
.
Balança fecha

,�.,,�:��� 2009 em queda
.1'.......... �

..

I :::t< Conto ficou positivo em USS 380
milhões e 23 mil, número bem abaixo
do verificado em 2008, quando soldo

.

foi de USS 575 milhões e 883 mil.
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Palco dos mestres
na noite de hoje·

.

Professores conhecidos internacionalmente
são destaques do programação do Femusc.

Página 8

Nhoque para dar
sorte e se deliciar
Vejo ainda como preparar uma sobremesa
de coco e um frango temperado com vinho.

VIDA SAUDÁVEL

500-miromete
ara me

Secretário de Segurança Pública garantiu que COnselho Penitenciário. Hoje, 20 detentos da uni

construção de muro na unidade começará dentro dade que já foram condenados .pela Justiça serão

de seis meses. Ele visitou Jaraguá do Sul na tarde transferidos para as penitenciárias de Palhoça e

de ontem e recebeu a pauta de reivindicações do São Pedro de Alcântara, em Florianópolis.
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Juventus fica no

empate em casa
Mesmo com um o mais em campo,

.

- Tricolor cede o igualdade. Torcido
aplaudiu o apresentação do
Moleque Travesso.

Página 19 .

JUVENTUS
Mais um patrocinador

Página 18
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COMPARtiLHAR CONTEÚDO PELA
INTERNET É UM HÁBITO COMUM PARA
70% nos USUÁRIOS B,RASllElROS .

" PeSA�isa realizado pelo
agência F/Nazc�.Fonte: 61

FAMEG

(47) 3373·9�OO
www.fameg.edu.br
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PONTO DE VISTA

A delegacia da família
SILVANA PASSOLD, PIU:':SI01E::NTib: 1)/01 C,ONSEtHO
!VIj'IJI\IU:::U�J!Ii.I. [;rIOS w:mu!:.l"fOS ["p,111, !\IUJI,,}III?'fPl,

na implantação da Delegacia da Mu
lher pela imprensa em especial. .As

administrações municipais da região,
as Câmaras de Vereadores, a Associa

ção Empresarial e tantas empresas no

comércio,' indústria e serviços, além
dos clubes de serviço, associações de
moradores e os próprios munícipes se

aliaram nessa busca.
Por puro acolhimento da sociedade,

.hoje temos a realidade de que o imóvel

já foi locado, policiais estão em trei
namento e o ato de instituição se acha

pronto pára receber a assinatura do go
vernador do Estado.

A Delegacia da Família não vai resol
ver os problemas de família; mas dará

suporte a quem não se ache na obriga
ção de sofrer danos por uma ligação fa- '

miliar, sejam eles: físicos, psicológicos,
sexuais, patrimoniais e 'morais. Assim
como a escravidão foi abolida, prote
gem-se os animais com penas e educa
ção, é a vez da cultura da sociedade pa
ternalista extirpar de seu meio a ideia
de propriedade sobre às pessoas, espe
cialmente a mais fraca da relação: ido
sos, crianças e esposa ou companheira.

O Comdim já iniciou o trabalhó de

conscientização, de que agressões não
precisam ser toleradas, de quem quer
que seja. O poder de reação, de impor
limites nas relações ou denunciar o

,agressor 'para que às autoridades to
mem providencias, é único da vítima.
Estamos em momento histórico, no

caminho de mudanças de paradigma
significativo.

A Delegacia da Família, em Jaraguá
do Sul, se mostra realidade, com sua

efetivação em março deste ano. Espera
mos que seja no dia 8, Dia da Mulher,
com toda pompa que a conquista da so

cíedade merece. Depois de debates so

bre sua necessidade, há 14 anos se con

cluiu que existe em nosso meio muitas
agressões e foi iniciado um trajeto para
conter os abusos.

Retomado recentemente o tema

da urgente necessidade da Delega
'cia, o Comdím (Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher) foi unir for
ças políticas na região, pois a von

,tade do povo tem que ser levada aos

governantes. O Conselho foi apoiado

'f

DO LEITOR

Pedofilia 'e crimes,
contra ncriança

Já escrevi sobre diversos temas, mas esse é o ;mais
complicado. A violência contra as crianças, pedofilia,
agressão, intimidação. Torna-se difícil tratar tal as
sunto,porque ele é mais frequente na própria família
da pequena vítima e dive.rsos casos nem vem à tona,
nem os envolvidos na violência são processados.

Uma outra ánálise: como uma vítima .tâo peque
na pode ser violentada por adultos? Cadê a justiça
divina? O que faz alguém praticar atos de selvageria/

contra as crianças? Se analisarmos pelo crivo médico,
'diríamos que trata d� alguém com sérios problemas
mentais, mas que problemas seriam realmente esses?
Será que a medicina já teria condições de Identificar
a gênese dessa anomalia ou tratariam apenas com pa
liativos? Pela parte da religiosidade,. quem teria cul

pa? O agressor seria obreiro de um Lúcifer, ou seja,
o agressor seria apenas um instrumento nas mãos de
um terrível demônio? E por que Deus o permitiria? '

Não será possível uma análise mais aprofundada
em qualquer área se não colocarmos alguns itens, são
eleS: Justiça Divina e Espírito Imortal, ou seja, sen
do o homem um ser reencarnado, trazendo de suas

vidas pregressas suas qualidades e suas más inclina

ções não teria sua patologia expressada' apenas,em
uma' existência, é como diagnosticar um paciente
com câncer de pulmão, sem considerar seu passado
de fumante. São atitudes atuais que irão decidir o que
seremos amanhã. Hoje se abusa do sexo, louvam a

sensualidade, a irresponsabilidade, a troca constante
de parceiros pelo simples fato de "ficar", isso pode
desencadear um processo que começa como um ger
me, depois vai ganhando proporções maiores até que
impregna no ser espiritual, o seguindo de vida em

'vida até que ele se cure e as consequências, podem
ser terríveis, são tarados, pedófilos e seres agressi-

, vos "naturalmente" que usando o livre arbítrio, uns,
tornam-se 'agressores de crianças. Deus forneceu e

fornece as ferramentas para todos se curarem de seus

males, porém muitos, ainda não 'conseguem ver.
'
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Executivo promete abrir o cofre
Câmara vota hoje, projetos que liberam verbas para associações do rnunicípic
GUARAMIRIM

A Câmara de Vereadores de
Guaramirim decide hoje à tarde,
se quatro entidades do municí

. pio poderão receber recursos da
Prefeitura. O executivo pediu on
tem, e a Mesa Diretora aprovou
uma sessão extraordinária para
14h, com o objetivo de votar os

projetos que liberam R$ 87 :mil
dos cofres públicos.

.

Os recursos irão para o Avai

Esporte Clube (R$ 50 :mil), Corpo
de Bombeiros Voluntários (R$ 30

:mil), .Associaçãc de Moradores
da Figueirinha (R$ 5 :mil) e As

socíação de Moradores da Nova

Esperança (R$ 2 :mil).
Segundo o prefeito Evaldo

Junckes (PT), os recursos para
o Avai são para os projetos de

educação e esporte que a en

tidade possui. Já para os bom
beiros, a verba será utilizada

na compra de um veículo para
fazer vistorias em parceria com

a Defesa Civil. As duas associa
çôes de moradores solicitaram
dinheiro para obras de melho- ,

rias nas sede,s das entidades:
"São todas entidades sem fins

lucrativos, compromissadas com
o município, e que utilizarão os

recursos em prol da comunida
de", afirma Junckes.

Além da verba para entida
des, a Câmara votará também
um projeto que institui um abo
no de R$ 100 mensais para todos
os servidores da Prefeitura até
o final do ano. Isso tudo 'com a

perspectiva de mudança de go
vemo nos próximos dias. Segun- .

do Junckes, a despesa mensal
será de 60 :mil reais, para atender
os 6·00 funcionários.

GIOVANNI RAMOS Câmara vota em sessão extraordinária liberação de recursos, entre eles R$ 30 mil para os bombeiros .

Fábrica de Show não entrega
ofícios à CEI da Schützenfest.

A empresa Fábrica de
.

Shaw, responsável pela orga
nização da última Schützerí
.fest, não entregou no prazo os

documentos solicitados pela
CEI (Comissão Especial de
Inquérito) que investiga de
núncias de irregularidades na

contabilidade da festa.
A CEI havia estipulado um

prazo até 11 de janeiro. para en

trega dos documentos, mas de
cidiu estender até ontem, a pe
dido da Prefeitura. A empresa,
com sede em Tíjucas, na Grande
Florianópolis, confirmou recebi
-menta do pedido no dia 13 de ja-
neiro, segundo a comissão, mas·

não se manifestou após a data.
O relator da comissão, Justi

no da Luz (PT), afirma que irá

pedir para a CEI uma ação judi
cial. contra a empresa, por não

cumprir o prazo e não ter se

manifestado a respeito. "Todas·
as outras entidades envolvidas
fizeram, e eles nem justificaram
o atraso", comenta.

A comissão se reúne hoje, às
9h, na Câmara, para fazer a pri
meira análise dos documentos
.enviados. A partir da próxima
semana, os encontros ocorrerão
todas as segundas. ''A partir ,de
amanhã (hoje), a CEI começa
para/valer", comenta Justino.

Justino diz que hoje a comissão começa os trabalhos para valer

Meio ambiente na sala de aula
Vereador sugere prqgrama permanente de educação na área

-

��

JARAGUÁ DO SUL

As atividades em defesa da
'natureza e do meio ambiente
nas escolas não devem· se li
mitar às datas comemo.rativas
como Dia da Árvore ou o Dia
da Água. Esse é o pensamento
do vereador Adernar Possamai
(DEM), que propõe a criação
de um programa permanente
de educação ambiental na rede
municipal de ensino.

A minuta de um projeto já
foi aprovada como indicação
na Câmara e está nas mãos da

prefeita Cecília Konell (DEM).
Possamai defende trabalhos de
conscientização nas escolas ao

longo do ano, com atividades

que envolvam também a comu

nidade. ''A intenção é abrir os

.

nossos .olhos, mostrando que o

ser humano é apenas mais uma

parte domeio ambiente em que
vive", afirma.

Possamaí afirma que já con

versou com alguns secretários e

que pretende colocar o assunto
na pauta na próxima semana.

Cf) "Vou levar esta ideia para todo
w

� o secretariado. VâmOS unir Edu-
::::J

i cação, Fujama, Saúde e Turismo
,� e'. Esporte nesta empreitada",
comenta.

CÉSAR JUNKES

Possamai diz que conscientização deve ocorrer durante todo o ano

Proposta segue plano nacional
o projeto de. Possamui segue uma

.

lei federal de 1999, sobre a Política
Nacional de Educaçao Ambiental. A lei
sugere que estados e municípios criem
seus programas, foto que ainda não
ocorre em Jaraguó do Sul. O vereador

explica também que nõe pQde enviar
o ideio como projeto de lei,·pois o le
gislação não permite que o legislativo
seja o o�tor deste tipo de proposta.
"Por isso, mondamos a prop(}sto em"
forma de minuta", comenta.
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EDUCAÇÃO

GUARAMIRIM

As famílias do bairro Imigran
tes de Guaramirim iniciam 2010

pedindo aos órgãos públicos a

solução para uma necessida
de antiga. Em resumo, os pais
e responsáveis dos estudantes
do ensino médio reivindicam
a abertura de turmas do quinto
ao nono ano junto à escola mu
nicipal Iaro Eugênio Hansch,
que tem, em média, 120 alunos
e fica na localidade.

A falta dessas classes faz
com que cerca de 50 estudantes
se desloquem até as escolas es

taduais Almirante Tamandaré e

Lauro Zimmermann, que ficam
na área central da cidade. Esse
é o caso de Vitor, 12 anos, filho

I

da comerciante Zenaide Mota,
42 anos. "É longe, ele tem que
ir de bicicleta ou ônibus, sem
falar do risco de atravessar a .

.\

BR-280", reclama a mãe. Em

seguida, Zenaide emenda: "as

crianças do bairro também aca

bam lotando as salas de
.

aula
das escolas do Centro".

De acordo com a direção da
escola Almirante Tamandaré,
não hámais vagas para as turmas

.

de sexto e sétimo ano. E, segundo
exigência do Ministério Público,
no máximo, 35 estudantes po
dem ficar em cada sala.

O presidente da.Associação
do bairro Imigrantes, José Antô
nio Ferich, 45 anos, afirma que
vai buscar auxílio da Prefeitura
de Cuaramirim para negociar
com 'a Secretaria de Educação
do governo estadual a abertura
de turmas do quinto ao nono

ano na comunidade. "Na escola
do bairro (Iaro Eugênio Hans
ch) tem espaço para construir
novas salas", garante.

Período 'de inscrições para
profissionais da Educação .

