe da biblioteca ,pública

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATABINA

lab�lIo'\Jto do MUl1k'ípio e Cgm�=tr(.'.a de Jaraguá /,'ló- $.ul

Marget Adetia Grubba Lehmann,
T.\lhe"ã �Ofi(iala Designada

Avenlda Milrecnal Deodoro da Fonseca (10 1589,

Te!efon.'�: (47) 3273-2396 H. de FUIlC,. 09:ÓOb;:'5 '18:00h-

REPÚBliCAFEDERATIVA DO BRASIL - ESTADODE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Iaraguã do SuI- Margot Adelia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficiala

Designada - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
. Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

I -

.I .
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no triduo·legal (3 dias úteis), aleitando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no me�mo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou foríem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Círcunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ,

Protocolo: 134641 Sacado: AlMYMAGAZINE LIDA ME CNPJ: 81.607.93g/000
Cedente: RETOOKINDUSTRIAE COMERCIO DE CONFECCOES LID
Número do Título: 65503-D Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S,A. BANCO MULTIPLO DataVencimento: 01/01/2010 Valor: 276,02
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 133966 Sacado: CLAUDIA BEATRIZ FOLCHINI CPF: 043.136.539-37
Cedente: PELEGRINI E TOMEI LIDA ME
Número do Título: 12388. Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndicação
Apresentante: HSBC BANKBRASILSA BANCOMULTIPLO DataVencimento: 15/11/2009 Valor: 169,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 134574 Sacado: INGO KELLER ME CNPJ: 02.558.694/000
Cedente: ADFTRONIK-IND,E COM.DE EQUIP ELETRO ELETRONI CNPJ: 05,796.140/000
Número do Título: 572205 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 06/01/2010 Valor: 415,40
Liquidação após a intimação.Râ lü.éü, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 134399 Sacado: MARIA SOCORRO ALVES SANTANA CPF: 321.972.888-06
Cedente:M QUALITY COSMETICOS LIDA ME CNP1: 04.286,160/000
Número do Título: 140001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

.

DataVencimento: 04/01/2010 Valor: 125,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$ 10,40
----------------------------------------------'-------r--------;-------------------'----------------------------------------------------7-s:

Protocolo: 134588 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAR, DEALIM.LIDA CNP1: 08,722.1971000
Cedente: FSSA INO E COM DE PROD AUMENTICIOS LIDA CNP1: 03.241.442/000
Número do Título: 25571/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 25/12/2009 Valor: 587,50
'

Liquidação após a intimaçã?: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134580 Sacado: MCAUMENTOS LIDA CNPJ: 10.619.465/000
Cedente: KORB CONSERVAS LIDA ME CNPJ: 08.370,998/000
Número do Título: 4862 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECciNOMICA FEDEHAL

.

DataVencimento: 01/01/2010 Valor: 768,33
Liquidação após a-intimação: R$10,40, Condução: R$lU9, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 134632 Sacado: PRISMA ELETRICA E TERRAPlANAGEM LIDA CNPJ: 73.340.721/000
Cedente: RCG TECNOLOGIA ELETROMECANTCA LIDA
Número do Título: 0005006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER SA Data Vencimento: 05/01/2010 Valor: 453,26
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------------------.:.-------""---------------------------;..-----------------------------------------------.:---------------7---------,-------

Protocolo: 134060 Sacado: SEBASTlAO SERGIO PARMA CPF: 626,561.986-15
Cedente: HSBC BANK BRASIL SA. BANCO MULTIPLO CNr): 01.701.201/000

.

Número do Título: 40360091610 Espécie-Nota Promissória
Apresentante: ADVOCACIABELLINATI PEREZ S/C DataVencimento: 13/12/2007 Valor: 7,718,24
Liquidação após a intimação: R$ 10"40, Condução: H$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 •

Protocolo: 134118 Sacado: TACIANATECILLA GESSNER CPF: 866,626.609-06
Cedente: AGUIA EQUIPAMENtOS LTDA EPP
Número do Título: 1628/5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação -

Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Data Vencimento: 01/Ô1/201O Valor: 167,50
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134057 Sacado: VANEIDE DE PRA CPF: 612.371.839-87
Cedente: OMNl S,Á, - CREDITO,FINANCIAMENTOS E INVESTlMECNPJ: 92.228.410/000
Número do Título: 1.00545.0000Espécie: Nota Promissória
Apresentante: OMNl SA - CREDITO,FINANCIAMENTOS E INVESTlMEDataVencimento: 01/08/2008 Valor: 7,454,88
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,�0, Edital: R$ 10,40

MargotAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficiala Designada

o primeiro edifício da estação, por volta de 1910

r-

JARAGUA
ONTEM E HOJE

A primeira estação de trem de Jaraguá do
Sul foi inaugurada.em 1910, cinco anos após
o início da construção da estrada de ferro que
passa pela cidade, ligando Rio Negro, no Pa

raná, ao Porto de São Francisco do Sul. Só em

1943 foi inaugurado o segundo prédio da es

tação ferroviária; que é hoje sede da Bibliote
ca Municipal e um dos edifícios históricos do

município.

A segunda estação,
em 1943. Ela só
seria restaurada
em 2008

·FE-STA DE
RAlNHA

A Sociedade Atiradores de Brü
derthal promove neste sábado, 23 de
janeiro, a tradicional Festa da Rai

nha, com início às 15h. A animação
fica. por conta do grupo musical Es-

- trela de Ouro. Às 22h, o grupo mu

sical divide o palco com' a Banda

Munique, dê Concórdia. Os ingres
sos custam R$10' e são vendidos' na
própria Sociedade, localizada na Ro
dovia do Arroz.

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

DIVIRTA-SE ANIVERSÁRIOS

Mônica Bellucci
grávida novamente
De acordo com o site da revista omerl- ,

cana "Peeple", a atriz Mônica Bellucci
está grávida de seu segundo filho.
Casada com Vincent Cassei, também'
utor, ela já é mãe de uma menina de
cinco anos, chamada Deva - nóme
escolhido para homenagear a deusa da
lua, em hindu. A ex-modelo de 45 anos

ficou conhecida no cinema ao participar
de Matrix Reloaded e rAppórtement,
onde conheceu o marido. .-

Estagiário
Um psicólogo fazia testes para admissão em

uma empresa: - O senhor pode contar até dez.
por favor? - 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... - Por que contou
de trás para frente? - É que eu trabalhava na

Nasa. - Sinto muito, está reprovado; Entraio
próximo: - O senhor pode contar até dez? -

Um, três, cinco, sete, nove, dois, quatro, seis,
oito, dez. - Por que você contou primeiro os

ímpares? - Porque trabalhava como mrtelro.
- Está, reprovado. Entra o próximo: - Antes de
começarmos, me diga uma 'coisa; o que fazia
em seu emprego anteriór?' - Era estagiário.
Fazia faculdade. -Excélente. Pode contar até
dez?- - É claro. Ás, deis, três, quatro,' cinco,'seis,
sete, dama, valete e rei. Truuuuco!

Luciano 'terá um

filho de M'iguel
'

Na novelo Viver a Vida, luciana (Alinne
�oraes) engravidará de Miguel (Mateu�
$olano) e vai sentir o bebê mexer na

barriga. A informação é do autor Manoel
Carlos. "Só ainda não decidi se el_a terá
gêmeos. Como o Miguel é gêmeo do
Jorge, isso pode se repetir naturalmente";
adiantou o autor. A inspiração dele foi a
jornalista Flávia Cintra, que decidip ter
gêmeos mesmo "após ouvir de um gineco
logista que talvez não fosse indicado".

. ,

,I Essa fofuxa
"

é a Lady, ela
,

adora uma

bagunça! O clic
é dos leitores
Maike e Ney
Manjuardt.
�

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nüe.se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

Tempo instável. A manhã começa

SOLUÇÃO, com tempo encoberto e pode ocorrer I; Fases da lua
chuva no decorrer do dia. CRESCENTE NOVA MINGUANTE CHEIA

� Jaraguá do Spl e Região
7/1 15/1 �\�) 23/1 30/1

\

, HOJE QUARTA QUINTA SEXTA
MíN: .21°C MíN: 21°C, MíN: 19°C MíN: 21°C
MÁX: 27°C MÁX: 31°C MÁX: 21°C MÁX: 23°C
Sol com chuva Sol com chuva Chuvoso Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Poderá se mostrar
mais sociável e
os astros indicam

novidades em festas e passeios
com amigos, trate de interagir
e se fazer notar. Excelente
momento para sepàrar situações
ereleclenementos que estejam
impulsivamente misturados.

