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Gasolina mais
cara na bomba

Volta às aulas de
bem com a rotina •

É preciso preparar os filhos uma semana

antes do retorno poro que não haja estresse.

SEUS FILHOS

Mudança no composição do combustível
deve elevar o preço em torno de 5%.
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Bylaardt vive expectativa
.. Depois de ficar sete meses afastado do cargo sob a acusação de compro de votos, o
peemedebisto espero agora apenas uma comunicação oficial poro voltar 00 poder.
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DIRETOR-ARTíSTICO DO FEMUSC, ALEX KLEIN, FAZ UM BALANÇO DA QUINTA EDiÇÃO E RESSALTA
O POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E CULTURAL DO EVENTO.:
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Clima. de otimismo
entre os jogadores'
Treinador do Juventus diz que não existe
crise e que o tmbelhe está sendo feito
poro que o equipe encontre os vitórias.

Página 19

Fim de consórcio
entre mu,nicípios
Atendimento às crianças em situação
de risco terá que ser reformulado
em Guaramirim, Schroeder, Corupá e

I Massaranduba.
Página 6

SEM MEDO
A horo do
demissão
Página 14

LOIRAS FAZEM MAIS SUCESSO ENTRE OS
HOMENS, SÃO MAIS BEM TRATADAS E
MAIS DISPOSTAS A "IR À GUERRA".
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FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDiTOR

{Hl1"P:,// tUrZC/�RtO.s
AMORIM.BlOGSPOT.COMj

Vai começar o ano letivo e os pais
já estão na lida da compra do mate
rial escolar para seus filhos. Os livros,
sabemos, corroem grande parte do
orçamento de início de ano, pois são
os itens mais caros. Para aqueles alu
nos que estão em colégios que usam

as famigeradas apostilas, nenhum re

fresco, porque como não se compra
todas as apostilas do ano de uma vez,
só no final do ano é que saberemos o

tamanho do rombo. A verdade é que

PONTO DE VISTA

Livros escolares
as apostilas acabam saindo mais caro

que os livros que elas substituem. Se
somarmos o total gasto em apostilas
durante o ano; vamos perceber que
poderíamos' comprar todos os livros
correspondentes e ainda sobraria di
nheiro, não raro. A apostila veio, a

princípio, para facilitar a· vida dos
pais, justamente para desencarecer a

despesa com livros, mas foi se "eliti
zando" e acabou ficando mais cara.

Para os estudantes que estão em es

colas que usam os tradicionais livros,
os pais devem ficar antenados para sa

ber se na cidade ou no colégio onde os

filhos estudam é feita a feira de troca.
Nessas feiras, a gente leva os livros do
ano que passou, em bom estado, e ne

gocia com quem precisa deles e tem. os

DO LEITOR

Verão e exposição ao sol
Filtros solares são substâncias que, quando aplica

das à pele, protegem a mesma contra a ação dos raios
solares ultravioletas (UV) do sol, interceptando ou até
mesmo bloqueando a passagem de determinados
comprimentos de onda. Causam alterações desejá
veis na resposta fisiológica normal à radiação solar
por proteção, reflexão ou seleção dos raios solares
nocivos. Existem dois tipos de ativos de fotoprote
ção: os filtros solares orgânicos e os inorgânicos. Os
filtros orgânicos são substâncias compostas por mo
léculas mais complexas. A ação fotoprotetora dos
filtros se deve à sua capacidade de absorver a radia
ção Uv, impedindo a transmissão de radiação até
os tecidos subjacentes e evitando assim qualquer
efeito nocivo. Não existe filtro químico eficiente
para todo o espectro dos raios Uv. Existem filtros
com espectro de absorção estreito seletivo dos UVB
(anti-uvb] e filtros com espectro largo, apresentando
também alguma eficácia contra os UVA (anti-uva). Os
filtros minerais ou inorgânicos são as novas gerações
de filtros do tipo bloqueador. Sua popularidade pro-
vém do fato de não serem tóxicos, além de muitos
eficazes na proteção contra UVA.

.

O fator de proteção solar (FPS) tem a finalidade de
indicar ao consumidor qual o grau de proteção dado
pelo produto. A grande variabilidade da radiação so
lar e os diferentes tipos de pele obrigam o consumi-'
dor a conhecer a própria pele e a definir qual o FPS.
mais adequado ao seu caso, que pode variar de 2 a 60.

Atualmente a eficácia de um protetor solar não
depende apenas dos tipos e quantidades de filtros
envolvidos numa fórmula, mas das características do
produto final. Esta como um todo é que permite obter
FPS elevados, embora já tenha sido comprovado que
acima do FPS 30 os produtos fotoprotetores apresen
tam uma relação custo-benefício não tão vantajosa.

Portanto, um produto FPS 30, usado na exposição
ao sol, devidamente reaplicado, que contém: filtro
anti-uva, filtro antí-uvb, que são orgânicos, junto ao
filtro inorgânico, bloqueador, pode se fazer eficaz, in
clusive para peles sensíveis.

NEILA DE PAULA PEREIRA, I?'ftOf"fSSOI::cA. {"INFVEnsrrÁRJiA, MESTRE EM
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Os textos para esta coluna deverão ter no 'máximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados para o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o
Av. Prefeito Woldemor Grubbo, 1400 • Boependi' CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

livros do ano em curso. Funciona bem
e dá uma economia e tanto. Se não ti
vermos nenhum livro para trocar, po
demos comprar, também, o livro usado
que nos interessa na referida feira, que
vai sair bem mais barato.

A feira de troca nó próprio colégio é
melhor, pois os livros de interesse são
os mesmos. Se for numa feira da cida
de, aí complica um pouquinho porque
os livros são diferentes para uma e ou
tra escola. Mas v.ale a pena garimpar,,

pois sabemos que livro ainda é um arti
go muito caro e se pudermos trocar ou
comprar um usado, qualquer que seja a

economia, é bem vinda.
Material escolar mais IPTU, mais

imposto de renda, IPVA e o escambau
não é fácil.
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o documento lista todos os

documentos sobre a organi
zação da festa solicitados
e quais deles foram entre

gues.
O presidente da CEI, Jean

Carlo Leutprecht (PC do B),
apresentou durante a reunião,
um cronograma prévio das
atividades para os próximos
'meses. A comissão deve fazer
mais duas reuniões em feve
reiro, antes de iniciar a con

vocação de envolvidos para
depoimentos. As audiências
serão feitas entre os dias 22
de fevereiro e 17 de março. A
lista com os nomes dos convo
cados ainda não foi definida.

POLíTICA----------
CÉSAR JUNKES

Nilson Bylaardt ficou sete meses afastado do cargo por ser acusado de compra de votos, mas deve retornar hoje

ELEiÇÕES 2008
'

Bylaardt pode voltar
hoje para Prefeitura
TSE já publicou o acórdâó da decisão
GUARAMIRIM

A maior novela política
da cidade deve acabar nesta

semana, após 16 meses. Foi

publicado ontem em Brasília

pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), o acórdão da deci
são de novembro, que definiu
pela volta de Nilson Bylaardt

, (PMDB) ao cargo de prefeito
da cidade. O peeínedebista
pode retornar à Prefeitura ain
da hoje, depois de ficar sete

meses afastado.
A publicação do acórdão já

está nas mãos do TRE (Tribu
nal Regional Eleitoral) de San
ta Catarina, que deve comu

nicar hoje o Cartório Eleitoral
de Guaramirim da decisão do
TSE. A partir daí, o cartório
avisa a Câmara de Vereadores
e o presidente da Casa, Jorge
Feldmann (PP), deverá dar
posse ao ex e novo prefeito.