CORUPÃ
A Prefeitura de Corupá apre

inscrições para os profissionais
da área da Educação trabalhar
temporariamente nas unidades
de ensino do município. Os
interessados em lecionar nas

turmas da educação infantil
e das séries iniciais do ensino
fundamental, em disciplinas
de quinta a: oitava série, e como
auxiliar de sala devem fazer o

cadastro entre os dias 21 a 26
de janeiro, das 8 às 12h e das
14 às 17h, na sede da secretaria,
Casa Amarela, que fica no Cen
tro da cidade.

Os candidatos precisam apre:'
.

sentar os seguintes documentos

no ato da inscrição: fotocópias da
carteira de identidade, diploma
do magistério ou curso superior
na área de atuação, atestado de

. frequência, atestado de tempo de
serviço e certificado de conclu
são do ensino médio para amar

. como auxiliar de sala.
A lista dos classificados fica

rá na secretaria de Educação a

partir de 28 de janeiro. A ordem
de chamada para ocupação das
vagas -obedeceré à classificação
de cada candidato. O oficializa
ção do contrato será a partir' de
4 de fevereiro e deve perdurar
conforme a necessidade. Ou
tras informações pelo telefone:
(47) 3375-1399.

Poro se inscrever candidat�s devem procurar o Secretario de Educação

I '

GERAl----------

PIERO RAGAZZI

Presidente do Associação do bairro Imigrantes, José Antônio Ferich, vai buscar apoio do governo municipal

Auxílio no conto preciso ser renovado
Bombeiros visitam residências para realizar recadastramento de doações

- GUARAMIRIM

o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Cuaramirim
começa o recadastramento
dos moradores e das empre
sas que contribuem mensal
mente com doações finan
ceiras através das contas de
energia elétrica todo o mês.
Ainda em janeiro, uma equi
pe da corporação visitará as .

residências da cidade para
renovar por mais um. ano a

ajuda e também para convi
dar as pessoas que desejam
iniciar o auxílio à entidade
voluntária.

De acordo com o coman-

dante Fabiano Candido, o re

cadastramento' pessoalmente
na casa de cada família é uma

exigência da direção da Celesc
(Centrais Elétricas de Santa
Catarina), que tem o intuito de
certificar a vontade e a possi
bilidade de cada morador de

.

colaborar, com determinada
quantia por mês ao Corpo de
Bombeiros Voluntários. Hoje,
chegam aos cofres da entidade

,� mensalmente, 'em média, R$ 6
o

s. mil. No registro de contribuin-
� tes, constam cerca de 2.500

pessoas.

celados. Agora os interessados em

c.ontribuir com qualquer, quanUa
podem 'colocar o auxílio financeiro
n9 Banco do Bra�,il 904384, Agê'ncia
20958. Mais' informações pélo tele
fone (47) 3373- 0100.

Falta-m opções para o ensino médio
Comunidade do Imigrantes pede abertura de turmas do quinto ao nono ano

j

Dep,ós,iJos,na conta bancária
"

Outra, maneiro de ,ajudar é com

depósitos na conta bancário do
Corpo de Bombeiros Voluntários de
Guaramirim.·Por isso, o comandan-

, ,f"" , liI." ,

te' Cândido aproveita poro anunciar
que os números antigos foram can-

FALECIMENTOS

Faleceu às 04:45 do dia 20/01, a Sra. Alida
B. Volkmann, com idade de 89 anos, o se

pultamento foi realizado dia 20/01. às 17:30
horas, saindo o féretro da Capela' Mortuária
da Igreja Cristo Bom Pastor em Rio Cerro II,
seguindo após para o cemitério da mesma

localidade. �
�

Faleceu às 10h30 do dia 18/1, o Sr. Alcirio Co
zzarin, com idade de 75 anos, o sepultamento
foi realizado dia 19/1, às 17horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária Maria Leier, na

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1066
seguindo após para o crematório Vaticano em

Balneário Camboriu.
�

Faleceu às 10h30 do dia 18/1, o Sr. Lourival Gmhl.
com idade de 60 anos, o sepultamento foi realizado
dia 19/01. às 9 horas, saindo o féretro da Igreja
Apostolo Thiago, no Bairro Amizade, seguindo após
para o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às, 17h30 do dia 18/1, o Sr. Jorge Can
dido Medeiros, com idade de 67 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 19/1, às 16 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila
Lenzi, seguindo após para o cemitério munici-

\

pai da Vila tenzl.
Faleceu às 22h30 do dia 18/1. o Sr. Vanildo
Pradi, com idade de 71 anos, o sepultamento
foi realizado dia 19/1, às 18 horas, saindo
1) féretro da ,Capela Mortuária Maria Leier,

.

seguindo após para o cemitério da Barra do
Rio Cerro.

Faleceu às 4h30 do dia 16/1, a Sra. Gertrudes Ra
mos Gonçalves, com idade de 67 an�s, o sepulta

.
mento foi realizado dia 16/1, às 17h30, saindo o

féretro da Capela Mortuária Maria Leier, seguin
do após para o cemitérip Municipal do Centro.

Faleceu às 22h do dia 16/1, o Sr. Jose Paulo
Lenkhul, com idade de 65 anos, o sepultamen
to foi realizado dia 17/1, às 16 horas, saindo o

féretro da Residência na Rua Jeferson Macha
do, 239 Bairro Estrada Nova, seguindo após
para o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 21 h do dia 17/1, o Sr. Jose Antonio
. Lopes, com idade de 82 anos, o sepultamento
foi realizado dia 18/1; às 16 horas, saindo o

féretro da Igreja Católica Imaculada Concei
ção, no Lotéamento Ouro Verde, seguindo após

. para o ce_mitério da Barra do Rio Cerro.
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GRANDIOSIDADE
SOBTODASAS
LUZES DO PALCO
Hoje, a noite do festival está
nas mãos dos professores

JARAGUÁ DO SUL

Referências no univer
so musical erudito. Mestres ..
Instrumentistas de alto nível.
Os professores do Femusc são.
assim. Eles simplesmente não

precisam de extensas apresen
tações, afinal, a trajetória de
cada um já se encarrega de tal
tarefa. E é por isso que o con

certo desta noite não pode-fi
car de fora da agenda de quem
ainda pretende se surpreender
com tudo o que a música tem
a oferecer.

.Os motivos para estar na
- plateia do Grande Teatro da
Scar, às 20h30, são inúme
ros. Mas, começam pelo fató
de as formações apresenta
das- ao público do festival
dificilmente serem revistas
mundo afora. Os integrantes
vêm de diferentes orquestras'

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
• CONCERTOS DA FAMíLIA
• Horário: 9h • Palco: Hospital São José

, • Programa: não divulgado

• MÚSICA NO SHOPPING
• Horário: 13h • Palco: Shopping Breithaupt
• Programa: Quinteto, de Malcolm Arnold
Trio per uno, de Neboja Zivtcovitch

• CONCERTOS DA FAMÍLIA
• Horário: 16h • Palco: Asilo Lar das Flores
• Programa: Quarteto n° 16 K 428, deWolfgang
Amadeus Mozart. Enigma para flauta e

.

violão, de Breno Blauth. Serenata para flauta,
violino e viola, de Ludwig van Beethoven. Dois

interlúdios, de Jacques lbert

• VIOLÃO NO SESC
• Horário: 18h • Palco: Sesc Jaraguá do Sul

ou instituições de ensino es

palhadas pelo globo, encon
trando-se em Jaraguá do Sul
apenas uma vez ao ano.

·

.
Esse é. o caso de Fany Sol

ter, primeira que sobe ao palco
da série Grandes Concertos,
hoje. Brasileira radicada na

Alemanha.a pianista faz parte
do rol de professores da uni-

. versidade de música de Karls
ruhe, além de também ser so

lista em orquestras e ministrar
master classes nas Américas,

.

Europa e até no Oriente. Ela
executa a obra "Barcarole", de
Frederic Chopin.

Já para encerrar o progra
ma, ó palco fica ao dispor do
violinista israelense Shmuel
Ashkenasy e do piano de Ri
cardo Castro, este diretor
artístico da Osba (Orquestra
Sinfônica da Bahia) e também
um dos idealizadores do pro
jeto Neojiba (Núcleos de Or

questras Juvenis e Infantis do
Estado da Bahia). O duo toca
uma sonata do belga Cesar
·Franck. .

KELLY ERDMANN

• Programa: 5° Corta jaoa, de Radamés Gnatalli
Dansa ritual do fogo, de Manuel'de Falta

• MÚSICA NA IGREJA
• Horário: 18h • Palco: Igreja Matriz São Sebastião
• Programa: Quinteto em lá maior para clarinete
e cordas, deWolfgang Amadeus Mozart.Sonata
para viola e contrabaixo, de Borghi. Prelúdio
BWV 998, de Johann Sebastian Bach

Quinteto de sopros op. 88 nO 2, de Anton Reicha

• PIANO MASTE;RS
• Horário: 18h • Palco: Grande Teatro da Scar .

• Programa: Chopin. Soherzo nO 2 op. 31
Balada op. 38 Improviso op. 36 ,

6 prelúdios opus 28

• JOVENS SOLISTAS --'------------4.
• Horário: 19h • Palco: Pequeno Teatro da Scar

Fany Sólter Sérgio de Oliveira

Alex Klein comanda uma das apresentações de hoje

MESTRES
REGIDOS POR
OUTRO MESTRE.
Entre a apresentação de Fany

Solter e do duoformado por Ri
cardo Castro' é Shmuel Ashke

nasy, a. plateia será envolvida

pela obra '?\_ história do soldado",
do russo Igor Stravinsky. Quem
a executa são os professores de

. clarinete Ovanir Buosi e de fago-
te Fábio Cury. Ao lado deles, no
naipe dos metais, o grupo conta
com o trompetista norteameríca
no Charles Schlueter e o trombo
nista da Osesp (Orquestra Sin
fônica doEstado de São Paulo),
Dárcio Gianelli. Para completar,
tem ainda as cordas de Daniel
.Cuedes e Sérgio de Oliveira e a

percussão de Eduardo Giane
sella. A narração fica com Yuri
Azevedo. E, claro, a regência é do
maestro Alex Klein.

.............................. "' ••••• 0· 10 � � _ •••••••••••••

• programa: Fantaisie para violino e piano,
de Camile Saiht-Saens. Fantasia, de Mario
Castelnuovo-Tedesco. Adios nonino e La
muerte dei anget, de Astor Piazzola, Quinteto
op, 44, de Robert Schumann

• GRANDES CONCERTOS
• Horário: 20h30 • Palco: Grande Teatro da Soar
• Programa: Barca role, de Frederic Chopin
A história do soldado, de Igor Stravinsky
Sonata para violino e piano, de Cesar Franck

ATENÇÃOI
Ao_contrário do que a organização do Femusc informou
nos primeiros dias do evento, todas as apresentações
da série Grandes Concertos, às 20h30, têm o acesso

cobrado. Os ingressos custam R$ 20. Estudantes e
idosos pagam a metade do valor. O restante da

programação, porém, permanece sendo gratuita.
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CRÔNICA

Coisas do.pé
"Sete bilhões de narradores em

.

primeira pessoa, soltos por aí, cren
tes que, se Deus existe, é conosco

que virá puxar papo, qualquer dia
desses. Sete bilhões de mundinhos.
Sete bilhões de chulés. Sete bilhões
de irritações, sistemas digestivos .... ".

Intrigante.' Sim, a constatação do
caro Antonio Prata em um de seus

textos publicados nesse vasto univer
so virtual com o qual lidamos todos
os dias, deixou-me intrigada. Aliás, a

lembrança dos pés. cheios de odores é

que me fez ficar assim, na verdade, É,
somos sete bilhões de pessoas espa
lhados por aí. Será que somos tam

bém sete bilhões de chulés?
Pois bem, a dúvida hão é só mi

nha e gerou certa'discussão com um

amigo leitor e não tão apreciador as-
· sim quanto eu da filosofia do Prata.
Garantia· ele, naquele dia, sermos

14 bilhões de .chulés. A explicação:
cada pé teria cheiro próprio e, por
tanto, a catinga era dobrada..Conve-

·

nhamos que a suposição não cheira
· nada bem, apesar de possuir um tan

to de lógica.
Mesmo com essa porcentagem de

sentido, resolvi acreditar no. ideali
zador da confusão. oi. os dedos são
diferentes e os tênis são submetidos
a condições diferentes passo a passo.
Concordo. Um pé palie ser surpreen
dido por uma poça de água no meio
do caminho e, por isso, acabar inun
dado. Já o outro corre o risco de levar
um banho de leite quando a mama

deira da criança sentada na banco do
lado no ônibus sorrateiramente cai e
abre. Os aromas misturados tendem
a exalar pelo ar sob formas distintas.