111 ÁRIES

4W1· (20/3 a 20/4)
." A Lua indica'que

� l você estará mais
intuitivo do que

imagina. Nos assuntos do cora
ção, forte atração, por alguém de

prestígio. Não é indicado exigir
mnitn dedicação, tanto sua como

dos outros, em atividades que
peçam muito esforço.

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
::: ') '* Você será capaz

....._, U--; de captar o desejo
dos outros. O Sol

traz energia extra, favorecendo - •

a produtividade. Vida amorosa

rotineira, curta seu par sem

pressa. Alguma coisa que você

já fez poderá voltar agora e em

condições ainda melhores.

SAGITÁRIO'
,

, (22/11 021/12).
�

•

Você encontrará um

( {
,

modo de colocar
suos ideias ém

prática graças ii ajuda do Sol em
Capricórnio. Não faltará eherme
para atrair quem deseja. Excelen
te astral no amor. Procure motivar
as pessoas com sua alegria e só
conseguirá coisas boas!

#'_" _,LIBRA(23/9 a 22/10)
Por inJluência da
Lua, sua intuição
está mais forte e '

será sua aliada. Quem trabalha
em casa ou por conta própria
terá o incentivo dos astros du
rante o dia. No amor, o desejo de

agradar predominará. Acredite
no seu poder de conversação.

'"
'AQUÁRIO

" (21/1 a 18/2)

,�... Pode se dedicar

'�JI' ' a atividades que
garantam o seu

anonimato e pode haver uma
revolução na sua forma de ganhar
dinheiro. O envolvimento afetivo

promete ficar mais forte. Para
resolver problemas; muitas vezes,
uma simples conversa basta.

� ,""
CÂNCER

�_........_� (21/6 a 21/7)
;���� Seu equilíbrio
: l interior terá funda-

mentai importância
neste dia. O Sol promete trazer
excelentes vibrações para as

suas relações afetivas. O melhor
modo de sair de uma situação
é planejando algo e abrindo

espaço para novos desafios.

,

., ., 'ESCORPIÃO

�'�*�/ (23/10 a 21/11)
�=;e:::=� A Lua deixa você,

..,

'-'
'-

• muito ii vontade
(-_) para lidar com o pú-

blico. Quanto mais
se envolver com o que faz, melhor.
No amor, ótimo entrosamento. A

energia estará mais suave com
todos. Comece este dia sorrindo,
pois isso !he trará boas-novidades.

,

'�,
CAPRICÓRNIO

r. ..\., (22/12 a 20/1)
,

� Mostre do que é

capaz! 'Sua devo- '

, ção a alguém da
família pode ficar em evidência.
No campo sentimental, emoções
muito equilibradas. Hoje� a

troca de informações é de suma

importância para tentar mostrar
a verdade como sua forç�.

TOURO
, ,(21/4 0,20/5)

Hoje, a Loa te deixa
-

, mais comunicativo,
podendo fer êxito

nas relações pessoais. No amor,
seu par estará ao seu lado para
o que der e vier. É um bom '!IO
mento para desabafar emoções
contidas, dividindo o que você'
anda g'uardando no peito.

Il}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A companhia de

amigos vai 'lhe
, dar um bem-estar

,enorme. No romance, aproveite o

dia para fortalecer o seu relacio
namento! Coloque suas energias
em algá que �eja importante

. para você, tudo começa com os

pensamentos positivos.

PEIXES
, ... (19/2 019/3)
�. Poderá c��tar "

Y-'� com o,apOlo dos

amigos ou pessoas
influentes paro atingir suas
metas. Na paixão, astral de _

maiorcumplicidade. Você é uma

pessoa muito ii1teligeni�, mas
não se disperse em atalhos. Vá

.
atrás de seus grandes objetivos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,."

-
-

TODOS SERAO RICOS
"Nunca pensei .que a partir dos 40 pudéssemos ter uma riqueza tüo grande!!!"
Prata nos cabelos. Ouro nos dentes. Pedras nos rins. Açúcar no sangue. Chumbo
nos pés, ferro nas articulações.. E uma fonte inesgotável de gás natural". Boa!

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Marcos Alexan
dre Beltramini. Ele é, outro amigo que
lê a coluna todos os dias para ficar
super por dentro das notícias da nossa'
regifio. Valeu, mesmo!