A segunda-feira foi de ex

pectativa para o PMDB da ci
dade. A coligação de Bylaardt
esperava voltar à Prefeitura
ontem mesmo, fato que aca

bou Peão ocorrerído. "Conti
nuamos 'esperando todos os

trâmites da Justiça Eleitoral.
Vou aguardar para comentar
melhor a decisão", afirmou o

,

Junckes vai apelar contra decisão

peemedebista.
O chefe substituto do car

tório eleitoral, Heron Dias da
Silva, confirma que os trâmi
tes podem ser resolvidos ain
da hoje, mas prefere não arris
car uma data para o término.
''Acho difícil passar,desta se

mana, mas imprevistos sem

pre podem ocorrer", comenta.
Nilson Bylaardt foi eleito

prefeito em outubro de 2008,
mas foi cassado pelo TRE no

final de junho, por compra

de votos durante as eleições.
O peemedebista foi acusado
de financiar uma viagem de
um clube de mães em troca
de votos.

Com a decisão, o segundo
.colocado Evaldo Junckes (PT)
assumiu o cargo. No entanto,
a coligação PMDB-PPS-PDT
recorreu da decisão no TSE,

. que acabou revertendo o re

sultado em novembro.

GIOVANNI RAMOS

CEI do Schützenfest pode
pedir prorrogação do prazo
JARAGUÁ DO SUL

A CEI (Comissão Especial
de Inquérito) que investi

ga denúncias de irregulari
dades na contabilidade da
Schützenfest deve pedir
uma prorrogação do prazo
em uma semana. A intenção
da comissão é entregar o re

latório final dia 20 de abril,
,

nove dias após a data limite

original.
. A ideia de prorrogar sur

giu durante a reunião- rea
lizada ontem de manhã na

Câmára, quando o relator
-da comissão, Justino da Luz

(PT), apresentou o primeiro
relatório de trabalho 'da CEI.

Investigação nos contratos
'e na publicidade do evento

A Fábrica de Shaw, contra
tada pela ACSTVI.(Associação
dos Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do Itapocu) para
organizar a festa, não entregou
os documentos solicitados pela
reunião, apesar de ter dito in
formalmente que faria isto até o

final da semana passada.
Segundo Leutprecht, a

coinissão deve focar as in

vestigações nos contratos da'
ACSTVI e da CCO (Comissão
Central Organizadora) para
apurar a forma em que a em-

presa foi contratadà para fazer
o serviço. "Nesses primeiros
dias de comissão, percebemos
uma confusão na responsabi
lidade de cada entidade com

a organização da festa. Nin

guém ainda sabe quem fez o

que no evento", comenta.
A comissão deve pedir ain

da, novos documentos do Exe

cutivo, sobre o investimento
na divulgação da festa. Leu

precht explica que a CEI quer
saber quanto a Prefeitura gas
tou com publicidade.

CÉSAR JUNKES

�

Reunião realizada ontem serviu para avaliar os documentos entregues
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Lar das Crianças atende crianças em situação de risco, mas deve mudar de local nos próximos meses

SERViÇO SOCIAL

Fim de consórcio para
atendimento a aianças
Municípios terão que elaborar novo modelo

]f

h
(

GUARAMIRIM

A Prefeitura de Guaramirim
deve ser a nova mantenedora da

associação Lar da Criança Mar
cos Valdir Moroso. Isso porque,
o. Ciacavi (Consórcio Intermu-

. . �

nicipal de Apoio à Criança e ao

Adolescente do Vale do Itapocu),
coordenado pela Arnvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu) e integrado por qua
tro cidades, Guaramirim, Schro
eder, Massaranduba e Corupá,
termina no dia 31 de março.

Com o anúncio da saída de

Corupá e Massaranduba do
consórcio em janeiro, Guarami
rim anunciou ontem a decisão
de firmar uma parceria com

Schroeder para assumir a coor
denação da entidade sem fins'
lucrativos. Mas isso ainda vai

depender de avaliação do novo
governo.

Daqui a dois meses, os 11

funcionários do Lar da Criança
vão ser demitidos e outra equipe
deve ser contratada. Nos próxi
mos dias, uma reunião será rea

lizada com o- prefeito de Guara
mirim e o de Schroeder, Felipe
Voigt, e o tesoureiro da associa

ção, Jair 'Iomelin, para definir
outro local para acolher a entida
de. O contrato de aluguel venceu
no mês passado e o proprietário
do imóvel não temmais intenção
de disponibilizar o espaço.

Entrega do cornê de IPTU

começa a partir do dia 15
GUARAMIRIM

A partir do próximo dia 15,
a Prefeitura de Guaramirim
inicia a entrega dos carnês de
IPTU (Imposto Predial Ter-'
ritorial Urbano) do ano de
20'10. Ao todo, 10.083 cader
nos vão ser entregues nas re

sidências, empresas e com-ér
cio do município. O valor

permanece igual ao do ano

� passado já que a taxa não teve

� reajuste e somará a quantia de
� R$ 3,2 milhões.
� Os contribuintes têm a

� chance de pagar à vista e ga-Cl

A SDR (Secretaria de Desenvolvimento
Regional) de Jaraguá do Sul entregou a

ordem de serviço para a empreiteira con

tratada começar as obras de construção do
ginásio de esportes da escola estadual Ma
ria Konder Bornhausen, em Massaranduba,
no valor total de RS 886.998,96. A entrega
aconteceu na última sexta-feira, na própria
sede da unidade de ensino.

nhar descontos. Em cálculo
único, o vencimento fica para
15 de abril, com 20% redução
no valor do imposto. A segun
da opção é quitar o montante
de uma só vez até 15 de maio
e obter 10% de abatimento no

total. E a terceira alternativa
oferece menos 5% na conta

paga à vista até 15 de junho.
.

Para os contribuintes que
precisam parcelar o IPTU, a

administração pública dísponí
biliza o pagamento em até seis
vezes. E o tributo deve ser pago
a partir do dia 15 de abril.

Reunião do Clie
Nesse ano, o primeiro encontro do Clic .

(Conselho de Líderes Comunitários), de
Guaramirim, ocorre amanhõ, dia 3 de fe
vereiro. A comunidade e os representantes
das associações devem comparecer até o

salõo Paroquial Senhor Bom Jesus, na área
central da cidade, às .19h. Na pa�ta estõo

prestação de contas de 2009, discussõó e

aprovação de algumas ações.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

"É um momento complicado.
O encontro para decidir as novas

regras de funcionamento da as

sociação já era para ter sido rea

lizado, mas com a instabilidade

política de Guaramirim acaba
mos adiando. Mas, essa semana

vamos nos reunir para ter uma

conversa preliminar", enfatiza
Tomelin. Hoje! a associação fica
na ruaAldano José Vieira, núme
ro 757, na lateral da BR-280, em
Guaramirim.

Outra questão que também

obriga a mudança de instalação
do Lar da Criança é o TAC (Ter
mo de Ajuste Público) assinado
entre as quatro prefeituras e o

Ministério Público (MP), que
prevê algumas adequações na

estrutura física do imóvel. "O
MP acompanha regularmente
o trabalho da associação e para

melhorar as condições foi su
gerido a adequação do prédio.
Isso não é um conflito, mas sim
uma parceria com a Justiça",
explica o secretário da Arnvali,
Alessandro Vargas.