Contudo, a transpiração vem da
mesma essência. Um só corpo, um só
cheiro. Ou não?! Sendo assim, sería
mos, sim, sete bilhões de chulés. O
que, vamos ser sinceros, já é mais do

que o suficiente para deixar o mun
do bem -fedorento. Imagine, então,

.

a quantidade de talco específico e
-

necessário à contenção daqueles 14

bilhões supostos pelo tal amigo. Se
existisse' a tal distinção, as 'fábricas
desses produtos faturariam. Seriam
vendidos com taxação, no estilo pro
teção solar, e cada pessoa precisaria
de um para cada pé, feito bloqueador
UVA para corpo e rosto.

Ai ai, que tumulto! São sete bí
lhões, como disse o Prata e pronto!

.• kellyerdniann@gmaii.com

VARIEDADES---------

• Cine Breithoupt 1
,

• Sherlock Holmes (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21 h30 - to
dos os dias)

• Cine Breithoupt 2
• Avotor (Leg) (21 h - todos os diaS)

.

• Xuxo em o Mistério de Feiurinho (Dub) (14hl O - todos
os dias) "

'fi Sempre 00 Seu Lodo (Leg) (15h45, 17�3Q,19h15 - to
dos os dias)

JOINVllLE '

o que acontece

.

em Las Vegas
Doug Billings está prestes a casar.

Seus melhores amigos organizam uma

festa de despedida de solteiro para ele,
levando-o para Las Vegas. Na manhã se

guinte, Doug está desaparecido e os três
ncordnm sem ter a menor ideia do que
.nccnteceu na noite anterior.

.

Um outro nível
de pervers.idade
"Grau 26" mistura leitura, elementos

cinematográficos e interotisidnde digi
tnl, é o primeiro digilivro .. A história
traz o perito Steve Dark nu perseguição
ao mais terrível psicopata de todos os

tempos. Um homem tão perverso que
não se encaixa nos 25 graus de perversi
dade estipulados pela lei. Para ele, cria- .

se o grau 26.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Gustavo imploro que Rose 'não o nbnndnne e o

pede em casamento. Débora chego à coso de
Mori orrosodo e Alcino tento consolá-lo. 'Gus-

.

tovo diz que se Verônica não aceitar seu casa

mento com Rose, elo terá que deixar o Aromas.
Pedro pede Débora em namoro,' mos elo não
aceito. Verônica diz o Roberto que vai colocar
Julieta e -Ferdinando contro Rose. Ledo conto

poro Mari que Alcino não é o pai de Déboro.
Sofia confesso poro Irmã Andréia que Pedro
é filho de Alcino. Rose recebe uma intimação
paro depor no julgamento de Alcino.

.

TEMPOS MODERNOS
Leal decide manter suo farsa e mondo chamar.
Alban'o paro uma converso. Leal comento sobre
seu testamento e' provoco o curiosidade de
Albano. Zeca revelo que tem medo de olturo e

Nelinho se encanto ainda mnls por ele. Miranda
se assusto 00 receber um recado de Jolonda. Led
decide ir à loja desativado de Morçol e 'Zapata
o segue. Lindomor tento convencer Lovínnio a

aceitar o convite de Volvênio poro soir.leco diz
o Nelinho que vai terminar seu noivado com

Nora. Hélio é anunciado como o novo adminis
tradora do Titã.

I

VIVER A' VIDA
Luciano confesso o Tereza que' não orna mais

Jorge e que quer ser feliz de .novo. Renato tem
uma recaído e começo o beber. Benê chego em

caso machucado e com dinheiro e Sondrinho
fico preocupado. Suzana implico com Paixão,
mos elo reage. Marcos exige que Doro deixe
suo cosa e elo confesso que' está grávido dele e ". .

. penso em ter o filho. Osmar insinuo poro Helena
que elo está em dúvida de seu amor por·MQrcos.
Marcos beijo Doro. Arione afirmo o Miguel que
ele está apaixonado. Gustavo vai ao apartamen-
to de Molu.

.

PODER PARALELO
Kholid e Laila se lembram de quando estavam

juntos, cinco anos atrás" Bruno diz a César que
- o �DEA tem o código do chip que Tony tem no

corpo. Nido é mortacem um tiro no meio do tes- .

to. De manhã, Mouro desce o escada e vê Nido
morto no sofá. Sobre o peito dela há o foto do
Guri. Renato lê o carta que Coló pediu para o Dr.
Rubens entregar poro Tony e conclui que pode
haver uma confissõo na outro corta, que está no

cofre do chácaro. Bruno falo paro Renato que
há relação entre o fuga do Tony e os ataques do
assassino misterioso.

BELA A FEIA
,Dinho lembro o pai de que os dois são bandidos,
mas não assassinos. Bernardo revelo que o ros

to de Magdoleno nõo irá aparecer no comercial
e Elvira vibro. Ricardo, indignado, se recuso o

ceder 00 pedido de V,ero: Ele oferece 20% dns

ações e Vero nem responde. Ricardo fico em

pânico por saber que pode ser preso. Belo fico
mexido 00 se recordar de momentos vividos com

Rodrigo. Dinho revelo ao pai que está preocupo- .

do com o novo depoimento de Verônica, já que
os dois estavam juntos no restauronte. Verônica

começo a depor.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoros).
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Burocracia entorpecedora
Em entrevista exclusiva à revista HSM - Management

(Ed. Jan/Fev 2010), Michael Porter, o. principal guru da es

tratégia, foi extremamente feliz quando explicitando sobre
métricas para a estratégia ante os imensos desafios da eco
nomia norte-americana, e por consequência, dos demais pa
íses atingidos pela mesma, afirmou que o "Brasil tem mais

vantagens do que a China e a Índia em alguns aspectos, que
vão de empreendedorismo a capacidade de inovação; ape
sar dos obstáculos a superar, como a "burocracia entoperce
dora" e o elevado nível de complexidade".

Embora a burocracia tenha surgido a partir das teorias es

truturalistas de Max Weber com o objetivo de tomar os pro
cessos mais racionais e, portanto, mais ágeis' e funcionais,
aceitamos que fossem elevadas as disfunções burocráticas a

tais níveis, que a própria burocracia passou a ser sinônimo de
ineficiência e morosidade. Em face ao aumento de níveis deci
sórios, ou seja, invertem-se tudo em prol de um "status" de fun

ção, mesmo que seja só para liberar qualquer ordem, pedido ou ,

autorização com a aplicação de mais um entre as centenas de .

carimbos e selos para documentos que vemos em cartórios,
autarquias e repartições públicas, Esse vai e volta de docu
mentos, enfrentando. filas desgastantes e serviços de elevado

. custo, é inaceitável até para as pessoas menos versadas em

projetosmais complexos, onde as perdas são muito maiores .":
A BR-280 está perdida em meio a disfunções burocráti

cas, mais que entorpecedora, incompreensível é desneces-

sária, que desgasta e enerva até osmais calmos. Até quando? realmente passe a ser mais eficiente ..Nossos representantes
Até sempre, pois mesmo com a mobilização da sociedade e de entidades de classe, como a Acijs, ficam mortificados de
suas entidades, os órgãos governamentais e seus represen- tantas promessas descumpridas. Há que se tomar medidas
tantes têm muito mais poder para demonstrar e dizer que drásticas contra tudo o que aí está. Não basta um governo

'

não é como a população deseja, mas como 11..1'1.. se legitimar na sua popularidade, a es-

e quando eles quiserem, numa demons- � Se o luz que, querda do Chile que o diga nesta últi-

tração notória de poder ou de disputa en- alcançou os chilenos ma eleição .:
tre repartições. não nos alcançar. vamos Estamos inchados na maioria das

Dá para imaginar qual seja a causa e . ."., repartições e vamos continuar sofrendo
consequência dessa desintegração maior continuar ass!m, dlstrnidus com o que não- funciona. Um novo lí-
com a sociedade? Elementar, pois com o e entorpecldos, vendo der é fundamental para programar uma

�umento da despesa pública na contrata- .servldores públicos nova estratégia nacional e que as ques-
. ção de um número cada vezmaior defun- enchendo meios tões de execução e implementação, não
cionários públicos, a tendência não é dos '.' cn apenas do que desejamos, mas do que
processos seremmais ágeis, mas de serem cuecas e bolsos "" primariamente precisamos com urgên-
mais demorados e cheios de postergações. Umnúmero cada

.

cia. O Brasil, é isso Sr. Porter, nós somos isso, e me permitin
vez maior de servidores, que vão servir muito pouco, pode do adicionar o problema da corrupção em sua fala, e se con
criar uma rede burocrática com um nível de disfunção que tinuarmos assim, não vamos termérito e nos destacar como
dificilmente será desmontada, a não ser por uma revolução nação. O mundo vai, nós ficamos e vamos. ver o bonde do
e vontade de tomar os serviços públicos mais competitivos. desenvolvimento e crescimento passarem, pois mais de 11

Eis a questão, nas empresas privadas a competitividade milhões de famílias aquinhoadas com os "cartões sociais"
e a busca incessante de eficiência e eficácia é a chave da não estão nem aí. Se a luz que alcançou os chilenos não nos

permanência no mercado. Na esfera pública não há com- . alcançar, vamos continuar assim, distraídos e entorpecidos,
petitividade e muito menos preocupação com aumento vendo servidores públicos enchendo meias, cuecas e bal
das níveis de aprimoramento no trabalho, salvo raras ex- sas com uma corrupção institucionalizada sem castigos.No
ce�ões. Há muito trabalho útil a ser feito para que o Brasil Brasil, o crime da corrupção 'compensa.

* Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

BALANÇA COMERCIAL

Déficit nas contas
Saldo negativo ficou em US$ 24,3 bilhões

A conta corrente do balanço
.

de pagamentos, que contabiliza
as transações comerciais, de ser

viços e rendas com o exterior, fe
chou 2009 com um déficit de
US$ 24,334 bilhões, o equivalen
te a 1,55% do PIB (Produto Inter
no Bruto). As previsões aponta-

.

vam para um saldo negativo de
no máximo US$ 23,1 bilhões.

" Os dados foram divulgados pelo
Banco Central ontem.

'

'Em dezembro de 2009, as

contas externas registraram défi
cit de US$ 5,947 bilhões, o pior
resultado da série iniciada em

1947. Segundo o chefe do Depar
tamento Econômico do Banco
Central, Altamir Lopes, o desem
penho negativo foi impulsionado
pela conta de remessas e lucros e

é reflexo da melhoria do nível de
atividade econômica.

Altamir ressaltou que à con

ta de viagens internacionais está
contribuindo para a deterioração

-

da conta corrente na medida em
.

,

que as despesas. com viagens
crescem, enquanto as receitas
ainda não' se recuperaram. A
conta de remessas, para paga
mentos de aluguel de equipa-.
mentos também contribuiu para
a aceleração do déficit de dezem
bro, o que reflete a melhora no

nívelde atividade.
'

O rombo nas contas externas
, em ,2009, contudo, foi compen
sado pela entrada' de investi
mento produtivo destinado, por
exemplo, à construção de fábri
cas. O fluxo de Invest::iJnento

Estrangeiro Direto (IED) para, o
-

Brasil somou US$ 5,109 bilhões
em dezembro e fechou 2009 com
um saldo de US$ 25,949 bilhões,
o equivalente a 1,65% do ·PIB.
O resultado superou o teto das
estimativas de analistas, que' es
peravam no máximo US$ 25,2
bilhões. Em dezembro de 2008, o
IED foi de US$ 8,115 bilhões, o

/

que fez o resultado daquele ano

fechar em US$ 45,058 bilhões, o
equivalente a '2,75% do PIB. No
resultado de 2009 da conta cor

rente, a balança comercial teve

superávit de US$ 25,347 bilhões.

AGÊNCIA ESTADO

LOTERIA

CONCURSO N° 2200

CONCURSO N° 830

CONCURSO N° 497

,

-�: .. , ,

Viagens internacionais contribuem para deteriorar balança

INDICADORES
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INGREDIENTES:
• 750 gramas de batatas;
• 150 gramas de

margarina;
• Lovo:,
• 2 xícaras (chá) de
farinha de trigo;

• 2 colheres (chá) de sal;
• 200 gramas de queijo
parmesão ralado;

.

• 200 gramas de ricota;
água fervendo.

PREPARO:

Descasque as
. batatas, corte em

pedaços pequenos e

cozinhe em água e

sal até ficarem
macias.

Escorra as batatas numa

peneira. Ainda quentes,
esprema as batatas
numa bacia grande,
junte a margarina, o
ovo e uma colher (chá)

, de sal. Com uma colher

de pau, misture até
ficar bem homogêneo.
Acrescente a farinha de

trigo, sempre misturando
até que fique tudo muito

bem incorporado. Forrrie
uma bola com a massa e '

reserve.

Numa superfície
enfarinhada, faça cordões
da massa. Cóm um garfo,
faça pequenos sulcos,
mas sem desmanchar
aforma arredondada
dos cordões e corte-

os em pedaços de

aproximadamente 3 cm ..