BLOCO'
No tradicional carnaval de 'Jarnquó,
este ano, vai haver a estréia do Bloco
Tô Manso. O bloco vai ser liderado um

por uma turma de descasados. Vem ba
rulho por oU

'

"Me interesso o
" future porque é o

lugar onde vou

passar,,'
,

o resto do minha vida.
WOODY ALLEN

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Marcos Alexan
dre Beltramini. Ele é outro amigo que

.

lê a coluna todos os dias para ficar
super por dentro das notícias da nossa

regifio. Valeu, mesmo!

ONDE COMER,
BEM EM JARAGUÁ
No Mr. Beef: Um dos melhores xixos do
norte do estado.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

NAS RODAS
• Nfio 'ousem esquecê-

"

Ia! Katiane Bruck a

Katy, é 0- grande ani
versariante, de hoje.
Por favor, liguem! Ela
vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns e o

meu desejo é que sejas
'

plenamente feliz.

• A cozinha do, Estaçfio
.

Armazém' pussou por
uma repaginaçfio total.
Na 'edlçüe de fevereiro
da' revisto Nossa o dono
do pedaço, Daniel Be
nhke, fala d'o assunto e

outras novidades.

• A 2n edição d:e A�fa- _

zenda está perdendo
feio na audiência para
o Big Brother. Até o ho
rário do reality a emis
sora mudou.'

BUXIXO
Veio por e-mail: Um microempre
sário conhecido e malhado, pela
falta de um funcionário, teve que.
substituí-lo numa entrega. Na visi
ta conheceu a casada, de folga no'
trabalho, irritada, sem empregada
'e de camisola-vestidinho. Nfio re

sistiram! Beijos ,e müos ofegantes
,

no hall do big apê, até que foram
interrompidos por um sonoro,
"Bom dia", do zelador. Parece cena

de Nelson Rodrigues. A vida imi
ta a arte. Para relaxar só tomando
mesmo um copo bem gelada do
delicioso chope Konigs Bier.

•

o dentista
Caio Fabre
Carinhena,
propriet�rio do

'

Ortoco.i - clínico
ortodôntica,
foi o grande
aniversariante
de ontem

"

A bonito e

mais novo

corretora de
imóveis Adriano

, Freiberger,
é o grande

aniversariante
de hoje

,

r;. '.�

• )::f

. - .

.�.
O

,.�. .

Este colunista, Vavá, o chef Tato Branco e Márcio, no minha
residência antes do show do Ex-Karametade, no Saloon, sexta-feira '

,

TA PODENDO!
A morena Iecinnu Cavalcanti, que
repaginou totalmente o loek, e Zézo
Bini assumiram para todos que es

tfio se amando. Eles estavam no em

balo da Choperia Soloon, na sexto.
A moça entra nos lugares como se

. estivesse na passarela... desfilan
do!!! Isso merece uma taça do' vinho
Taipa, da Vinícula Pericó.

GAFE
Pedro Bial, no domingo, quando
voltou dos comerciais, anunciou que
as ligações para concorrer ao cerre
estavam encerradas. Até comentou:
"foram 30 milhões de lig'ações em

apenas oito minutos... ai tô com

medo". No bloco seguinte teve que
retificar. Eram apenas 30 mil liga
ções. Menos Pedrfio!

vvwvv.buettermanri.corn.br

o � à noite começam
as atividades espo'rtivas"e
gastronômicas des pelôdejros do
"looks" no 7° Divisão.I .. .

.

..:

,

IfNa quarta-fêiro, ,no,tistádio
.

.-'1efio,Murcatto� tem Juventus. .

l;"',�i:�voL VOlt.e a,'penar�rêsud�,�:t I

O :,Mol'eque lravessó� além �e.
; pàtrocínle, precisa do apoio da
torcida. Dá-I�e, Juve!

.

• falando em Jureume grande
empresd-de fora da cidade, deve' .

pó:trocinar e salvar e-clube. Filio· ..

$érro! Jaraguâ umg dnsmaiores,
pôtênc�as do estado, tem que

,

recorrer aos vizinhos .

• Ainda falando em Juventus:
o meu amigo e tolclórlcn Xororó,
presidente do, Raça Tricolor, choro,
vibru,e se preclsor dá·,o vida
pelo clube. Ele é o verdadeiro .,',
brasileiro que nüedeslste nunca:
Valeu, Xororó.