Até março, as quatro prefei
turas continuarão repassando R$
2,5 mil para aArnavali, que é res

ponsável por manter a estrutura
física e o quadro de profissionais.
E a direção da entidade, atuante
há dez anos, também perma
nece responsável por manter e i

coordenar otrabalho de atender

crianças de zero a 12 anos em

situação de risco, provisoriamen-
te, que são encaminhadas pelo
Juizado da Infância e Juventude
e conselhos tutelares dos quatro
municípios.

Na formadosArtigos 17 e 18 doEstatuto Social e de acordo com a delibera

ção da Diretoria em reuni�o realizada no dia 26/01/2010, ficam �nvocados

a) - Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal;
b) - assuntos de interesse geral.

Jaraguá do Sul, 27 de janeiro de 2010.

GIORGIO RODRIGO DONINI
Vice Presidente

DAIANA CONSTANTlNO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma dosArnqos 17 e 18 do Estatuto Social e de acordo com a delibera

ção da Diretoria em reunião realizada no dia 26/01/2010, ficam convocados
os sócios daASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE
JARAGUÁ DO SUL -"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS", para aASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18/0212010, com início as 18:00
horas, em primeira convocação e às 18:30 horas, em segunda e última convo-

. cação, na Sede Social, situada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nO 90,
nesta cidade de Jaraguà do Sul (SC), com a seguinte ordem do dia:

a) - Apresentação do relatório de atividades do exercício de,2009
b) - Apresentação e e aprovação do Balanço do Exercício de 20à9
a) -Assuntos de interesse geral.

GIORGIO RODRIGO DONINI
Vice Presidente

Jaraguá do Sul, 27 de janeiro de 2010.
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BISCOITO DA SORTE
Faça-se ouvir pelo conteúdo, não pelo tom da voz.

Por Elijane Jung u n ive rsntpm@ocorr.eiodopovo. com. b.r

OLHANDO
DE FORA

Quando não estamos' envolvidos
no fim do relacionamento e con

seguimos analisar friamente, per
cebemos algumas coisinhas que
doem mais do que simplesmente
não ter mais aquela pessoa para
amar. 1) Achar que foi feita de

.

boba. 2) Saber que todos os ami

gos tomarão conhecimento do
fim. 3) Pensar na expectativa que
a sua família fazia em cima dessa

relação. 4) Imaginar tudo o que você fez de bom, o quanto se de
dicou e como isso não teve valor... São quatro itens que nos dão

aquela "raivínha' natural e que nos impulsionam a esquecer.

Mania de mulher
No ponto de ônibus, 7 da manhã, lá estou eu, sentada ao lado
de uma senhora, quando o gari se aproxima com seu carrinho,
vassoura e pá. Uma varridinha ali, outra aqui, recolhe a sujei
ra, o moço já estava partindo para o próximo metro quadrado
quando a senhora reclama que debaixo do banco onde está
vamos sentadas ainda estava sujo. Virei lentamente a cabeça
na direção dela esperando ver um sorriso de brincadeira. Juro,
gente! Só faltou ela arrancar a vassoura das mãos dele! E pensar
que deve ter um pobre homem em casa, esperando por ela. Cre
do em cruz de eu ser assim um dia!

Tv de respeito
com o passar do tempo, tudo
aquilo que era novidade (e.por
isso, acessível apenas às cama
das mais altas da sociedade),
passa a ser popular. Foi assim
com a televisão, com o celular,
com o computador... Atual
mente, a TV por assinatura também está se fortalecendo (mais
de ummilhão de novos clientes no ano passado), mostrando-se
cada vez mais ao alcance da população em geral. Eu acho um

excelente negócio trocar a programação medíocre da TV aberta

por canais específicos, que trazem informações e conhecimen
to ao invés de fofocas e showzinhos baratos. E se você é o cliente
mais lucrativo da videolocadora, saiba que a TV por assinatura

pode ser um bom negócio.

• E o Lula disse que urna das
unidades públicas.de saúde lá
do Recife, estava tão bem orga
nizadaque dava até vontade de
ficar doente. Mas quando pas
sou mal, lá mesmo, foi atendi
do numhospital particular. É!

• Ontem foi comemorado o

Dia do Publicitário. Parabéns
às pessoas que criam as cam

panhas espetaculares que me
fazem apaixonada por propa
ganda. E agora. Preencha os

slogans: Não esqueça a mi-

nha ? Legítimas, só as

?
----

• Aos que não desejam ou

não podem quebrar a parede'
para a instalação de ar con

dicionado, existem aparelhos
de refrigeração portáteis, ven
didos nas maiores· redes de

varejo do país. O que atrapa
lha ainda é o preço alto.

Moda 2011
QUPTll está envolvido diretamente no mundo da moda
esta anos-luz na frente de qualquer simples mortal. O
que significa que grandes marcas já revelam algumas
surpresas para além de 2010. As coleções de meia es

tação 2011 começam a serapresentadas, primeiro por
Dior. na China enl abril, depois pela Chanel, em maio,
num balneario francês. Como tudo é fonte de inspira
ção, a gente espera ansiosamente as tendências para
podermos aproveitar, acertando nas cores, nos tecidos
e nos detalhes. Que venham as novidades!

• "Não consigo prender nin
guém no meu abraço. Há

quem salte. Há quem voe. Eu

acho tão bom. Sinal de que
meu abraço é tudo, menos

prisão." PedroAntônio de Oli
veira. Um cara genial!

• Preciso dar um recado aos

meus amigos. No MSN, nem

sempre estou online, mesmo
estando online. Emeu celular
é daqueles que se jogam da
minha bolsa e ficam em um

canto qualquer. Ou seja, não é

que eu não quero atender.Vão-se os anéis
Adoro pulseiras, colares e anéis. Muito mais os anéis, aliás. En
tão, que dessa vez, no fim de semana, eu usava dois, daqueles
bem largos e meio hippie. Tirei para dormir e não encontrei um
deles no dia seguinte. Na mesa do café, meu pai, com sua mão

gigante, segurava a caneca do grêmio e exibia orgulhosamente
meu anel. Pediu com tanto jeitinho que eu não tive como recu

sar. Fiquei meio sem graça, não por ser esse anel, um daque
les itens que se tem ciúme. Mas por ver meu pai, com 65 anos,
usando aquilo ... Tudo bem! Até que ficou engraçadinho (!).

• Para as consumistas "inter
néticas": Junte compra e in

ternet e visite alguns brechós
virtuais. Tem acessórios ma

ravilhosos! Apenas .confira a

confiabilidade do site e a. cre.

dibilidade dos vendedores. E
boas compras!

!li'll;:-3"'?J.�·,�3
ljlyil�
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓI..O(�O

Estadista global
o pensador econômico Karl Marx foi um

reformulador das teorias do valor-trabalho de
Ricardo e Smith, conceituando o valor de uso

de acordo com sua utilidade. Dessa forma, po
demos dizer que uma mercadoria tem "valor
de uso" se for consúmida. Nisso encontra-se
o enignía de qualquer modelo econômico. O�
economistas neoliberais sempre estiveram pre
ocupados em esconder tal condicionante, que
está centrado na seguinte premissa: toda ativi
dade econômica de uma sociedade deve estar
direcionada para atender as necessidades so

ciais. Por que tal propensão ao obscurantismo
ideológico destas últimas décadas?