Enquanto prepara os

nhoques, coloque no fogo
uma panela funda e larga
com água até quase a

borda. Quando estiver

fervendo, vá colocando

os nhoques aos poucos
e espere que subam à

superfície para. retirá-los.
Reserve os. nhoques já
cozidos num recipiente
refratário. Depois de
terminar a operação
de cozimento, coloque
o molho sobre os

nhoques, polvilhe com a

ricota ralada e o queijo
parmesão ralado. Leve
ao forno pré-aquecido até
ficar levemente dourado.

Sirva a seguir.

GASTRONOMIA-----,---------=-----

\ .
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Sobremesa Especial de Coco
,

1800 até ficar bem dourado.

Desenforme somente depois de\

bem frio.

INGREDIENTES:
• 400 gramas de coco ralado:
� 400 gramas de açúcar;

.

• 200 gramas de manteiga;
• 18 gemas. DICA:.Se preferir, asse e mantenha

na geladeira até o momento
de servir e daí desenforme.

Experimente acrescentar algumas
gotinhas de baunilha nas gemas
depois de peneiradas, misturando
bem (gema e baunilha) antes
de incorporá-Ias aos outros
ingredientes. O coco fresco ralado
também pode ser usado no

preparo desta receita.
••

PREPARO:
. Passe as gemas pela peneira
e reserve. Amoleça a manteiga
e reserve. Misture o coco com

o açúcar, junte a manteiga e

as gemas. Misture bem, mas
sem bater. Despeje numa forma

redonda e lisa e asse em banho

maria, em forno pré-aquecido a
\

•

•

• •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Frango ao Vinho
INGREDIENTES:
.• 1 frango de aproximadamente
dois quilos;

• 3 cebolas;
• 400 gramas de tomates, sem

pele e sem sementes, picados;
• 11/2 copo de vinho tinto;

1 • 1 dente de alho pequéno;
• 1 folha de louro;
pimenta do reino e sal a gosto;
• 11/2 colher (sopa) de manteiga.

em dois pedaços.Tempere com sal

e pimenta do reino a gosto. Doure
as cebolas e o alho picados na

manteiga. Junte os pedaços de frango
e refogue, dourando.a carne por

igual. Acrescente os tomates batidos

no liquidificador, regue com o vinho!
misture cuidadosamente e deixe ...

cozinhar em fogo fraco, com a panela
coberta, até que a carne fique macia.

Sirva com arroz branco.

PREPARO:
Corteo frango pelas juntas e o peito

DICA: Se preferir, use somente coxa e

sobrecoxa, ou somente peito de frango.
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5% de desconto ii visto em dinheiro
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15% de desconto ii visto
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MODA· MASCULINA

15% de desconto ii visto

5% de desconto ii visto em dinheiro

15% de desconto

RESTAURANTE E LANCHONETE

10% de desconto ii vista em dinheiro

10 % de desconto nos

manipulados ii vista
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8% de desconto ii vista
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10% de desconto ii visto
. .

complementos
10% de desconto ii vista

10% de desconto ii vista
ou 5% de desconto o prazo

5% de desconto

Criare
móveis planejados

5% de desconto ii visto

Fórmula Certe
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto ii vista

10% de desconto

15% de desconto ii visto ou

10% de desconto o prazo
.

Receituário
FARMÁCIA MAGISTRAL

(47) 32750764
.

10% de desconto ii visto

1 Õ% de desconto no mão-de-obra e

5% de desconto nos peças ii vista.

-
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H o M E

8% de desconto ii visto

omesmo cartãocoau,o+. que você já possue agora com novos conveniados.Confira aqui os
descontos concedidos aos assinantes do jomal que apresentarem o cartão nomementode suas compras.

13% de desconto ii visto ou 5% de
desconto o prazo em 3 vezes

10% de desconto ii visto em dinheiro
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@HNHODtUUIlITACÃO
6 U ( A l.

10% de desconto no mão-de-obra e

check-up gratuito no suspensão e freio
OtmlOONltAE 1MP\NmS
--....--- --

Clínico Geral com até 15% de desconto.

(Dependendo do formo de pagamento) Fellows®
IDIOMAS

( ",..<.,V; �q ,.,.�.
._v�\V"v

15% de desconto ii visto

1 O % de desconto paro adulto e 25%
de desconto paro teen e kid

5% de desconto ii visto

,���
10% de desconto10% de desconto no hospedagem

10% de desconto
linho de brinquedos ii visto

Livraria e J?aee!aria-.;-u.,.dII!",�

ft&1iitllljlit,j
10% de desconto ii visto

vmeo LOCADORA I PRESENTES I DECORAÇOES

... ...1J.I!MA 7% de desaonto ii visto no

linho de presentes e decorações10% de desconto ii visto

@��jQuOCS@.
� OlJU�@�lJ®O �

.4

Grafipe
5% de desconto ii visto5% de desconto acima de RS 30,00 5% de desconto

�
�
l·.,.,ti

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

TELLES

CALCADOS
INGLts COM LIDf�ANÇA

3% de desconto
Uc:ew�V.�A

10% de desconto

Vázigi
lnternexus t-s irt

5% de desconto ii visto

.10% de desconto ii visto para
troco de oléo, filtro, fluído e rod.

INGl�S • ESPANHOL' INTERCÂMBIO .

5% de desconto

Péf,.Yel
FARI'WAC'AS

Você sempre bem.
Jit !L�§![L�

10% de desconto ii visto

20% de desconto nos manipulados/genérico
e 10% de desconto no ético ii vista 10% de desconto nos segundos,

terços e quartas-feiras

Aproveite você também os descontos! Assine já,! Ligue 3055-7575·
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linha de·Fundo
,

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Novo patrocinador.'
. Depois do anúncio da retomada da parceria de O Correio

do Povo com. o Iuventus, outra empresa tradicional também
confirmou presença no uniforme do time para o Campeona
to Catarinense. A RealVidros estampará a marca na parte da
frente da camisa. Já o Sesi terá um balão inflável nos jogos. A
diretoria ainda corre atrás de outros patrocinadores. Apoiar o
time agora é de suma importância, porque todo mundo sabe

que nossa cidade merece um time que nos represente bem. E
só com este tipo de apoio será possível.

MEMÓRIA

"PRESIDENTE, É VERDADE QUE O SENHOR ESTÁ
DOMESTICANDO O SEU FILHO PARA SER O

PRÓXIMO PRESIDENTE DO CLUBE?",
DO FOLCLÓRIÇO REPÓRTER DEMOia, LERa, ENTREVISTANDO

o ENTÃO DIRIGENTE DO EXTINTO MATSUBARA-PR.
.

DOIS TOQUES
INSATISFAÇÃO.O técnico Joceli dos

. Santos, do Imbituba, reclamou da
diretoria, mas disse que coritinua no
comando da equipe.

ESPECIAL·A FCF ainda não definiu a

data: de início da Divisão Especial,
mas cogita a possibilidade de iniciar

. depois da Copa do Mundo.
*** ***

APRESENTAÇÃO.A Krona/loínville
iniciou ontem os trabalhos da pré
temporada já com os ex-jogadores da
Malwee, Franklin e Humberto.

-
.

I

RECLAMAÇÃO.Mas alguns clubes,
como o Concórdia, já se manifestaram
dizendo que preferem que a

competição com�ça já emmaio.

FUTSAL 2010

Malwee conhece adversários da Liga
Até agora 18 times confirmaram participação no maior campeonato de Iutsal
JARAGUÁ DO SUL

OS detalhes da próxima
ediçãó da principal compe
tição do futsal nacional fo
ram definidos essa semana

na sede da CBFS (Confede
ração Brasileira de Futsal).
O primeiro deles é· quanto.
ao número dé participan
tes. A entidade anunciou
18 equipes confirmadas,
duas ainda têm prazo até

. fevereiro para ratificar a

participação e, possivel
mente, uma 21 a equipe
·pode ser integrada.

As 18 que já anunciaram
a participação são: 'Atlânti
co, Carlos Barbosa, Copagril,
Cortiana, Florianópolis, Foz
Futsal, Intelli, Krona/Joinvil
le, Macaé, Malwee/Cimed,
Petrópolis, Praia Clube, Gar
ça; Corinthians, São Paulo,
Unisul, Minas e Umuarama,

Os dois que ainda estão pen
dentes são Álvares ·e· Casca
vel. O time do Espírito Santo
é detentor de uma das fran

quias. Já os paranaenses es

tão tentando acerto com pa
trocinadores.

NOVOS·
As novidades ficam, por

conta do Macaé e do Foz Fut
sal. O time carioca retorna de
pois de um ano fora. Em 2009
eles estiveram licenciados ,da

competição. A equipe parana
ense estreia esse ano.

O 210. clube ainda não foi .

divulgado' pela CBFS. Mas,
segundo", o diretor-executivo,
Hideraldo Martins, existem
vários interessados. Se isso
acontecer será a primeira vez

em que a competição terá 21
concorrentes ao título.

.

-Outra definição tomada

na reunião foi quanto a fór
mula de disputa. Ficou esti

pulado que -seré a mesma de
2009. Na primeira etapa to

dos jogam entre si em turno

único, classificam <:JS 12 pri
meiros, que· se dividem em

.

duas chaves de seis e fazem
duelos de turno e returno. Os

quatro melhores de cada gru
po disputam em jogos de ida
e volta nas quartas-de-fínal, -,
semifinal e final. A competi
ção inicia em abril e termina
em novembro.

Malwee e Carlos
Barbosa protagonizaram

final de 2009 e

estão confirmados

CÉSAR JUNKES
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Viola confirmado para jogo de hoje
Atacante fará a estreia com a camisa do Brusque no Estádio Augusto Bauer
DA REDAÇÃO

A sequência da segunda
.rodada dos campeonatos esta

duais acontece hoje por todo
o Brasil. O grande destaque da
rodada é a estreia do atacante
Viola no time do Brusque. O
time vai enfrentar o Figueiren
se, às 21h50, e a expectativa
é de que o Estádio Augusto
Bauer esteja lotado para rece

ber o novo ídolo.
Outro jogo da rodada é

entre CFZ/lmbituba e [oin
ville. Os times se enfrentam
às 19h30, no Estádio Emília
Mendes Rodrigues. O time do
Norte quer manter o embalo'
da estreia, quando ganhou de
3xO do Criciúma. Com o vo

lante Paulinho Dias expulso o

técnico Sergio Ramirez deve
escalar Douglas no lugar.

-

No Gauchão, o Grêmio en-·

frenta o Caxias, às 19h30, no
Olímpico. O técnico Silas faz.
mistério sobre a dupla de ata

que que colocará em campo.

No jogo contra Pelotas depois
da entrada de Jonas e Borges,
o time virou o placar e venceu
por 3x2.

Pelo Carioca o Botafogo
tem pela frente o Friburguen
se. Os times se enfrentam -às
18h30, no Engenhão: O jogo
marca a estreia do atacante

. Herrera dentro de casa. Já
Loco Abreu, que também é
muito aguardado, foi vetado _

. pela comissão técnica. Este
vam Soares prefere intensi
ficar a preparação para que
o uruguaio entre em campo
com condições de enfrentar
o Vasco domingo, 24.,

O Barueri recebe o Palmei
ras, às 21h, no'Estádio Eduar
do José Farah, pelo Paulistão ..
A única mudança no' Verdão
será a entrada de Deyvid Sac
coni no lugar de William no

time titular. O-meia de 22 anos

entrou no intervalo do jogo de
estreia contra o Mogi Mirim e

agradou Muricy Ramalho.

ELTON SOUZA/JORNAL MUNiCíPIO DIA A DIA

Pa'ra O jogo entre Brusque e Figu�irense expectativa é de casa cheia com a présença do atacante Viol"a (D)

(1 ;partir de

RS Vidros e Traves elétricas

GRÁTIS

. Novo Fox

Nov.J Gol LOVHTt5Ul J(A1, Total rb, MY'OOflO, 4.partas, oom'preço à vista a partir de R$ 27.990,00. Travamento central, levantador do vidro dianteiro elétrico, cintos de segurança rell'6teis 3

panftis jPl4.'i- F09) gréllis para0 m.odeIóNcMl� 5UlTC4 (09/1Q). Novo Fax LOVHT [cód, 5Z31R4), Total Flex,.MY 09/1Q, 2 portes, com preço promocional à visfa a partir de R$ 30.490,00
QIJ enlrtldo de R$ t2.T96,oo f40%} +48�1açÔe$ 00511,56. Taxo equivalen1e de O,W"k a.m. e 12,55'J1" a.a. Total de operações: R$ ;36.750,88. Ofertas v61idos até 2) de janeiro OI! enquanto de-

Grupo Auto aite 40 emas de Cf\ dibilidade.