'

'. Nfio esqueço! Coloque seu lixo
.
da areia da praia na lixeiro. A

n�tureza agradece! ' "

• Com essa, fOi!
,

.'

DICA DE TERÇA
Fazer aquele Happy Hour
no bar O Meu Boteco.
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.J

R$ 129 mil da Petrobrás foram desviados para custear despesas da entidade
_

'.' AGENCIA ESTADO

A auditoria da CGU (Çon- que R$ 129 mil da Petrobrás
troladoria-Ceral

.

da União) foram desviados para custear

nas contas da Fundàção José despesas da fundação, como

Sarney indicou. uma
.

cadeia energia, impostos e refeições ..
de fraudes na execução de um Os auditores da CGU esti

projeto, com orçamento previs- veram na sede da Fundação;
to para R$ 1,3 milhão, patroci- em São Luís.(MA), e consta
nado pela Petrobrás. A entida- taram que .na prestação de
de está sendo acusada de uso contas foram

.

apresentadas
de notas frias e divergência de notas fiscais de empresas com
valores, empresas fantasmas e endereços falsos. Uma destas
de fachada, 'contratações irre- é -o Centro de Excelência Hu

guIares e ausência de compro- mana Shalom, que teria rece-

vação de serviço, entre outras bido, em tese, mais .de R$ 70

irregularidades. .

mil para- prestar serviços de
._

O agravante é que o proje- 'consultoria. Segundo os au-'
to' cultural nem chegou a sair ditores, a empresa não existe.
do papel. Os recursos seriam -o sócio se mostrou evasivo
destinados .à' preservação do quando solicitado a especifi
acervo e à modernização dos car os trabalhos por ele desen

espaços físicos da entidade,
.

volvidos", afirmam.
que foi criada pelo presiden- Pelo menos R$ 13 mil fo-
te do Senado,' José Sarney .ram usados para pagar ser:-'
(PMDB-AP}, para' preservar viços de informática de duas
sua memória, A CGU apurou

.

empresas pertencentes a dois .

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA - AMA

EDITAL DE .CONVOCAÇÃO DE AGO
Convocamos todos os nossos associados fundadores, efetivos, contribuintes e colaborado-

'" res para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 02 de Fevereiro de
2010, em primeira convocação, às 18hOOmi.n e segunda e última convocação às 18h30min,
ria sede da Associação de Amigos do Autista - AMA, sita à fWa Gustavo Freidemann, nO 134,

Vila Lalau, COIJl a seguinte ordem do dia:

1 - Prestação de Contas do Exercício Social de 2009;
2 - Análise e aprovação' do Estatuto Sociál;

3,- Eleição da Dir�toria para o.biênic 2010/2011.

Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 2010.

Anselmo Luiz Jorge Ramos

ESTADO DE SANTA CATARINA
. MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2010
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM .

OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01 (um) veícúlo com capacidade para transportar no mínimo 45 (qua
renta e cinco) passageiros sentados, (incluído o motorista), destinado ao transporte escolar aos alunos residentes na localidade
de Tifa dos Monos, até a Escola Münicipal de Ensiná Fundamental MarcQs Emílio Verbinnen, localizada na Rua leopoldo Blese,
n:o 77 - no bairro Estrada Nova e a Escola Municipal de Ensino Fundamental'Padre Alberto Jacobs, localizada na Rua Pedro João
Meurer, na 62, em conformidade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo 11- Minuta de Contrato. REGIMENTO: lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. VISTORIA DOS VEíCULOS:
Somente no dia 29/01/2010 as 9:00 horas, na Gerência de Trânsito e Transporte. Agendar a vistoria com Sra. Mariane no fone:

(0**47) 2106-8206. CONDiÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DOS VEíCULOS: Apresentar obrigatoriamente originais
e cópias da seguinte documentação: Documento do veículo em nome da empresa ou constando locação para a mesma e

licenciado em Jaraguá do Sul; Autorização para execução de transporte escolar, emitida pelo CIRETRAN e válida para o semes

tre em vigência; Certificado de Segurança Veicular, expedido por Organismo de Inspeção em Segurança Veicular credenciado

pelo INMETRO, em cumprimento aos requisitos do art136 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); Carteira do curso exigido
pelo CONTRAN para transporte escolar; Carteira Nacional de Habilitação do motorista do veículo, na Categoria "O" constando
"exerce atividade remunerada" e Apólice do Segúro APP do veículo, com valor de cobertura de'R$ 28.000,00. DATA, HORA e