Porque o ciclo neoliberal está associado às

relações econômicas, sociais e ideológicas na

qual o mercado tomou conta do planeta como

unidade de fato, onde sobrevivem os mais

aptos, levando-os a extremos no qual muito
poucos prosperam. E isso não é feito median
te a produção ou o comércio, que são os úni
cos meios de criar riquezas, senão mediante a

pura especulação. Através dessa configuração,
o modelo vampiriza cadeias alheias de valor
agregado, fazendo com' que as novas classes
ricas tendam a transformar-se numa oligarquia·
parasitária, que pensa nos agentes econômicos
como servos, e não como consumidores. Tal
modelo econômico teve na prática Uma vida
curta, entrando na sua etapa senil no final de
2009. Em todos esses anos não houve riqueza
produzida em quantidade suficiente para aten
der o crescimento mundial. O que houve foi
uma monumental armadilha financeira que en

riqueceu de forma brutal uma pequena elite de
especuladores globais. A tristeza desse final de
espetáculo foi observar a ação dos governos sal
vando a pele dos criminosos e, o que épior, so
cializando as perdas entre os verdadeiros cria
dores da riqueza, que são os trabalhadores. O
.presidente Lula, por seu passado operário, por
sua trajetória de mobilidade social admirável, e
por sua inesgotável capacidade política, já pre
vira o desenlace. Por issocolocou toda sua inte

gridade em risco ao dizer, em plena crise global:
"não devemos termedo da crise. Se os trabalha
dores são estimulados a consumir, os investi
mentos privados crescem, o consumo aumenta
e a atividade econômica da sociedade conti
nua". Palavras de um iluminado? Não, apenas
o bom senso de um presidente. O olhar cético,
para um mandatário 'sem diploma se transfor
mou numa homenagem que' nunca existiu até

agora. O Fórum Mundial em Davos, fazendo
.

humildemente seu "mea culpa", presenteou o

presidente do Brasil Luiz Inácio da Silva, com
a honra máxima de "Estadista Global" por sua
contribuição à economia mundial. O discurso
do presidente, transmitido pelo ministro Celso
Amorin, condensou o pensamento vigente no

fórum .:_ mudança profunda na ordem econô
mica, de formaa privilegiar a produção e não a

especulação - e arremata: "É hora de reinventar
o mundo e suas instituições".

NOVELAS

VARIEDADES-------,-------

• Cine Shopping 1
• Sherlock Holmes (Leg)
(16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)
• Sempre 00 seu Iodo (Leg) (14h40 - todos os dias)

• Encontro de Cosais (Leg)
(19hl0, 21h20 -.todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Alvin e Os Esquilos -2 (Dub)

. (13h40, 15h30, 17h20, 19h1 O - todos os diaS)
• Avotor (leg) (,21 h - todos os dias)

• 'Cine Mueller 1
• Alvin e Os Esquilos 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os diaS)
• Avotor (leg) (21 h15 - todos os diaS)

• Cine Mueller 2
• Amor sem Escolas (leg) (16h20 - todos os dias)
• O Fim do Escuridão (leg)

,

(Uh, t 9h, 21 h30 - todos os' d'ios)

LIVRO

Exterminando
os nazistas

Durante o 20 Guerra Mundial, no

França, um grupo de soldados ame

ricanos de sangue judeu, conhecido
como. 'The Bosterds' ('Os Bastardos'),
é selecionado poro espalhar medo. A
missão do grupo é escalpelar e extermi
nar brutalmente os nazistas, sem medir
consequências.

Seres humanos
super poderosos
A tromo é ambientado num porvir no

qual todos os habitantes do Terro tornam-
. se superpoderoses, e como esse novo status
afeto os antigos heróis e o vida em todo o

pio_neto. A obro é uma versão encaderna
do, com mais de 200 páginas inteiramen
te inéditos no país, que fazem deste livro
uma peço essencial no coleção de qualquer I

amante dos quadrinhos.

CAMA DE GATO
Verônica garante a Alcino que vai fazer Gustavo
voltar a ser o que era antes. Nuno fico chocado
00 descobrir que o atestado de óbito de Waldemor
é falso. Dr. Walter falo para Mori que Alcino tem
chance de esperar em liberdade o julgamento. Toís
se animo com o ideia de aparecer no televisão. Ve
rônica diz a Gustavo que penso em marcar um jon-

.
tar para um grupo de distribuidores internacionais
na mansão e Rose fico com medo de não saber
recebê-los. A vilã instrui Roberto o fazer com que
Glória o convide para o jantar no mansão.

TEMPOS MODERNOS
O shaw de Ditta é sabotado. leal explico o de
safio para os filhos e Nelinha impõe condições.
para participar. Frank libero Tertuliano poro so

correr Nelinho. Ramón vai encontrar o pessoal
do Galeria e dá de caro com Bicolho. Bodonski
abuso do boa vontade de lolanda. Goretti deci
de provar poro o pai que é capaz de administrar
o Titã. Albano armo um plano paro impedir que
as filhos de leal herdem soo fortuna. Volvênio
desafio lovínnio. Zeca tento tranquilizar a mãe.
leal se encontra com Hélio e os dois se beijam.

VIVER A VIDA
Gustavo reclama de indigestão COIlJ Betino. Molu
liga para agradecer o presente e deixa o advoga
do ainda mais mal-humorado. Dora vai poro seu

apartamento, enquanto Marcos pensa no que
aconteceu. Paixão faz Jorge considerar sua posição
sobre seu relacionamento com luciana e Miguel.
Miguel avisa Renata que' não vai à festa, Isabel
implica e elas brigam. Um repórter se aproximo
de Helena e insinuo que ela e Bruno estejam jun

.

tos. Heleno vai até o quarto de Arione e Bruno vai
atrás. Os dois se beijam e Rafoela vê.

PODER PARALELO
Lígia chama Fernando de irresponsável e egoísta.
Elo dá um topa no rosto do Fernanda, que revido.
Tony se coloco entre as duas. Eduardo ouve barulho

.

- e pergunta a Tony e Lígia o que houve. Tony sai
de casa à procura de Fernando. Tony pede poro
Lígia levar Eduardo de volta para São Paulo. Elo

pergunto se ele está apaixonado por Fernando. Ele
não responde, mas dá o entender que sim. Antô
nia encontra duas omJgas de longa data no bar e
senta-se à mesa com elas e Rafael. Antônia conta
à amiga que ela e Rafael estão juntos.

BELA A FEIA
Adriano acha interessante o plano de Ataulfo e diz

que dará um jeito de Bárbara fazer uma visito à
Gamboa. Bárbara propõe que Samantha faça um

investimento de 20 mil dólares, o mesmo que.
Ataulfo lhe ofereceu. Samantha fica empolgada,
mas Armando se recusa. Ariosto mente que está se

divorciando e que a mulher está fazendo tudo para
complicar. Ele mente também que tem um amigo
que é produtor e que irá ajudar Magdalena, mas
que agora está em Hollywood. Ela vibro ao pensar
que vai aparecer em algum filme.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoros).