\

Carag uto E·
Uma relccõc de conflcncc.. �

4732746000
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Carolina Toínaselli
carolina@ocorreiodopovo.com.br

Pupo responde.
A assinatura do acórdão da decisão do TSE (Tribunal

Superior Eleitoral) em favor do ex-prefeito Nilson Bylaar
dt (PM.DB) não desanimou o atual prefeito, Evaldo Junckes
(PT). O petista afirma que vai esperar a publicação do acór
dão para buscar na Justiça a permanência no cargo. O PT
de Guaramirim deve entrar com um embargo declaratório

para tentar reverter a decisão. "Queremos saber o voto de
cada ministro no TSE, para depois fazermos a nossa defesa.
Vamos comprovar que houve compra de votos na eleição
de 2008-", afirma.

'

�

Internas do PTNo ataque
.

,

Iunckes estranhou as propos- ,

tas que o adversário Nilson Byla
ardt (PMDB) possui para quando
reassumir a Prefeitura. O princi
pal ponto é quanto ao serviço de

água e saneamento.
-

"Primeiro,
ele fala em munícipalizar a Águas
de Guaramirim, agora ele defen

de uma privatização?". A parce
ria com o Institutó Jaime Lerner
também é questionada. "Estamos
com um projeto de urbanização
bemmais barato", avisa.

A chapa Resgatando Ideais,
que venceu as eleições para o di
retório do PT de Iaraguá do Sul,
deve definir na próxima terça
"feira, os nomes para compor a

nova diretoria. O atual secretário

geral do partido, Riolando Petry,
-

conta que a posse-da nova equi
pe ocorrerá em fevereiro, antes
da convenção estadual da sigla.
A chapa venceu as eleições no

final do ano passado, com 67%
dos votos.

- ,

Na promessa
.

o secretário de Segurança
Pública e

- Defesa do Cidadão,
Ronaldo Benedet, esteve on

tem na cidade para vistorias e

promessas. Em entrevista ao O
Correio do Povo, ele garante que
a ampliação do presídio é priori
dade' porém não há prazo para
movimentação de obras no 10- .

I cal. Benedet prometeu também
a vinda de cerca de 10 novos po

. liciais para a região em março. A

população deve cobrar.

E na campanha'
Além de um dever como

secretário, Ronaldo Benedet
tem outros motivos para aten
der aos anseios da população
na área da segúrança pública.
Filiado ao PMDB, ele deve ser

candidato a deputado federal
pela região Sul do Estado em

outubro. Natural de Criciúma,
Benedet já foi eleito três vezes

- deputado estadual, a última
em 2006, quando conquistou
um pouco mais de 60 mil votos.

Lombada
Sobre a proposta do vereador

Jaime Negherbon (PMDB), de pa
dronizar as lombadas eletrônicas
em 50 quilômetros por hora, o

secretário-executivo do Comcída
de (Conselho Municipal da Cida
de), Osmar Günther, lembra que
a ideia já foidiscutida e aprovada
na entidade, que enviou em outu

bro, um ofício à prefeita .pedindo
a aplicação da proposta e o fim
das lombadas que não estiverem
funcionando em frente às escolas.

A entrega dos documentos da Fundação Cultural para a
CEI da Sctiützenfest gerou confusão sexta-feira passada, na
Câmara. De' acordo com o relatorda comissão, Justino da

,

t",d/< .' �

,

Luz, a autarquia pediU os documentes de volta uma horª"I",'
"

.1" t

.

_'

.

if! .:�_t I ,
.• '

.. 't!, I;, .
.

"

.'r· Y I

após a entr-ega. d�oi o própria Jq,rge Luiz de Souza que quei
. ria retirar .os ofícios e acabou se desentendendo com um

funcionário da Câmara", denuncia. Para o presidente da

Fundação Culturai, não passou de um desentendimento.
"Eu fui apenas pedir para conferir uns documentos e já fíze-

\
ram essa confusão", defende.

CÉSAR JUNKES

Candidatura I

o PDT doVale do Itapocu de
verá lançar candidatos a deputa
do estadual e federal. Quem afir
ma é o vereador de Guaramirim
Caubi Pinheiro, uma das lide

-ranças na região. Entre os nomes

mais cotados para as candidatu
ras estão Ruy' Lessmann, presi
dente do diretório de Jaraguá do
Sul, Ronaldo Raulino, secretá
rio de Turismo e Esporte, além
do próprio Caubí, O vereador
defende ainda, que a sigla faça
uma àIiança estadual alternati
va aos grupos PP-PT e atríplice
aliança (PMDB-PSDB-DEM) ..

Plebiscitos FALAAí!

" "

Eu fui apenas'
, pedir para
conferir uns
documentos
ejá fizeram

essa confusão.

!",1"
"'

-

No sentido contrário da ideia
de Caubi, as eleições estadual e
nacional tendem a virar plebis
citos. O PSB ainda não sabe se

lançará Ciro Gomes candidato
e Marina Silva (PV) já é desejada
por uma parte do PSDB. Se os

dois não participarem do pleito,
a disputa torna-se um referendo:
a candidata do Lula versus 0 can
didato anti-Lula. Em Santa Cata
rina, com a possível manutenção
da tríplice aliança, lideranças do
PP e PT já discutem uma aproxi
mação, que pode aglomerar os

outros partidos de oposição.'

JOIílr(�f, lUfl OE S(�U15A;
PlíiE���m:�m� lJ/l, •

fUNI:)A�:�,PJ, (til'WRII,lp
SOBRE p, ENTnEGA

O'os OfU�IOS À (EI DA
SCHÜ1"ZENFf;:ST,

.
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Câmeras de
vigilância

O sistema de 20 câmeras
de monitoramento, 'que co

meçou a funcionar na cidade
em dezembro do ano passa-

. do, já mostra resultados po
sitivos para a Polícia Militar.

Segundo o comandante do
14° Batalhão da PM, Rogério
.Kumlehn, a corporação deve
realizar um levantamento
mais completo depois que
os 12 agentes temporários
formados ontem começarem

. a,operar o sistema. .

"Pudemos observar que
os registros de furto, tráfico
de drogas e prostituição na

região central tiveram uma

redução considerável nesse

período, mas ainda não te

mos dados sobre a porcen
tagem", destacou. De acordo
com ele, vários motoristas já
foram multados por terem

sido flagrados pelas câmeras
no momento em' que come

tiam alguma infração.
O coordenador do sistema

de câmeras de monitoramen-
to em Santa Catarina, coronel
Vânia Dalmarco, .destncou
que o sistema reduziu mais
de 70% o número de furtos e

arrombamentos nas. cidades
onde foi implantado. A vigi
lância funciona em Criciú
ma, Florianópolis, 'Balneário
Camboriú, Blumenau, Ioin
ville, ,Jaraguá do Sul, Lages,
Chapecó e São Joaquim.

Neste ano, o sistema tam
bém deve ser ativado' em

.

outras dez cidades do Es

tado, entre elas Rio do Sul,
São Francisco do Sul e Con
córdia. Em Jaraguá do Sul,
foram investidos

.

cerca de
R$ 900 mil na implantação
das câmeras e da Central de

Emergência para visualiza

ção das imagens.

-Preso acusado
de abuso sexual
Um homem de 23 anos, suspei

tos de abusar sexualmente de duas
, ,

crianças em São Bento do, Sul foi
preso pelo Polícia Militar de Guo

- romirim no manhã de terço-feiro.
,Ele foi detido enquanto andava no

ruo Irineu 'Vilela Veiga, no Centro,
por volto dos 9h. Os abusos teriam
acontecido no sábado passado, 16.
As vítimas seriam um menino de dez
anos e uma menino de 1 i. irmãos do
companheiro do suspeito.

SEG�RANÇA

o CORREIO DO POVO I)QUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2010

Benedet garante R 500 mil
'Verbaserá usadapara construirmuro no terreno do presídio

FOTOS PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

O secretário estadual de

Segurança Pública, Ronaldo
Benedet, esteve ontem em [a
raguá do Sul. Na oportunida
de, ele inaugurou oficialmen
te o sistema de 2 O câmeras de .

monitoramento,· que funciona
desde o ano passado, entregou .

cinco viaturas para a polícia
militar e civil da região e vi
sitou o Presídio Regional. Ele
deixou o município no final
da tarde, com a promessa de
liberar R$ 500 mil para a cons- ,

-

-

.trução de um muro no com

plexo.
A previsão do secretário é,

de que a estrutura comece a

ser construída dentro de seis
meses. A obra, necessáriapara
possibilitar futuras amplia
ções na unidade, é reivíndí
cada há anos pelo Conselho
Comunitário Penitenciário.' O
muro terá 200 metros de com

primento por seis de altura e

inclui uma passarela para que Secre�ário estadual de Segurança Público visitou unidade no tarde de .ontem, acompanhado de lideranças
os agentes prisionais possam
vigiar a área com mais segu

, rança.
Benedet prometeu avaliar

o projeto de, imediato e enca

minhar a verba pela SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento

Regional) nos próximos dias,
para que em seguida seja aber
to o processo licitatório. O

projeto foi concluído no ano

passado e doado ao governo
do Estado pela OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) de
Jaraguá do Sul e o Conselho .

Penitenciário.
A comunidade também pe

diu o apoio de Benedet para a

construção de um' bloco com

celas para 70 presos e espaço
de trabalho" para os detentos

na área qu� será cercada pelo
muro. De acordo com o presi
dente do Conselho Penitenciá
rio, Nilton Zen, a obra prevê a

construção dê quatro' galpões
de trabalho.'

�.

-�a
�

, , .. ,r,

, Ontem, Benedet não garan
tiu verba para a obra, mas se

comprometeu a tentar conse

guir recursos na ordem de R$
250 mil para a construção de

parte do espaço depois que o

muro ficar pronto. O projeto
está sendo elaborado pela AE
AJS (Associação de Engenhei
ros e Arquitetos de Jaraguá do
Sul) e, deve ficar pronto até o

final do mês.

DAIANE ZANGHELlNI

Transferência de 20 presos condenados
, '

Detentos serão-levados hoje para penitenciárias de Palhoça e São Pedro de Alcântàra

-

Ferreiro diz que' faltam agentes

Durante solenidade reali-' a comissão que busca melho-
zada ontem no 14° Batalhão
de Polícia Militar; Benedet

garantiu que 20 detentos do
Presídio Regional que já fo
ram condenados pela Justiça
serão transferidos, hoje. Eles
serão distribuídos entre as

penitenciárias de Palhoça e

São Pedro de Alcântara, -em
Florianópolis. "Amanhã se

rão 20 detentos 'e mês que
vem serão mais cinquenta",
disse, reforçando promessa
feita na semana passada para

,
rias no presídio:

, Segundo o diretor interi
no da unidade, Antônio Salo
mão Ferreira, o complexo tem
hoje 323 presidiários, sendo
que mais de 2ÓO já foram
julgados pela Justiça e deve
riam estar cumprindo a pena
em penitenciárias. Além dis
so, o local conta com apenas
25 agentes prisionais, sendo
que três, desses profissionais
ainda realizam serviços ad
ministrativos. "Na peniten-

ciária industrial de Joinville,
que é modelo no Estado, tem
30-0 presos e 100 agentes pri
sionais", compara.

O Presídio Regional foi
construído em 1997, com ca

pacidade para abrigar 76 de
tentos.' A rebelião ocorrida
no dia 31 de dezembro, que
contou com a participação
de 80 detentos, foi a primei
ra nos 13 anos de existência
da unidade. Eles queimaram,
colchões e· causaram danos
no sistema elétrico.
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BALANÇA COMERCIAL
�.

, ,

Saldo é o menor dos últimos anos
Mas, previsões pára 2010 indicam exportações e importações em alta
JARAGUÁ DO SUL

A crise financeira mundial
começou a assombrar a econo-

.
mia em 2008, mas reverberou
mesmo' foi nos saldos de 2009.
Basta conferir o resultado da ba

lança comercial jaraguaense para
perceber a iristabilidade que,
agora, vai ficando cada vez mais
distante. Da subtração entre ex

portações e importações, omuni
cípio fechou o ano passado com
US$ 380 milhões e 23 mil positi
vos. Apesar de semanter entre os

três melhores resultados da déca
da, o volume ficou distante dos
verificados em 2008 (US$ 575

milhões e 883 mil) e 2007 (US.$
467 milhões e 57 mil).

A principal queda está nos

lucros obtidos com o envio de

produtos ao mercado exterior, já
que as compras se mantiveram

\

semelhantes às dos períodos an-

teriores. Em 2009, os meses com
maior déficit registrado foram ja-

neiro e fevereiro. No contrapon
to, estão novembro e dezembro.

Ao longo. de todo ano, a

União Europeia acabou sendo o'
bloco econômico que mais ad

quiriu produtos fabricados por
empresas jaraguaenses. No en

tanto, mesmo tendo enviado à re

gião US$ 127 milhões e 597 mil,
o total ficou 36%. menor quando
comparado ao de 2008. Omesmo

ocorreu com os Estados Unidos e
a África. O único avanço foi o da
Ásia, que aumentou a participa- .

ção em quase 3%. '

.

No- lado das importações,
contudo, o continente deixou
todos os demais para trás, repre
sentando 54% do montante das

compras. E, ainda, crescendo 6%
frente à desaceleração dos negó
cios firmados com o restante dos
fornecedores espalhados pelo
mundo.