_
lOCAL PARA ENTREGA.dos ENVELOPES: Até às 14:30 horas do dia 01 de fevereiro de 2010, no Setor de Protocolo 'da Prefei
tura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Wa�er Marquardt na t, 111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e

abertura dos envelopes serão as 14:45 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR
ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) por quilômetro de transporte realizado, sendo o

valor estimado de R$ 3,50 (três reais e cinqüenta centavos) por quilômetro rodado, totalizándo um estimado de 6.600 (seis mil
e seiscentos) quíõrnetrcs em aproximadamente 200(duzentos) dias letivos. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá
ser obtido no seguinte endereço: Rua Wa�er Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC,

ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br
.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de janeiro de 2010

IVO KONEll
'Secretário de Administração

funcionários, além R$ 79 mil

sonegados em notas fiscais, -

. de acordo com o demonstrati
vo' de execução dos serviços e

<eomprovantes de notas fiscais

apresentado ao Ministério 'da -

Cultura. Houve ainda uma
'tentativa de manobra da fun
dação para usar o dinheiro da'
Petrobrás no pagamento de R$
102 mil de energia elétrica. A
Controladoria-Ceral sugere a

devolução dos recursos ao Mi
nistério da Cultura.

Auditoria apurou desvios
na execução de projeto.

da Fundação Sarney com

orçamento de R$ 1,3 milhão

(

Investimentos
no área militar

Um convênio entre' o Agência Brasi
leiro de Cooperação e o Ministério
do Defeso deverá aumentar o n_ú
mero de militares de países pobres
que fazem treinamento no Brasil. O
convênio p_ossibilitará uma melhor

programação orçamentário, abrindo
cominho poro ampliar o cooperação
técnico no área militar.

Desafiosmarcam
o' início de 2010

I

De acordo com comunicado do Asso-

ciação Brasileiro de Infraestrutura e

Indústrias de Base, 2010 será marcado
por desafios. Os principais serão no

_

setor de energia, com o vencimento'
de contratos de concessão, e no Sa

neamento, com o ndupteçõe dos mu

nicípios para o universalização dos
serviços.

...

-Paulo Octávio não vai mels
.

. '.

ceneerreree governo do DF
\ .

.
"

•

I

O vice-governador do Dis
trito Federal, Paulo Octávio

I

(DEM), desistiu de disputar o

, cargo de governador. O vice

governador teria ainda reve-.
lado. o desejo de -

se licenciar
do comando regional do DEM
no Distrito Federal até que as

investigações do suposto es-.

quema de arrecadação e pa
gamento de propina tenham

avançado. Segundo o secretá

rio-geral do DEM no DF, Flávio
Couri, Paulo Octávio deve per
'manecer na vice-governadoria
até o fim- do mandato.

Ele estava sendo apontado
como o mais provável svces
sor de José Roberto Arruda

(sem partido). Octávio não

descarta, porém, a .possibili
dade de disputar outros cargos
públicos, voltando ao Senado
ou como deputado federal.

Entre os motivos para não

.

entrar na disputa em 2010

estão questões de foro íntimo.
e também as denúncias da

Operação Caixa de Pandora,
que . investigou um esquema

. de distribuição de recursos

ilegais do governo distrital da
base aliada. De acordo com as

investigações, os recursos vi
riam de empresas que prestam

.

serviço ao governo do Distrito
Federal. O nome de Paulo Oc
távio é' citado nas investiga
ções, assim como o do gover
nador.

Flávio Couri afirmou que
no próximo dia 21 a direção
do DEM se reúne para discutir
uma possível troca de coman

do. "Desde o ano passado ele
vem analisando' uma licença.
Não e-stá se desfiliando,

. ape
nas quer dar um tempo, ava
liar melhor, sair do foco. Ele
sabe que se candidatar ao go
verno seria colocar o DEM no

foco das acusações", afirmou.
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Quem tem economlza todo dia! Nã-o esqueça de
." apresentar seu cartâo na compra do,materíat

"o.

t:

_,

escolar 'nas- lojas conveniadas! -

,

fil1lhos" f17l o CORREIO DO POVO
Seus - L!.!J--- -19' de janeiro de 2010
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PÓS-ESTREIA