.
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ENTREVISTA

VARIEDADES-�------�

'A MÚSICA É UMA DESCULPA'
Diretor-artístico do Femusc, Alex Klein, fala sobre

a quinta edição e o futuro do festival
JARAGUÁ DO SUL

"Ele é um gigante". Foi com
essa frase que Alex Klein, dire
tor-artístico do Femusc, iniciou
esta entrevista. E é dessa ma

neira que o principal nome do
evento o resume, agora, após
cinco edições realizadas e pro
jeção internacional alcançada.

Longe das inseguranças do
.

princípio, em 2006, o festival
já acumula conquistas expres
sivas, porém, ainda tem espaço .

para mais. Projetos não faltam.
Caminhos

.

a serem traçados
idem. '1\ música é só uma des-'

culpa", afirma Klein. Por trás
das duas semanas dedicadas

- o

às partituras, há, por exemplo,
uma movimentação econômica

que supera três vezes o investi
mento de quase R$ 2 milhões..
Existe também o intercâmbio
cultural, a apresentação da arte

para crianças através de progra
mas, como o Femuskinho.. e a

crescente inserção do municí

pio no cenário musical brasilei
ro e até latino-americano.

Nesses últimos cinco anos,

O' Femusc conseguiu alterar a

situação do estudo de harpa no

país. Atualmente, a cidade con

ta com 17 desses instrumentos,
ou seja, um recor-de desconhe
cido para o restante do Brasil,
Não bastando, ele propiciou a

o doação de dois.pianos e de uma
tuba à Scar. Tudo com o intuito
de incentivar a educação' e des
cobrir novos talentos. "Não te

mos músicos catarinenses nas

melhores orquestras ou univer
sidades do mundo. Queremos
ajudar a eliminar esse lapso",
diz o diretor-artístico.

-

Outro ruído que, aos pou
cos, vem sendo silenciado diz

respeito à plateia. Mesmo sem

a intenção clara de formar
público, o evento conqúistou
espectadores assíduos e exi

gentes, hoje, ávidos por pro
dutos culturais. Sobre isso e o

futuro do Femusc, Alex Klein
fala mais na entrevista exclu-
siva concedida ao O Correio
do Povo que você lê a seguir.

KELLY ERDMANN

fi

r O Correio do Povo - Ao fim i há umtrahalho a ser feito?
desta quinta.edição, O· que é.o Klein - É uma preocupação,
Festival de Música de Santa Ca- mas não posso dizer que nós fa-

. tarina? zemos um trabalho de criação
Alex Klein - Ele é um gigan- de plateia. Convidamos as pes

te. Nós esperávamos que ele soas, anunciamos nossos can-
o fosse crescer, mas é lindo ver e,' certos e' todos são sempre bem
às vezes, um pouco assustador, vindos. Contudo, não corremos
como o festival cresceu em tan- atrás. Eu acho
tas direções. Isso cria diversas que a qualidade
preocupações administrativas, e a diversidade
claro, porque toda essa amplí- falam mais alto
tude precisa ser bem gerida sobre o interesse

para não sair do controle. Há. frente a qualquer
partes do Femusc, porém, que atitude .

agressi
não cresceram. O número de

.

va no sentido de .

professores e de alunos conti- buscar as pessoas
nua o mesmo, No entanto, agre- em casa.

gamos vários eventos paralelos, Mas, o público
O coral' se desenvolveu, o Fe- cresceu muito e

muskinho também, o que acaba aumentou as exí
criando novos festivais ao re- gências. Agora,
dor do original. Nós só temos a ele começa a co

agradecer aos nossos patronos, nhecer melhor amúsica e vem

à cidade, ao público e a todos a nós com pedidos especiais, É
que ajudam a fazer do Femusc um problema bom e que me pe-

.

um sucesso. gou de surpresa. Não esperava
o alcance desse nível tão rápi
do. Vemos algo assim somente
nas grandes cidades, corno São
Paulo e Rio de Ianeíro.rmde há
décadas existe uma programa-

OCP - Um dos objetivos do
festival era aumentar a partici
.pação popular. Ela chegou ao

nível que se esperava ou ainda.

PIERO RAGAZZI

ção intensa. Estou assustado
com o tamanho das exigências
em apenas cinco anos. Isso é
um desenvolvimentomuito po
sitivo para Jaraguá do Sul e vai
forçar modificações na progra
mação para os próximos anos.

OCP - Em nú

meros, como o pú
blico cresceu?

Klein ...:.. Eu não
tenho os números
ainda, mas o que
podemos perceber
é que houve um

aumento na base de
.20 a 30% compara
do ao ano passado.
Talvez até mais,
calculando todos
os concertos feitos
pelo -Femusc, Hoje

temos apresentações desde no

Grande Teatro da Scar até. posto
de combustível, igrejas e outras

cidades. Tivemos uma em Rio
do Sul que, sozinha, contou com
mais de mil pessoas assistindo.
Se formos ver tudo isso, é possí
vel que o Femusc tenha dobrado
a audiência de 2009.

,

E possível
que o Femusc
tenho dobrado
a audiência
de 2009

P9
..

OCP - A programação do Fe- programas. Até agora, apresenta
musc apresentou diversas novi-.. mos um pouco de turismo musi
dades neste ano, como as séries 'cal. Com o público sendo mais
de piano, de violão e na Igreja específico, vamos mostrar temas
Matriz São Sebastião. Quais as nos concertos. Um deles será

próximas mudanças previstas? com compositoras. As pessoas
Klein - Esse também foi o conhecem Mahler, Mendelssohn .

primeiro ano no qual tivemos, e Schumann, mas e Alma Mah
dois concertos na mesma hora' ler, Fanny Mendelssohn e Clara
apostando em públicos espe- Schumann? Elas também foram
cíficos para eventos' distintos. grandes compositoras e esse re
Em 2011, o que veremos é uma duto não é somente masculino.
diversificação de locais onde o Com uma plateia mais exigente,
Femusc acontece. Hoje já são essas coisas podem ser feitas.
mais de 20 pontos de concerto.
No próximo ano, talvez, vamos
chegar a 30 ou 40, incluindo
postos de. combustível, igrejas,
fábricas, centros comunitários
'e outras cidades.

Mas, isso merece muita ad
ministração porque os alunos e

professores têm agénda apertada
aqui. Para tirá-los e levá-los a um

concerto em Joinville, por exem
plo, eu preciso de uma janela de
três horas, nas quais eles não par
ticipam de nada em Jaraguá do
Sul. Outra coisa que irá mudar,
em suma, nas duas séries princi
pais na Scar, das 19h e 20h30, é
a preocupação em dar coesão aos

OCP - Cada vez mais o Fe
musc vai se alastrando por Jara
guá do Sul. Isso é uma tendên
cia que deve continuar até que
ele esteja pela cidade inteira?

Klein - O Femusc não vai
crescer em. suas relações exter
nas e vamos continuar a receber
aqueles 500 alunos. A grande
mudança será em Jaraguá do
Sul, no'público, na participa
ção de jaraguaenses nos cursos

e no fato de que esses estudan
tes vão querer voltar para suas

comunidades e tocar ou liderar
concertos. Nos próximos cinco
anos, a modificação é aqui.
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Bernt Entschev

ECONOMIA
Mande sua história para

coluna@debernt.com.br e não
deixe de conferir as atualizações

no twitterlbentchev

HEADHUNTER - bernt@debernt.com.br

Medo da demissão

INDICADORES

admirado e levado

em conto, o que foz
o diferenço .�

Os dias que se sucederam fo
ram ainda piores que antes.
A moça não conseguia mais
se concentrar em seus afaze
res, passava o dia enviando
currículos para diversas em

presas. e se cadastrando em

sites de recrutamento. Nos
horários de almoço, marcava
encontros com conhecidos
na tentativa de conseguir,
quem sabe,. uma indicação.
Porém, ao invés de ser since
ra e dizer que tinha medo de
ser demitida, dizia aos qua
tro cantos estar insatisfeita
com a empresa em que tra

balhava, sem notar que isso
manchava, príncípalmente..
sua imagem.