KELLY ERDMANN

• Máquinas e ferramentas poro metais - US$ 6 milhões e 485 mil e,,641

\ )SCHROEDER

Exportações .

-

Imp()rtações
Saldo

US$ 509 mil e 565
US$ 231 mil e 729

US$ 277,mil e 836

DESTINOS PREFERIDOS DAS INDÚSTRIAS JARAGUAENSES

US$ 27 milhões
e 769 mil

U$$ 21 munões
e237 mil

US$ 12 milhões
e 933 mil

'

ANO NOVO: ESTIMATIVAS
REFEITAS COM OTIMISMO

O ano de 2010 nem bem começou e as ex- Segundo ele, as compras e vendas tendem a

pectativas quanto a ele já são positivas, pelo crescer na mesma proporção ao longo deste ano
menos, no que diz respeito à economia. Con- '

.e o cenário, ao contrário do que pode parecer,
forme Hélio Rengel, coordenador do Núcleo de é visto com satisfação. 'Na opinião de Rengel,
Comércio Exterior da Acijs (Associação Em- o desenvolvimento local .necessita do avanço

presariai de Jaraguá do Sul), há certo otimismo, das importações, em suma, de matérias primas
pairando no-ar, "Temos uma retomadamundial e máquinas para a melhoria dos parques fabris.
acontecendo e o saldo comercial da cidade Isso -

sem contar a importância de investir no
deve bater o de 200>9, apesar de não chegar ao aumento do consumo interno, tática conside-
nível do de 2008.", acredita. rada imprescindível pelo coordenador.

CÉSAR JUNKES
I

Importação
de máquinas

poro indústria .

deve continuar
em alto

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, -

---------�HISTORIA o CORREIO DO POVO r:w
QUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2010 ..

;,.

DANDE

PROBLEMAS NO TRANSPORTE DE BANANAS·.
No dia 21 de janeiro, o jornal O Correio

do Povo trazia ampla reportagem sobre uma
. /'

reunião dos produtores e exportadores de
bariana de Jaraguá do Sul e Guaramirim,
que aconteceu na Prefeitura de Jaraguá dias
antes da 'publicação. A discussão reuniu
mais de 80 pessoas, e por cerca de duas ho
ras o assunto principal foi a regularização
do transporte de bananas.

.

Os dois prefeitos e o secretário da Agricul
tura ,do Estado deveriam ir ai Curitiba, para
resolver as medidas referentes às normas de

classificação dos diversos tipos de banana ê de
cidir os preços mínimos para comercialização.
O problema principal, porém, dizia respeito a

mais de dois mil vagões de trem cuja entrega
estava atrasada, prejudicando assim a chegada
dos produtos aos clientes.

Só Jaraguá do Sul exportava, na época,
mais de mil vagões de banana por ano, sem

contar os cerca' de 400 provenientes de Gua
ramirim e das demais cidades próximas - no

total, dependia exatamente desses dois mil
carros a entrega de toda a produção: O· pro
blema já se estendia a um nível tal que os

. produtores estavam ameaçando abandonar a
.

cultura. Depois da reunião, o problema deve
ria estar resolvido dentro de 20 dias.

A cultura da banana começou a se desenvol-
.

vermais expressivamente em SantaCatarinapor
volta dametade do séculoXX. Desde a década de
1970, as pesquisas tecnológicas e a realização de
cursos de profissionalização para mais de mil

agricultores do Estado, realizados pela Epagri
(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina), permitiram grandes
avanços. A produtividade da cultura mais do

que dobrou, a produção estadual quintuplicou
e o Estado ganhou destaque no cenário nacio
nal e no mercado de exportação da fruta.

DIVULGAÇÃO

Com o intervenção do Epagri, o produção estadual de banana quintuplicou
. I

SOCIEDADES .. EVENTOS

5° ENCONTRO
,.

DE MUSICOS
Acontece no dia 7 demarço o

5° Encontro de Músicos da Cul
tura Alemã. Com apresentações

. de instrumentos de foles, cordas,
.sopro e eletrônico, a organização
do evento está a cargo do Botafo

go Futebol. Clube. As inscrições,
abertas desde o dia 2 de janei
ro, acabam no próximo dia 25,
e músicos interessados podem
conseguirmais informações com

. Ademir'Pfiffer pelo .telefone (47)
9619-4477, ou pelo e-mail ade
mirpfiffer@yahoo.com.br.

ESTADO DE SANTA CATARINA
.

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2010
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01 (um) veículo com capacidade para transpor
iãrno mínimo 16 (dezesseis) passageiros sentados, (incluído o motorista), destinado ao transporte esco

lar aos alunos residentes na localidade de Ribeirão Grande da Luz e Rio da Luz I, até a Escola Municipal
de Ensino Fundamental Helmuth Guilherme Duwe, localizada na Rua Gerhard Muller, n.? 289 - no bairro
Rio da Luz I, em conformidade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo" - Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698f.2002, de 03
de outubro de 2002.vISTORIA DOS VEíCULOS:' Somente no dia 01/02/2010 as 9:00 horas, na Gerência
de Trânsito e Transporte. Aqendar a vistoria cóm 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 J13raguá do Sul; Autorização 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 (CTB); Carteira do curso exigido pelo CONTRAN
para transporte escolar; Carteira Nacional de Habilitação do motorista do veículo, na Categoria "O" cons
tando "exerce atividade remunerada" e Apólice do Seguro APP do veículo, com valor de cobertura de

R$ 28.000,00. DATA, HORA e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia
03 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 13:45 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR
ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:.R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) por quilômetro de

transporte realizado, sendo o valor estimado de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) por dia de transporte
escolar, em aproximadamente 200(duzentos) dias letivos. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital

poderá ser obtido no seguinte endereço: Ru� Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 19 de janeiro de 2010.

IVO KONEll - Secretário de Administração

CURIOSIDADE

,..

ATENÇAO, MOTOru;STA!
Até meados dos anos 80, era comum o leitor encontrar nas pá

ginas do'O Correio do Povo um pequeno anúncio recomendando'
aos motoristas cuidado no trânsito.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARÁGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2010
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01 (um) veículo com capacidade para transportar
no mínimo 45 (quarenta e cinco) passageiros sentados, (incluído o motorista), destinado ao transporte esco
lar aos alunos residentes ná localidade de Três Rios dei Sul, nas proximidades do CTG Laço Jaraguaense,
até a Escola Estadual Erich Grutzmacker, localizada na Rua Augusto Demarchi, n.? 399 - no bairro Três
Rios do Sul, em conformidade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo " - Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10:520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03
de Outubro de 2002. VISTORIA DOS VEíCULOS: Somente no dia 01/02/2010 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: Apresentár obrigatoriamente originais e cópias da

seguinte documentação: Documentó 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 semestre em vigência; Certificado de Sêgurança Veicular, expedido porOrganismo de Inspeção
em Segurança Veicular credenciado pelo INMETRO, em cumprimento aos requisitos do art.136 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 Seguro AP.P do veículo, com valor de cobertura de R$ 28.000,00. DATA, HORA e lOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 03 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 09:15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 35.700,00 (trinta e

,

cinco mil e setecentos reais) por quilômetro de transporte realizado, sendo o valor estimado de R$ 3,50 (três
reais e cinqüenta centavos) por quilômetro rodado, totalizando um estimado de 10.200. (dez mil e duzentos)
'quilômetros em aproximadamente 200(duzentos) dias letivos. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital

poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua WalterMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do'Rio Molha, município
de Jaraguá do Sul-SC, ou via Intemet no endereço WWW.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 19 de janeiro de 2010.

IVO KONEll - Secretário de Administração
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AmyWinehouse
admite agressão
Já conhecida por suas atitudes trans
gressoras, a cantora Amy Winehouse
admitiu ontem, no tribunal, ter
dado um chute na virilha do diretor
de teatro Richard Pound durante a .

apresentação da peça "Cinderela",
em dezembro de 2009. Amy pegou
uma condicional de dois anos. Além

, -

disso, foi obrigada a pagar 85 libras
esterlinas de fiança e mais 100 como

compensação ao diretor do teatro.

SUDOKU

..

Galisteu já d�cidiu
O nome de seu filho
A apresentadora Adriane Galisteu já
decidiu o nome de seu bebê: se for
uma menina, ela se chamará Agnes,
em homenagem a sua avó. Agora, se a

criança for um menino, a escolha ficQrá
a cargo de Alexandre lódice, namorado
de Adriane e pai do bebê, que tem
preferência por Vitório. A gravidez ainda
trouxe outras ideias à apresentadora,
que decidiu colocar silicone nos seios
logo depois do parto..

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

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

VI! ÁRIES .

4�1' (20/3 a 20/4)
Faça ajustes nos

. � l relacionamentos se

quiser mantê-los.
Pode perder documentos. Está só?
Uma nova paixão pode surgir nes
ta noite! .Aproveite! Seu sucesso

dependerá da sua autoconfiança,
procure agirde acordo com seus

próprios critérios.
.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
Não co�vém'insistir
em projetos que
estão emperrados.

Atenção com mal-entendidos. Na

relação afetiva, clima de forte
erotismo. Não deixe nada sem uso

guardado para sempre, energia .

estagnada atrapalha o bom
andamento da vida também.

Scarlett Johansson
leiloa encontro
A atriz Scarlett Johansson tem sua

própria maneira de arrecadar fundos
para ajudar as vítimas do terremoto
no Haiti: ela está leiloando um encon

tro de dez minutos com um fã no site
E-bay. O cara a cara com o vencedor
acontecerá depois da estreia da peça
"A View from the Bridge", estrelada
pela atriz. Até a manhã de ontem,
o leilão tinha 21 ofertas - a maior
delas era de USS 600.

r-.
. Esse é o Bee

Scheeck, de
um aninho.
O clic é dos
leitores Enio

Luchtenberg
e Daniella
Bertoli.

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

.

Há boas chances
de unir o útil ao
agradável no campo

profissional. Pode enfrentar
intromissões. No amor, a cumpli
cidade deve predominar. Carregue
sempre com você uma medalhinha
de São CcJsme e Damião para se

sentir mais protegido.

tiP"
CÂNCER

..��J (21/6 a 21fl)
.;���� Cuidado com ati-
: ; tudes impensadas.

Seja ousado nas

tarefas, mas evite atritos. A vida
amorosa recebe novos 'estímulos
a partir de agora. Cuidado com
as promessa� que as pessoas te .

fazem, pois elas podem blefar e
não cumprir depois.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Não queira fazer
muitas coisas de
uma só vez: defina

as prioridades. Nos assuntos do

coração, vale tomar atitudes mais
ousadas agora. Tenha flores-do
campo ii sua volta, isso trará
promessas de boas oportunidades

.

para o seu dia a dia.
.

111'
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9)
É pr�c�so avaliar o
que e Importante
e prioritário. No

amor, talvez queira ficar só
nesta noite para repensar sua
vida. Terá que considerar certos

. detalhes aos quais não tinha se

ntentadq anteriormente, então
não durma no ponto.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Defenda suas

ideias, mas evite
discussões. Você

poderá sentir uma tensão entre as

suas prioridades e as dos outros.
Forte união com o seu par. Exercite
ao máximo a sua ginga e jogo de
cintura para resolver pequenos
empecilhos.

ESCORPIÃO'
(23/10 a 21/11)
Prepare-se para um

dia.agitàdo. Cuida
do com atrasos e
cancelamentos. No

. campo sentimental, aposte nos
.

gostos que tem em comum com

quem ama. Até porque, por mais
qualidades que tenhamos, sempre
hó algo que nos falta.

SAGITÁRIO.

(22/11 021/12)
�

.\
Concilie prazer e

( { criatividade com
trabalho. Controle

a tendência de gastar. Nas emo
ções, o envolvimento é total: apos
te nas afinidades! Tudo flui melhor
quando temos amigos. Você terá
a chance de ajudar alguém e de
receber ajuda também.

� CAPRICÓRNIO
r "\'1 (22/12 a 20/1)

Ai{. Você está muito
sensível e isso
pode abalar seu

humor. Talvez enfrente atritos
em família. No amor, a união
tende o se aprofundar. Deixe a

vida seguir seu curso sem se

questionar tanto, pois viver é
experimentar fortes emoções.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

21/1
Alexsandro Oliveira
Alyssandra E. Cagnini
.Ana Carolina Cole
Ana Clara Ferreira
André L. Floriano
Arno Mattos .