Mudança tática, aprovad,a
Time jogou melhor com o 4-4-2 e deve manter esquema'
JARAGUÁ DO SUL

,

A derrota logo na estreia do
Campeonato Catarinense para
o Metropolitano por 2xO" no

domingo, não foi de toda ruim
para o Moleque Travesso. No

jogo, o técnico Nazareno Sil
va fez mudanças 'que podem
servir de base para o resto da

competição. O, treinador, que
entrou com o time 3-5-2, mu
dou completamente sua táti- .

ca no intervalo e apostou no

4-4-2, a mudança surtiu efeito
e o Juventus voltou'com outra

cara no segundo tempo ..
"Estamos ,pensando em

realmente mudar a tática. A

equipe se comportou melhor
no 4-4-2 � Às vezes um jogador
se adaptamelhor que outro e a

tendência é manter o time que
deu certo", apontou. A derrota

logo na estreia não foi esque
cida por Nazareno, que atri
bui o mau resultado ao POUCQ
tempo de preparação. ''A pré
temporada foi muito curta,
com feriados no meio e joga
dores chegando, ainda preciso

.

conhecer melhor as peças que'
tenho", revelou.

E pelo jeito a torcida- terá
de ser paciente com o Mole-

-que Travesso, ao menos nesse

início de competição. Segun
do o próprio treinador, os pri
meiros jogos servirão para dar
ritmo de jogo à equipe. "Infe-
'lizmente estou conhecendo as

opções que tenho' disputando
três pontos", lamentou. O trei-

Barra Velha
sedia competição

Provando que o futebol americano
vem ganhando cada vez mais adeptos
no região Norte e em Santo Catarina, o
cldndede Borro Velho recebe nos dia
23 e 24 de janeiro o 10 Arena Fute
bol· Americano. A competição acon

tece nos areias do praia e conto com

o apoio do Afab (Associação Futebol
Americano do Brasil) e do lCFA (ligo
Cntnrlnense de Futebol Americano).
A promoção é do Clube de Futebol
Americano Warriors, time do cidade
litorâneo. Mais informações no (47)
88122737 ou no slte: www.warriors.
no.cemunldndes.net.

Ontem, debaixo de chuva, elenco fez trabalho de regeneração·muscular e hoje foz treinos técnicos e táticos

� '"
,.' .', :'�. ,"'."';'" .' ",,'Yi,,' ';:�'�" '_,' ,"'! ,i;:" o:!: '

.

*'Cor,teHis para"os'fj'ove'jog,os,p;oUem set adq,�lrid'qs no.
.

Posto Marechal e ocr secretario do elUDe,
.

nadar disse que já esperava
uma partida difícil, mas saiu
satisfeito porque" na

.

visão

dele, -os dois gols foram toma

dor por erros isolados.
O atacante Ramon tam-

MARIA HELENA ,CHEGA EM PRIMEIRO
.'

.
,A' paratleto Mario Heleno participou no domingo do 1 o Ircvessín do

Município de Balneário Barro do Sul. A nadadoro cQmpetiu no çategorio
PPNE nos 1,5 mil metros e emocionou com suo cheg'adt); Esse ano Mario

Heleno pl�nejo participar de cómpetições foro do Estado, mos em pisci-
, nas, e pretende usor as travessias como formo, de preparação.

, ,'i!, " _'�"
"

"

,Iqj,!'

I .

bém atribui ao pouco tempo
de treino à derrota-na estreia.
Segundo ele, a equipe se de
dicou ao máximo e está no

caminho certo. "Temos que
esperar' a sequência de jogos,
porque vamos melhorar ain -

'

da mais", garantiu. Sobre a

estreia dentro de casa Ramon

garante que será uma motiva

ção a mais. "Esperamos apre
sentar o nosso melhor fute
bol''. O desfalque de amanhã
será o zagueiro Thurram, que
foi expulso no domingo.

recebe evento
No sábado, 24, acontece em Bal

neário Borra do Sul a Copo Verão de
Velocross. O evento será nQ Motódromo

Perequê, 1.086, no Bairro Pinheiros,
em anexo à Chácara do Mono. A com
petição vqi contar com as categorias
quadriciclo; nacional, 'júnior, street,