O resultado disso foi uma
drástica queda em sua pro
dução. Suas tarefas já não
eram cumpridas a contento

e seus colegas começaram

a perceber sua insatisfação
em ter que trabalhar. Aliás,
acordar para ir ao escritório
se tornou uma tortura e Ada
não conseguia mais adminis
trar seu medo. Não demorou
muito para que seu chefe di
reto lhe chamasse para uma

conversa séria e definitiva.
Alertou-lhe sobre os perigos
de se tornar relapsa e infor
mou-lhe que se não mudasse
sua postura, seria sim, des

ligada da empresa. Aquilo
soou como uma bomba para
moça e o efeito foi o contrá
rio do esperado. Ela travou

por dias. Simplesmente não

conseguiu executar nenhum'

projeto. Chegava' no escritó
rio e não conseguia, sequer,
responder seus e-mails,
quanto mais pôr em prática
qualquer ideia. Aliás, ideia
era uma coisa que ela defini
tivamenfe não tinha mais.

.

Infelizmente, o óbvio
aconteceu com Ada. Menos
de seis meses após o início
da crise econômica, foi des
ligada da empresa. Como já
era de se imaginar, não soube
lidar direito com a situação e

entrou em profunda depres
são. Alguns profissionais
não conseguem perceber que
o medo não deve fazer parte
de suas características. Cora

gem é algo admirado e leva
do em conta, o que faz a dife
rença. Talvez se sua postura
tivesse sido diferente diante
dos últimos acontecimentos,
seu nome não teria entrado
na lista de demissões. Mas,
lamentavelmente, ela nãó se

conteve e o resultado foi o

pior esperado.

ELEVAÇÃO

Alta de 1,29%
na inflação no

mês de janeiro
�

Indice é o maior registrado
desde fevereiro de 2003
o IPC - S (Índice de Pre

ços ao Consumidor Semanal)
fechou o mês de janeiro em

alta de 1,29%, com acréscimo
de 0,19 ponto percentual em
relação ao resultado da apura
ção anterior (1,10%), segundo
o levantamento feito pelo Ibre
(Instituto Brasileiro de Econo
mia) da Fundação Getulio Var

gas. Essa é maior taxa regis
trada desde fevereiro de 2003

(1,55%) .

Dos sete grupos de des

pesas, quatro apresentaram
índices acima do da medição
passada. A maior elevação
ocorreu em transportes, cuja
taxa passou de 2,59% para
3,45%. A principal pressão
foi provocada pelo reajuste
da tarifa de ônibus urbano (de
5,26% para 7,87%).
A segunda maior alta foi

constatada no grupo educa
ção, leitura e recreação (de
2,00% para 3,09%), puxada
pelo aumento dos custos dos
cursos de ensino superior (de
2,55% para 4,45%).

Em habitação, a taxa su

biu de 0,25% para 0,30%, in
fluenciada pelos serviços dos
empregados domésticos (de
0,91% para 1,23%). No gru-
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O início do ano mostrou corria riscos de ser demitida,
alguma recuperação da eco- Ada continuava acreditan
nomia, mas, de certa forma, do' na possibilidade. Após
podemos sentir que as em- mais de um mês das primei
presas ainda sofrem com ras demissões, veio a notícia

alguns . resquícios da crise da diretoria que teriam que
econômica. No ano passado demitir mais uma leva de
presenciamos algumas ce- funcionários e, desta vez, o

nas inacreditáveis, pessoas número era bem maior. Feliz

que colocaram a carroça na .mente, ainda não tinha sido
frente dos bois e, por pura daquela vez. Ada não estava

desorientação, colocaram a
-

na lista e, mesmo assim, não
perder carreiras com anos de conseguia se sentir aliviada.
solidez. Foi o que aconteceu II.A..
co� Ada, uma jornalista co� \:XJ Coragem é algomais de dez anos de atuaçao
em assessoria de imprensa,
que pôs tudo a perder pelo
simples medo de ser a próxi
ma na lista de demissões.

Tudo começou com o iní
cio da crise econômica. A

empresa onde ela trabalhava
foi uma das primeiras mul
tinacionais a serem atingi
das pelos efeitos do colapso.
De início foram cortadas 15

posições. Boatos tomavam
conta das rodinhas e a ex

pressão de pânico nas pes
soas era evidente. Com Ada
não foi diferente. Cega pelas
fofocas que chegavam a seu

conhecimento, a moça não
se conformava em correr o

risco de ser demitida. Alguns
colegas mais próximos tenta
vam acalmá-la, informando

que ela era a única pessoa ali
na empresa desempenhando
sua função e que o próprio
momento era impróprio para
seu desligamento, afinal a

empresa precisava, mais do

que nunca, de uma boa as

sessoria de imprensa.
Mesmo com tantos mo

tivos para confiar que não

CONCURSO N° 833
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H3·.. 1�1·-" -:n - ... 31 - 4"1 "' 50

po despesas pessoais, o'IPC-S
mais do que dobrou (de 0,35%
para 0,76%). Neste caso, o

acréscimo é reflexo da men-

. salidade de TV por assinatura

(de 0,65% para 2,21%).

OSCILAÇÕES
Os três grupos' restantes

apresentaram oscilações em

ritmo menos intenso do que
o da pesquisa anterior: ali

mentação (de 1,65% para
1,57%), com os preços das
hortaliças e legumes ainda
elevados, mas em menor rit
mo (de 4,38% para 3,41%);
vestuário (de .0,48% para
0,09%), em que as roupas
tiveram aumento de 0,32%
quase a metade da variação .

anterior (0,73%); e saúde e

cuidados pessoais (de 0,31%
para 0,28%), influenciado
pela .queda de preços nos

hospitais e laboratórios (de.
0,35% para -0,96%).

'

Por itens de despesas, o

que mais causou impacto in
flacionário foi a tarifa de ôni
bus (de 5,26% para 7,87). Em
sentido oposto, houve que- _

da principalmente no preço_
do tomate (de -8,76% para
-16,99%).

Déficit fica em

US$ 166 mi
A balanço comercial bmsileim regis

trou um déficit de USS 166 milhões em

janeiro. Os dados fomm divulgados ontem
pelo governo fedeml. O resúltado ainda
é melhor que o registmdo em janeiro de
,2009, quando a balanço ficou negativa em

USS 529 milhões. No mês, os exportações 50-
mamm USS11,305 bilhões,mm médio diário
de USS 565,3 milhões.
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SOCIAL--------

BUXIXO
Um rapaz boa pinto e super do
bem, que agora está solteirinho
"do silvo", deu muitos beijos em

uma profissional liberal que ado
ra um gato novo, no domingo, no

Iondon Pub. A ex dele, que ainda
sonho em voltar com o rapaz caixa
alto, quando souber do "ficado" do
ex amor vai ficar roxo de ciúmes.
Tipo assim ... não quero, mos tam
bém não dou pro ninguém.