Breno H. Meier
Camilo de Souza
Claucia Porath
Claudete da S. Mattos
Cristiane L. Monteiro
Denilson S. da Silva
Edilaina da C. Ricardo
Elfina Viebuantz
Elfrida Fischer
Enip Kruger
Gilmara H. Kuchembecker
Hesilda Bartel
Inês O. Petris
Iveth M. Correa
Iza·lone .Schutze
Jean P. Berti
Jéssica H. Carvalho
Juliana Vargas
Juliana Viergutz '

Luciane Schwalbe
Luciano Delai.
Marcos Amadio
Maria I. Voigt
Maria Paula Delai
Michele M. Gielow
Nelson'M. de Lima
Patriçia H. Godóy
Rogério Lehn
Rosane Ilssl "

Rosi Elena
Rosicleide K. Melchioretto
Rosmari B. Terme
Somara R. dos Santos
Sandro Strenert
Tareis E. dos Santos
Thiago da S. Freitas
Victor Bettoni
William K. de Andrad'e

Uma massa de ar mais seco deim o tempo
- estável, com presença de sol e algumasSOLUÇA0 � Fases da lua

nuvens. Temperatura em elevação.. ,CRESCENTEMINGUANTE NOVA CHEIA

» 7/1 15/1 23/1 030/1� Jaraguá do Sul e Região

HOJE SEXJA SÁBADO DOMINGO
MíN: 20°C MíN: 19°C MíN: 17°C MíN: 17°C
MÁX: 27°C MÁX: 26°C MÁX: 26°C MÁX: 25°C
Sol com chuva Sol Sol Sol

DIVIRTA-SE

Loira advogada
Após um longo curso de ãdvocacia, a
loira abre um escritório. No primeiro
dia, alguém bate na porta. Para "mar
car presença", ela pega o telefone e

. pede para a pessoa entrar e esperar.
Finge conversar por vários minutos:
- Sim, claro! Eu não perco uma causa!
Venceremos, com certeza!
Ouando desliga, após aquela "longa
conversa", pergunta:
- Pois não, cavalheiro, em que posso
ajudá-lo?
O homem responde:
,- Vim instalar- sua linha telefônica;

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Cuidado com mal
entendidos. Leia
as entrelinhas ao

assinar contratos ou documentos.
Suas expectativas amorosas serão .

plenamente correspondidas!
Não se deixe abater por críticas,
transforme-as em trampolim para
seguir adiante.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
�.. M�dite e �eja se

�...., ha correçoes a

fazer. Não se en-
.

volva nos problemas dos outros.
É tempo de investir e aperfeiçoar
a convivência com seu .amor. É
hora de se sentir bem com você

para poder reconhecer o que há
de bom nos outros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A Farmácia de Manipulação EKILíBR/O indica: INFORME PUBLICITÁRIO

PHOLIAMAG
,

, ,/ ,

A'MAIS RECENTE NOVIDADE NO TRATAMENTO
NATURAL ANTIOBESIDADE,

CONHECIDA COMO I� PíLULA ANTIBARRIGAI /I

A PholiaMagra é a sensa

ção do momento para quem

quer vencer a gordura teimo-
, sa ao redor da cintura. Extra
ída de uma planta brasileira,
ela é apontada como a erva

anti 'barriga. A PholiaMagra
não oferece risco, trata-se de
um coadjuvante natural para
auxiliar no tratamento da obe

sidade, sem toxicidade e sem,
os efeitos indesejáveis que os

outros produtos para emagre
cimento causam.

. \

Possui ação diurética, re-
. '

dutora de depósitos de' celu
lite. Seu efeito emagrecedor
é devido a sua ação supres
sora do apetité, causando a

sensação de saciedade e as

sim diminuindo a fome e' na
.cuerrna de gordura localizada

principalmente no abdômen.'
Pode ser usada para evitai o
depósitode gorduras na pare
de das artérias coronarianas
diminuindo os riscos de pro
blemas cardíacos.

<

IICO!IS

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia .

'

- Massagem na Cadeira Ergonômica

MATRíCULAS ABERTÃS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

.

JARAGUÂ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n� 4480 -

INDICAÇÕES
- Queima gordura .

.r: Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
-Prornove o emagrecimento
- Tratamento da retenção de

líquidos;
.� Energizante , Cardiotonico
- Reduz significativamente a

. circunferência abdominal
- Fortalece o Sistema

Imunológico.

Na FARMÁCIA.EKILlBRlü você
encontra esta novídade em cáp
sulas e também outras fórmu
las para emagrecer com saúde!

Conheça também nosso Com

posto Ativador do Bronzeado é

consiga um bronzeado perfeito
e duradou'ro!!!

Faça-nos uma visita e consulte

nossas farmacêuticasí!'
Fone 3371-8298/ 3371-6087
Rua João Picolli 110, -Centro _

___ .__._._._.__

--:_._.
__._.__._._ .. __ ,._.__. .__,._._..-,_,_ ..__ .. _._._._._ ........_._._..__ �__ . ._, .. _._ri._._

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos
Venda de acessórios

..

C·I::�nH(j AUDITIVO jA.RAàUA
ww\w.caj.com.br
-

(47)3372-2364

EKltÍBRIO
Farmácia de Manipulação

M�1Iflil:!,4hi,iJ"��1JJ dli! fl!mlmK�Si ml&'{Úil�iiI�:;
'Hb!Jt!fi!I'ff!t�iíf,ol!i II!' .

1G�ISI'I'llml/:ml!J m4�lltrll.!l.�!'f!IIJ''Ifi

Rua João PicoLLi, 110 - Centro

Tpl. 3371-8298
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EDUCAÇÃO

'MEC: mudanças no

crédito estudantíl
Juro- do financiamento passa para 3,5%

A inadimplência e a baixa
no fechamento de contratos
levou o Fies' (Fundo de Fi
nanciamento ao Estudante do
Ensino Superior) a promover
mudanças. A partir de agora,
o maior mecanismo de crédi-
-to universitário do país terá o

FNDE (Fundo Nacional para o

Desenvolvimento da Educa

ção) como operador dó pro
grama. .

Desde 1999, a gestão finan
ceira do Fie-s era exclusiva da
Caixa EconômicaFederal- que
atesta. taxa de inadimplência
média entre 25% e 28% para
cerca de 500 mil contratos,'
totalizando R$ 5,5 bilhões. As

mudanças . incluem redução
do juro anual de 6,5% para
3,5% e descontos mensais de
1% para professores da edu-

;

cação básica e médicos que
atuarem no Programa Saúde
da Família. Conforme lei san
cionada . pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o Fies
também passará a contemplar
estudantes do ensino médio
profissionalizante.

Com a mudança de ope
rador, será mais fácil para o

governo ampliar as parcerias
.

com instituições de ensino,
deixando para os bancos ape

.

nas a execução financeira dos
contratos, que tem a Caixa e o

.Banco do Brasil como princi
pais agentes. Hoje, são cerca

de 1,5 mil universidades ca

dastradas no programa..

Segundo a seéretária de edu
cação superior do MEC, Maria
Paula Dallari Bucci, as mudan

ças já estavam sendo estudadas

995 mil vagas
formais em 2009
De acordo com o Cadastro Gerol de

Empregados e Desempregados, o Brasil
criou 995.11 O vogas com carteiro as

sinada em 2009. É o pior saldo desde
.

2003, quando registrou-se 645.433 no

vos vogas. Os números refletem a pre
visão do governo, que ainda estimo 2
milhões de empregos formais em 2010.

Estudantes do ensino médio profissionalizante também serão contemplados

como forma de acompanhar
-o ProUni, programa de bolsas

para alunos de baixa renda.
"Pior que a inadimplência, o

problema maior do Fies estava

na sobra de recursos, em desa
cordo com as necessidades' do
público-alvo. Os últimos dados

que tenho sobre inadimplência
erain de 11%", explica.

Tarifa social
beneficia 22,5mi

2,15% de cheques
sem fundo

22,5 milhões de famílias com ren

do de até três salários mínimos serão
beneficiados pelo pagamento do tarifa
de energia subsidiado pelo governo. A
medido estava prevista no lei de Tarifo
Social de Energia Hétrlco, e entrou em

.

vigor ontem. Até agora, o critério púrn .

isenção era baseado no consumo.

As devoluções de cheques por falta
de fundos' otingirom 2,15% do total de
documentos compensados no país em'
2009. Segundo pesquisa do Seroso Expe
rion, é o percentual mais elevado desde
1991. No primeiro semestre, 2,3% dos
emissões não tinham fundos, enquanto
no segundo o número foi de 1,99%.

.�
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Novo terremoto' atinge Haiti
Um tremor de 6,1 graus na escalo Richter foi registrado no.Haiti por volto dos

6h (9h no horário de Brasília) do manhã de ontem. De acordo com o USGS (Agência
de Pesquisas Geológicos dos Estados Unidos), o sismo ocorreu 60 quilômetros o

oeste de Porto .Príncipe, em uma profundidade de 22 quilômetros e com cerco de
dez segundos de dumçêo, ,Ainda não se sobe o extensão dos danos, mos o sensação

.

teria sido o de um tremor de baixo intensidade. Um bombeiro brasileiro do Forço de
Paz dos Noções Unidos' disse que o tremor pode ter causado queda dos escombros
que estão pendurodos nos áreas mais atingidos pelo terremoto do semana passa
do. Até o momento, estimo-se que ·200 mil pessoas tenham morrido e outras 1,5
milhão teriam perdido suas cosas desde o dia 12. Foram ldentlücades os corpos de
18 militares e três civis brosileiros, entre eles o médico Zildo Arns.
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REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADODE SANTA CATARINA
. Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul- MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã e.Ofícíala

Designada - AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO �589 - Telefone: (47) 3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE 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 tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.

\
.

Protocolo: 134581 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICAaDA l\.1E' CNPJ: 08.188.151/000
Cedente: DMR FOl\.1ENTO l\.1ERCANTIL IlDA CNPJ: 01.121.562/000
Número do Título: 11446-C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 05/0112010 Valor: 448,38
'Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligênci"{R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 134532 Sacado: ALFIM NETO CPF: 365M5A08-68'
Cedente:VITOR E BUONO LIDA CNPJ: 43.223.890/000
Número do Título: 52383 PI Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 30/12/2009 Valor: 934,67
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135063 Sacado: ANGULAR FOTO EVIDEO IlDA l\.1E CNPJ: 02.962.247/000
Cedente: MAKO IND COM EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS IlDA CNPJ: 76.002.179/000
Número do Título: 40011/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 08/01/2010 Valor: 461,70
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R� �,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lo,40
Protocolo: 135094 Sacado: EDUARDO BERTI CPF: 039.999.929-99
Cedente: CEUAZUL IND COM EQUIPAGROP CNPJ: 06.186.268/000
Número do Título: 106470 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SÁ. DataVencimento: 28/12/2009 Valor: 4.706,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ lD,40

Protocolo: 135000 Sacado: UMPEXCELPRODUTOS DE UMPEZALIDA CNPJ: 07.483.630/000
Cedente: DA IlliA COl\.1ERCIO DEALCOOL LIDA CNPJ: 78.700.929/000
Número do Título: 034580-002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 04/01/2010 Valor: 1.666,67
Liquidação após a intimação: R$lo,40, Condução: R$ 4,74, Diligência:R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135014 Sacado: MARCIO LUIZ FERREIRA CPF: 656.373.489-87
Cedente: ARYELIAS FÊRRElRA

-

CPF: 317.082.189-04
Número do 'Título: Espécie: Nota Promissória
Apresentante: ARYELIAS FERREIRA DataVencimento: 26/0!ii/2005 Valor: 2.726,00
Liquidação após a intimação�R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

,

Protocolo: 135107 Sacado: MAURO DA ROSA CPF: 508.306.359-04
Cedente: POSTO PE1ROMIL LIDA CNPJ: 06.977.267/000
Número do Título: 8763/3

_ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.1)./ DataVencimento: 05/01/2010 Valor: 165,00
Liquidação após a intimação: R$lo,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "-

Protocolo: 135123 Sacado: ORGANlCA LAB DEAN QUIM LIDA CNPJ: 05.298.486/000
Cedente: JOINVEST SECURITIZADORA S/A CNPJ: 09.607.028/000
Número do Título: 12702

_ Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. DataVencimento: 28/12/2009 Valor: 118,00
Liquidação após a intimação: R$lo,40, Con?ução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40
Protocolo: 135122 Sacado: ROSANICAClA DE ALMEIDA CPF: 036.780.896-oi
Cedente: ISRAELMENEZESME CNPJ: 08.441.343/000
Número do Título: 203-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SÁ. DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 85,00 .

Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135055 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO CNPJ: 08.310.0011000
Cedente: VT FOMENTO MERCANTIL LIDA CNPJ: 08.427.133/000
Número do Título: 623 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 05/01/2010 Valor: 801,03
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 134948 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO LIDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: SDN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 82.117.524/000
Número do Título: 3063006 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 07/01/2010 Valor: 450,00
Liquidação após a intimação: R$lo,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135013 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO LTDA CNPJ: 08.310.0011000
Cedente: BANCO SAFRAS/A CNPJ: 58.160.789/000
Número doTítulo: 935708880 Espécie: Duplicata deVéÍldaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 29/12/2009 Valor: 432,23
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135049 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO LTDA CNPJ; 08.310.001/000
Cedente: DISUPRADISTRIBUIDORA LIDA . CNPJ: 03.642.822/000
Número do Título: 42438 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento; 10/12/2009 Valor: 246,20
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edltal: R$ 10,40

Protocolo: 135182 Sacado: VERA.THEREZINHA LEONARDI CALLEGARl CNPJ: 03.237.538/000
Cedente: INCORPELINDUSTRIAE COl\.1ERCIO DE PAPEL LIDA EPCNPJ: 83.861.567/000
Número doTítulo: 1360Al Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 08/01/20�0 'Válor: 437,40
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficialaDesignada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BUXIXO
Aquela loirinho bonitono, que foi casado duas vezes e não te"ve filhos, por
isso continuo com 'o corpitcho em cimo, está de namoro com um conheci- ,

do joroguoense oprontodor. Dizem que elo deu ponto final novamente no

casamento e que odoro os loucuras do novo companhia. Eu sugiro paro ela
relaxar, já que o amor está no ar, uma taça bem gelada do vinho Taipa Rosé.'

o leitor fiel de hoje é o empresário Ni- Depois do jornal O Correio do Povo,
veldo Stahelin, da Estofados jardim. Ele empresa Dipil e Imobiliária jardim
é outro amigo que lê a coluna todos os patrocinarem o Juventus, ainda esta

dias para ficar super antenado no que semana, mais uma empresa deve
acontece de melhor em nossa sociedade. anunciarumo coto de patrocínio.

Como diz o ditado: "Devagar se

vai 00 longe".

LEITOR FIEL

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

"Caridade é o único
tesouro que se, "aumenta ao dividí-Io. '

CESARE CANTÚ

MEU BOTECO
Hoje à noite, quem curte uma boa música
deve conferir o bar,O Meu Boteco. Pois é a -,

lá que rolo o som de qualidade do grupo
Orelha de Cobro e mais uma trupe de músi
cos do Femusc. Garantia de muito chorinho
e outros músicas de qualidade.

FOFOCÓDROMO
O empresário e amigo César Mobo, de
pois de mais de 2.0 anos curtindo o que
ele mais gostava que era pilotar moto,
radicalizou de vez. Agora, queimando
um óleo 40, ele prefere mesmo é curtir
umas pedalados. Segundo ele, faz bem
poro o corpo, coração e poro o olmo.

IN LOVE
Quem comento.u mentiu. O "bonitón"
Marcelo Dias Araújo e Marina Queiroz
estão juntos, sim. O casal foi visto co

lodinho, curtindo os embales do Boli
Hui. Pelo visto o cupido flechou mesmo

os corações cpuíronndos.

JUVE

NAS RODAS
• A revisto Nosso, edição de feve
reiro, estampe no copo o empre
sário Daniel Behnke, do Estação,
Armazém.' Ele falo do suo jovem e

promissora carreiro e também do
seu empreendimento, que posso
por uma repaginação.
• Pelo e-mail tenho escutódo vá
rios elogios sobre os lojas Simora,
pilotado pelos competentes Rei
noldo Esser e Esli Odorizzi. lá você
encõntro peças exclusivos dos mais
famosos estilistas. Aliás, tem poro
todos os gostos e estilos.

• O renomado advogado e'músi ..
'

co nos horas vogas, Ricardo luiz
Moyer, preparo os quitutes e o

bando poro comemoro r no próximo
dia seis de fevereiro o idade novo.

• O empresário Amauri Jacobi
e suo Emerito já compraram os

passagens. O casal amigo vai
curtir por uns dias as delícias de
Buenos Aires�
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A lindo loiro joroguoense, Joyne Rejone Moser, foi classificado,
no fim de semana, poro a grande final do Garoto Verõo 2010

. '

"

.

'\
Jeneth, Sandro Paçoca, José e Moro Rubio em noite

mágico, no Fazendo Verde, no praia do Rosa

A belo Vivion
Micholbk
nas bolados
.da moda

I
•

.'

ONDE COMER BEM
,

EMJARAGUA
No pizzaria Domini, na proço de
uümentcção.de Angeloni.

DICA DE HOJE
Curtir o Scondidinho

lanches. Toda qulnto-felru
uma novidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empate com sabor de derrota
Juventus saiu na frente e cedeu empate mesmo com um amais

NÃO DEU

JARAGUÁ DO SUL

Foi um belo cartão de VISI

tas para a torcida jaraguaense.
Mas poderia ter sido melhor. O

Juventus fez uma.boa partida
diante do time B do Avaí e não
venceu por detalhes. No final,
o empate em 1x1 foi aplaudido
pela torcida que compareceu ao

Estádio João Marcatto. O Mole

que Travesso agora terá mais um

jogo em casa, no domingo, às 17h
contra o Brusque.

O primeiro tempo .foi prati
camente todo do Juventus. Fo
ram várias chances perdidas,
especialmente na bola aérea.
Em uma delas, aos 17 minu

tos, Ramon pegou de cabeça e

o arqueiro Renan, do Avaí, fez
praticamente um milagre. Os
visitantes só levaram perigo no

final da primeira etapa. Aos 37,
Odair colocou na área e André
fez duas defesas à queima-rou
pa, evitando o gol avaiano.

Depois do intervalo, Q. Trico
lor manteve a boa atuação. Aos
seis minutos, Luís Miguel foi
derrubado na área e o juiz ano

tou o pênalti. Na cobrança Ra
mon abriu a contagem. Aos 12

minutos, Rodrigo Thiesen fez
falta dura em Janderson e levou
o vermelho direto, deixàndo. o
Avaí com um a menos. Mesmo

assim, o time da Capital chegou
ao empate aos 30 minutos com

o zagueiro Gabriel, depois de co

brança de escanteio. No finalzi
nho, aos 45, Ramon teve a chan
ce de dar a vitória ao Moleque
Travesso, mas ele acertou a trave.

Time juventino teve vórias chances de marcar contra o Avaí, principalmente nas jogadas aéreas
.

\

Cai 10 treinador.
A rodada de ontem do' Campe
onato Cotorinense determinou o

.

quedo do primeiro técnico. Itamar
Schulle nõo resistiu ii derroto em

.

coso do Criciúmo por 3xl poro o

Atlético de Ibiromo e foi demiti
do. No outro jogo� disputado em

Chopecó, o time do coso venceu

o Metropolitano por 2xO, com

os dois' gols saindo no' primeiro
tempo. Hoje mais duas partidos
encerram o segundo rodado (vejo
no página 20).

Coi. Times PG J V O E GP GC SG Apr. 2GRODADA

Atlético Ibirama
RESULTADOS

1° 6 2 2 O O 5 2 3 100%Criciúma 1x3 Atlético Ibirama

2° Avaí 4 2 1 1 O 4 1 3 66,6% Chapecoense 2x� Metropolitano
Juventus lxl Aval

3° Jolnvüte. 3 1 1 O O 3 O 3 10'0% AMANHÃ

4° Figueirense 3 1 1 O O 3 1 2 100%
19h30 _ Imbituba x Joinville
21h50 _ Brusque x Figueirense

5° Chapecoense 3' 2 1 O 1 3 2 1 50%
3GRODADA

6°
,
Metropolitano 3 2 1 O 1 2 2 O 50% SÁBADO

]O. Juventus 1 2 O 1 O 1 3 -2 16,6%
17h _ Avaí x Chapecoense
20h30 _ Metropolitano x Criciúma

8° Imbituba O 1 O O 1 1 3 -2 0% DOMINGO
17h - Juventus x Brusque

9° Brusque O 1 O O 1 O 3 -3. O� 17h - Atlético Ibirama x Imbituba

10° Criciúma O 2 O O 2 1 6 -7 0%
17h - Joinville x Figueirense

Júlio César foi um dos destaques, dando movimentaçõo ao ataque

,

Luís Miguel (de joelhos) sofreu o pênalti que gerou o gol Tricolor

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

o CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2010

• CAMPEONATO GAÚCHO
. �"2a R'ODÁDÃ'" r , " " ••

RESULTADOS
Juventude 1x3 Pelotas

Esportivo 3x2 Ulbra
Novo Hamburgo 2x2 Veranópolis
Ypiranga 2xO Santa Cruz
Inter-SM Ox3 São Luiz
Porto Alegre Oxllnternacional
HOJE
19h - Avenida x São José
19h30·- Gr�mio x Caxias

·3"RODADA

SÁBADO. .

19h30 - Juventude x Canoas
20h'30 _ Novo Hamburgo x Pelotas
DOMINGO
llh - Porto Alegre x Caxias
17h - Ypiranga x São Luiz
17h - Avenida x Santa Cruz
17h -Inter-SM x Internacional
17h - Esportivo x São José
19h30 - Grêmi0'x Veranópolis

CLASSIFICAÇÃO
GRURO A: Novo Hamburgo 4, Grêmio :ii,
Ypiral"lga 3, Esportivo 3, Juventude 1,
Inter·SM 1, Avenida O e Porto Alegre O.
GRUPO B: São Luiz 6, Internacional 6,
Veranópolis 4, Pelotas 3� Santa Cruz 3,
São José 1, Caxias 1 e Ulbra O.

• CAMPEONATOPARANAENSE
··;·

..

2ã
..

RÓ5ÁóA······
.. ··· .. ····.. ·· .

RESULTADOS
Serrano 1xl Corinthians-PR
.Atlético-PR 1x2 Operário
Cianorte 2xO Nacional
Cascavel 2xl Toledo
Paranàva] 3xl1raty
Rio Branco 1x4 Coritiba
HOJE

'

16h • Eng. Beltrão x Paraná

�
�
c:::

o
c:::
UJ

s;
(J)

ê

• 3" RODADA
SÁBADO
20h30 - Atlético-PR x Serrano
16h - Eng, Beltrão x Coritiba
16h - Cianorte x Operário
16h - Nacional x Cascavel
l6h - Corlnthlans-Pk x Rio Branco
i6h'- Iraty)< Toledo
18h30 - Paraná x Parànavaí
CLASSIFICAÇÃO: Cqritiba 6, Operário 6,
Corinthians-PR 4, Paranavaí 3, Cianorte 3,

,

Rio Branco 3, Cascavel 3, Iraty 3, Nacional 3,
Atiético-PR 1, Toledo 1, Serrano 1, Paraná O,
Eng. Beltrão O,

• CAMPEONATO PAULISTA
··;···28··R·ÕÓÃOÃ·········,,···············

.. ·· .. ·,······ ,.

RESULTADOS
Botafogo OxO ltuano

Portuguesa 2xO Sertãozinho·
Oeste 2x2 Monte Azul
Paulista 2xl Rio Claro
Santos 1xl Ponte Preta
Corinthians 2x·lBragantino
Mirassol 1xl São Paulo
HOJE
19h30 - Mogi Mirim x Rio Branco
21h - Barüerl x Palmeiras
21h50 - Santo André x São Caetano

• 3" RODADA
SÁBADO
17h - Ponte Preta x Monte Azul
19h30 - São Paulo x'Río claro
19h30 - Bragantino x Portuguesa
DOMINGO
111'1 - Santo André x Paulista
17h - Oeste x Corinthians
17h - Palmeiras x Ituano
17h - São Caetano x Sertãozinho
19h30 - Mogi Mirim x Santos
19h30 - Mirassol x Barueri
19h30 - Rio Branco x Botafogo

CLASSIFICAÇÃO: Portuguesa 6, Santos 4, Ituano
4, Botafogo 4, Corinthians 4, Palmeiras 3,

.

Bragantif'l0 3, São Caetano 3, Paulista 3, Monte
Azui 2, Ponte Preta 2, Barueri 1, Santo André 1,
São Paulo 1, Sertãozinho 1, Oeste 1, Mirassoll,
Rio Claro O, Mogi Mirim O e Rio Branco O,

• CAMPEONATO CARIOCA
··;···2i:1.. ·R·ÕOÃDÃ·····,··

.. ·······,·········· , .

RESULTADOS
Fluminense 3xO Bangu
Resende 3x3 Macaé
Boavista 2xO Americano

Tigres 2xl Madureira
voíta Redohda 1x3 Flamengo
América 1x2 Vasco
AMANHÃ
16h - Duque de Caxias x Olaria
18h30 - Botafogo x Fciburguense
• 3" RODADA
SÁBADO
161'1 - Resende x Madureira
17h - Bangu x Flamengo
19h30 - Macaé x América
DOMINQO
l1h - Boavista x Duque de Caxias
17h - Fluminense x. Volta Reç!onda
17h - Americano x Olaria
17h - Friburguense x Tigres
19h30 _ Botafogo x Vasco

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Fluminense 6, Boavista 6,
Flamengo 6, Olaria 1, Volta Redonda 1,
Duque de Caxias O, Americano O e Bangu O.
GRUPO B: Vasco 6, Botafogo 3, Madureira 3,
Tigres 3, Resende 2, Friburguense 1,
Macaé 1 e 'América O,
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