.. VX1, VX2, VX3 nocional, VX3 especial,
intermediário, forço livre' nacional
e trilheiros. As inserições podem ser

feitos no local. O evento é promovido
pela FCM (Federação Cotarinense de
Motociclismo). Informações no tele
fone (47) 9107-2710 ou no site www.

fcm.org.br.
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• CAM�EONATO GAÚCHO
• la RODADA
São Luiz lxO Avenida
Caxias 1xllnter-SM I

Canoas lx2 Novo Hamburgo
São José 2x2 Juventude
Pelotas 2)(3 Grêmio

, Santa Cruz 3xl Esportivo
Internacior;\al4x2 vpíranga

'1;,(.:".,v��6nÕPQIi's ��.:t.PbrtoAle
,o'

':/:ij, .' r' ,li:, I I"
I ,,�,: ·':�'/r!:.' , �J' ,-li,'" J'

• 28' RODADA
I �', ,I

'AMANHÃ
191130 - Juventude x Pelotas,

'I •
:;" 20h30

• ��gbr1!iv? �' Ü5lnOél
'.',�J!I··20h;30,c:NQVd,HamburgI.. /-,,'_ .If;"".,:t':'" " "_,:il' ,I

VeranõpO'lis ,';
.'

.. I'.

20h.30 - Ypiranga i< Santa cr"uz
20h30 -Inter-SM x São Luiz.
22h - Porto';A.legr� x Internaêíona I

.) QUIN'fA-FEIRA' ":
: ,,19h;- Avenld,a' x;sãp 'José

j_.9h30 ' Grêmio'lx célx�as'
• CAMPEONATO CATARINENSE
• la RODADA

Metrqpoliti:íno 2x<? J,uv�ntus
Joinville3xO Criciúma
Atlético lblrarna 2x1 Chapeccense
Avaí 3xO Brusque

,
Figueirense 3x11mbituba

j -
.• 2a'RQDAÉÍA
AMANHÃ
19h30 - Cr>iCiiJma x Atlético Ibirama
20tí30 • Cnapecoense x Metropolitano ,

. 22h - Juvéntus x Avaí

QUINTA·Fp! .

I. í�J'j3() ,,,I
.

I

X Jolnv
21h50 - Brusque x Flgueirense

.. CAMPEO�ATÓ PAULISTA, .

,', "�'·"i�"R6DÃõA":"·"·"""''''''''''''''·'''''··'I'''
.. ",,,,,,,,,,,,,

Bragantino 4xO Oeste
J.' Rip."Glar8 ,#8 Bot�fogo

Pilimein:ls5)(lMbgi Miri
Ituano 4xO Mirassol
Pónte Preta lxl Santo André
Sertãozinho lxl Barueri
São Paula lx3 Portuguesa
Monte Azui�1 Cortnthians
Rio Brari�obx4 Santos
São Caetano 2xO Paulista

• 2� RODADA'

i ,HOJ[:
{.II 'f�.f;j30:"H
i')'" • d5;l
II AMANHA

,16h - Portuguesa xSertãozinho .

19h30 ' Oeste x Monte Azul

19h30 - Paulista x Rio Claro

'é> 1�h30,:, x Ponte. Preta.
\NiifI2�h5d-',

.

n'�'X:Brq'g�hti�o:Jill• I,

'21h5() • Mirasso'l,x SãO:PélJI6 ',"

QUI,NTA-FEIRA
' ,

19h30 - Mogi Mirim x Rio Branco
21h - Barueri x Palmeiras

I' 21h50 • Santo André X São Caetano
, "I��:i"I;,',i,l, ,,1JL!(:'�:'.",:':"';' :/:I'MI,lii 'r ).\,." �III

»

- • CAMPEONATO CARIOCA

• la RODADA

Bangu Ox3 Boavista
. Olaria 2x2 Volta Redonda

Mad'ureir&2# Àr:nérica
Vasco lxO Tigres

p,

Macaé 2x3 Botafogo
Flamengo 3x2 Duque de Caxias

Friburguense OxO Resende
Americano Ox3 F,luminense

•

.'� 2a RODADA
AMANHÃ
16h -Flumtnense x Bangu
.16h . Resende x Macaé

.

17h - Boavista J( Americano
17h - Tigres x Madureira'
18h30 - Volta Redonda x Flamengo
21h50 - América x Vasco '

QUINTA.FElRA
I

16h - Duque de' Caxias x Olaria
18h30 - Bqtafogo x Friburguense
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