DO LEITOR
"Oi Moa, Como sobes, acompanho sempre o tua coluna aqui em Campinas,
e não poderio deixar de te parabenizar pelo componho que fozes-em prol

.

do Ajopro. Eu mesmo já adotei alguns "viro-lotas" e confesso que são meus

melhores amigos. Porque pagar tão coro, às vezes, por um "cachorrinho", se
podemos tirá-los de graça dos ruas? Um abraço!"

.

CARLA HENNING

PIRULITO
Ronaldo Vargas e Raissa Mayer, depois de renovarem o na

moro, võo poro Floripa no Carnaval. Até aí nado demais, mos
o bronco é que apenas elo comprou o ingresso poro "O Nego

. Querido". Isso quer dizer que vai ser um dentro e outro foro do
sambódromo. Falo sério né, que programo de índio!

.+....

BUELTEA
-

Empreendimentos

www.bueltermann.com.br

LEITOR. FIEL
O leitor fiel de hoje é Ruth Aguzzoli.
Elo, o partir de hoje, é outro querido

,

que vai acompanhar o coluna todos os

dias para ficar "super nntenudu" nos

noticias do nosso região.

" Nunca,
nunca, nunca,
nunca desisto.,,

WINSTON CHURCHILL

NIVER DO SEU KONELL
Por favor, nüo.ousem esquecê-lo: In
goberto Konell, figura do bem, recebe
hoje todo o carinho e apreço dos ami
gos e familiares pelo estréio de mais
um aniversário. Parabéns, seu Konell. O
meu desejo é que sejas plenamente feliz.

AVATAR
Para os vidrados no telão. Segundo rolo
pelo internet o poderoso James Comeron
(dono do mundo não?) bateu mais um

recorde mundial de bilheteria. O filme de
ficção científico, Avotor, pode ultrapassar
o coso dos US$ 2 bi, (fonte: Fox).Titoilic,
também dirigido por ele, até agora era o

maior produção cinemotográfico ..Porém,
Avotor, com USS 1.859 bi arrecadados
bateu o recorde, sendo considerado o

"melhor de todos os tempos". Agora é só

esperar o entrego do Oscar, para o coisa
olovoncor ainda mais. Alguém duvido?

A modelo jaraguaense Gabriella
Lenzi, seguindo os passos
do pai Alessander, em busca
do bi campeonato de Jet Ski

AGENDEM!
No urbe sorriso em breve deverá
ter novidade pra causar frisson no

mundo colorido... A singularidade
do mundo goy poderá sofrer ulte
ração com o inauguração do pri
meiro sauna do ramo no centro de
Joraguá. Quem viver verá!

1° RODEIO
INDOR EUROPA-
Pro agendar! De 7 o 11 de
abril, no Arena Joroguá,
acontece o 1 ° Rodeio Indor
Europa. O evento contará
com provas de tambor, dan
ço Flomenco, duplo sertane

jo de Portugal, Santiago &'.
Alexandre, provo de quadri
ciclo, Marco Brasil, o maior
locutor dos arenas do Bro'sil
e vários shows nacionais.
Joroguá vai tremer.

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
No Restaurante Mime. Juvenol,
dono do pedaço, todos os dias traz
uma novidade.

NAS RODAS
• O garoto sangue bom Eduardo Prodi,
o Puly, certamente, será o aniversarian
te mais festejado de hoje. Mil vivos!

• Dia 13 de março, no Pavilhão A do
Porque Municipal de Eventos, acontece
o 2° Macarronada Benefiéente do Moa.
Presença musical de Bello Donno, Sou
th Of· the Mind, Turbinados do Foró e

John & Luon. Rendo em prol do Ajopro
(Associação Protetora dos Animais).

• Quem está de volto 00 batente de
pois de uma temporada de férias no

Paraná é o competente Doni, gerente
do CCAA.

Concretizando seu projeto de vida

,.,J, Troféus e Medalhas
.

.

3.275-4044

Cesar Pradi, o Césinho, estreia idade nova hoje. No sábado, para comemorar

a data, recebeu um grupo de amigos no bar do Sérgio

O Ortodondista
José A. dos
Santos Neto
e Charlene,
no Estação
Armazén

www.criciumaconsLcom.br

TE CONTEI!

- •• A 2° pedalado Famosa, que
este ano terá o presença de ..

uma

'célêbridode,. terá dota, .1
.

.

,hotário,
f,�', ·oltemdos. O'evento Será ' :'de'
I

"

setembro, com saída às 1Ü'horos do
Praça Ângelo Piazero. O enContro
marcará o semana do árvore.

• O grupo Posto Mime, é outro
empresa que entro para erol de

.

p,otro,cinodores do Juventus;

!·'t .. No sábado, no AABB:'em
.

Joroguá do Sul, tem o lesto de um

ano do Fuel.

A&ess� o sitie ww
moagoncolves.com.br e confira os
fotos da Mommo e Londoo Pub no

fim de semana.

• Raquel Marques e o "boa
gente" Santiago FreitosUunior. É

. ,Q·ptro cosO'I;ziAho qué,' 'i 00 nas.
I

boladas da mod(l� sem medo de
ser feliz.

.

• "A alegria compartilhado é
uma alegria dobrada".
Autor: John Roy

DICA DE TERÇA
Curtir bons momentos no

Choperio Scondinho.
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linha de Fundo Por Genielli Rodrigues, interina

Julimar Pivatto
Nego,dações

'

Parece que mesmo parado até a metade do ano, por
causa de uma grave lesão no tornozelo direito, há interes
se do, Real Madrid no jaraguaense Filipe Luís, O lateral
esquerdo recebeu uma visita do presidente do Real, Flo
rentino 'Pérez. Segundo o jornal As, o dirigente aproveitou
a ida da equipemerengue para o jogo contra o time daGa
lícia para ir à casa do atleta. Amídia espanhola especulou

,

um possível interessemadridista antes de sua contusão. O
clube estava disposto a desembolsar cerca de 16 milhões
deEuros pelo brasileiro.

/' ," I
I

;

Internacional'
o atleta Ivaníldo de Sou�a Pinto vai

representar o Brasil no exterior.mais uma
vez. Ele viaja dia 27 para Kamloops, no
Canadá, onde participa de 1. a 6 de mar

ço do Campeonato Mundial deAtletismo
Indoor, Ivanildo competirá nas modali
dades de 60 metros com barreira e salto

triplo. A expectativa é grande, diferen-
·

te do mundial da Finlândia de 2009, ele
está sem contusões e espera competir

· de igual para igual com os concorrentes
· internacionais. Ele compete com o apoio
da Cosmos Turismo, Falcão Sports, Pre
feitura de Iaraguã-do Sul e Usapéças: r

FUTSAL

julimar@ocorreiodopovo.com.br

PESQUISA

PESQUISADORES DA ROTTERDAM

SCHOOL OF MANAGEMENT

PESQUISARAM TODAS As FALTAS

REGISTRADAS EM TR�S DAS MAIORES

COMPETiÇÕES DE FUTEBOL AO LONGO

DE SETE ANOS. ELES DESCOBRIRAM

QUE UMA FALTA DUVIDOSA ESTA MAIS
PROPENSA A SER ATRIBUrDA AO MAIS

ALTO ENTRE DOIS JOGADORES.

DOIS TOQUES
REUNIÃO.Ontem técnicos esportivos
das modalidades mantidas pela
F.ME de Jaraguá do Sul participaram
da primeira reunião geral de 2010.

PARA lRÃs INo primeiro teste do
ano, Massa deixou Schumacher

para trás. Sua melhor volta foi em
lmin12s574, o alemão ficou em
terceiro com lmin12s947.

NEGOCIADO·André Dias não

pertence mais ao São Paulo. Ele -

foi para a Lazio, da Itália, onde
ficarápor três anos.

***

SEMACERTO.Kleber não concluiu
o acerto com o Porto. O atacante

chegou a Portugal no domingo,
mas detalhes o separaram da
transferência.

Malwee volta aos treinos após folga
Depois de um dia de descanso, time foca na recuperação da forma física
JARAGUÁ DO SUL

A pré-temporada mais longa
e, pela primeira vez em muito

tempo, sem interrupções, a pri
meira vista parece acontecer de
maneira tranquila. Mas "sos

sego" não é bem a palavra que
está dominando os treinos da
Malwee/Cimed. Bem pelo con

trário. Nos primeiros nove dias
de preparação, o time ganhou
apenas um dia de descanso.

Esse tão esperado dia acon
teceu no domingo. Antes dis
so foram nove dias de treinos
em três períodos ao dia. A

partir de ontem o grupo já vol
tou às atividades: academia
de manhã e treino com bola à
tarde. Hoje é o contrário, bola
rolando pela manhã e muscu

lação à tarde. No decorrer da
semana a ordem se inverte até
sábado de manhã, quando a

semana será finalizada com

mais tiros na esteira.

"Este ano nós teremos bas
tante tempo para treinar antes

que os jogos se iniciem e esta

mos aproveitando ao máximo

para que o grupo apresente o

melhor rendimento físico pos
sível para este momento da

temporada", declarou o prepa
rador físico, João Romano.

Lenísio elogia o trabalho

personalizado de Romano e

enfatiza a importância desse
período. "Quando passamos
dos 30 anos, entrar em forma
não é a missão mais fácil do
mundo, mas estamos traba
lhando bastante, com o João
fazendo um planejamento
personalizado para todos que
precisam, e certamente o re

sultado vai ser bom", creditou.
Sobre a temporada, o cami

sa 1O disse que o time estará
totalmente concentrado nas

competições para trazer o má
ximo possível de títulos.

Antes da estreia na Super
liga, que acontece de 2 a 7

de março, em Betim (MG), o

time deve realizar três amis
tosos de 20 a 22 de fevereiro
no Paraná.

Pivô Lenísio (E)
elogia o trabalho

do preparador
físico

CÉSAR JUNKES

Prezado assinante,'
O jornal O Correio do Povo está rêalízando o recadastramento dos assinantes. Solicitamos que você
entre em contato conosco caso não esteja recebendo seu jornal regularmente ou não tenha recebido
os boletos de pagamento ou não conste os débitos na sua fatura da Celesc.

FORMAS 'DE CONTATO: Telefone: 2106-1919, com Jaqueline.
E-mail: jaqueline@ocorreiodopovo.com.br.
Pessoalmente: Av. Pref. Waldemar Grubba, 1400 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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FESTA EM SANTOS

.ESPORTE----------

.
"

ROBINHO RETORNA A VILA BELMIRO
Acompanhado pelo Rei Pelé, atacante foi recebido em grande estilo

Em grande estilo e bem

acompanhado, o atacante Ra
binho chegou ontem à Vila
Belmiro para ser apresentado
à torcida do Santos. O craque
chegou de helicóptero ao lado

,
do Rei Pelé e foi recebido por 12
mil pessoas, segundo estimati
va oficial do clube.

Robínho acertou com o Sari
tos até o dia 4 de agosto, mas
no primeiro discurso, ele já dis
se que sua vontade é ficar mais.
Entre os torcedores, ele tam

bém prometeu enfrentar o São
Paulo, no próximo domingo, no
Morumbi.

Depois de chegarem de he

licóptero na Vila Belmiro, Pelé
e Rabinho correram de mãos'
dadas pelo gramado. Logo
após, Rabinho subiu ao palco
e cantou com a banda de rock
Charlie Brown Jr., liderada pelo
vocalista Chorão.

Ao pegar o microfone, Pelé

disse que está otimista em ver

Rabinho voltar a ter boas atua

çôes. "Eu amo vocês. Rabinho,
o bom filho à casa torna. Tenho
certeza que vou vê-lo se recu

perar aqui no Santos e voltar à

seleção", disse Pelé.
A torcida santista respon

deu com gritos de "Ei, ei, ei,
Pelé é o nosso rei!". Em segui
da, Rabinho falou pela primei
ra vez aos torcedores como jo
gador do Santos.

"Estou muito feliz. Não dá
.

para tirar fotos com todos, mas
este momento vai ficar gravado
na minha vida. Tenho um amor

muito grande pelo Santos, que
é o time que me projetou no fu
tebol. Sempre me orgulhei de
vestir essa camisa. Quero ver

todos felizes com uma vitória.

.

Vamos treinar, e contra o São

Paulo, estamos juntos", prome
teu Rabinho.

O presidente do Santos,
�

Luiz Alvaro de Oliveira Ribei-
" '

ro, entregou a camisa branca
com o número 7 e o nome es

crito Rabinho ao atacante, que
imediatamente vestiu para de
lírio da torcida, que gritava "Ô
Ielê, ô-lalá, Rabinho vem aí, e o

bicho vai pegar".
Mais tarde, na entrevista

coletiva, Rabinho descreveu
a emoção do desembarque na

Vila Belmiro. "Foi, emocionan
te. Quando vi a Vila lotada para
me receber, passou um filme:
dos gols, as jogadas, os momen
tos felizes que passei aqui. No
Santos, me sinto em casa".

Robinho e Pelé
correram de

mãos dadas pelo
gramado da Vila

Belmiro

• Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT (cód.5U21C4) MY 09/10,
.

Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir de 28.990,00. SpaceFox Plus 1.6 (Cód. 5Z62E) com preço promocionat-à vista a partir de R$ 42.990.00.
Pólo Hatch 1.6 VHT (9A32N4), Total Flex MY 09/10,4 portas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedàn 1.6 (cód. 9B42N4) MY 09/10. Total Flex, 4
portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gol g4 1.0 2 portas com preço à vista a partir de R$ 12.214,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais
de R$ 985,70. Taxa de juros de 0% a.m. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40.Validade: 02/02/10

.

732�

�

a u
Uma relação de confiança.oGrupo ufo Elite 40 anos de credibilidade.. �Ji... \.

-------_.__....__
•

---------------------------------_._-------'---_._------ o
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Vazia
A primeira sessão de 2010 na

Câmara .de Vereadores de Jara
guá do Sul, marcada para hoje,
às 19h, não deverá ter nenhum

projeto no plenário. A informa
ção é de Natália Petry (PSB), que
assumiu a presidência da Casa
no-início de janeiro. O encontro

será apenas para formalidade,
apresentação de indicações e o

uso da tribuna livre. Os traba
lhos devem começar para valer a

partir de quinta-feira.

,
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Carolina Tomaselli

Lei Orgânica
Natália confirma que a Prefei

tura enviou alguns novos projetos
na última semana, que deverão
passar primeiro pelas comissões

permantes, antes de ir ao ple
nário. Portanto, não deverão ser

votadas nos próximos encontros.

Certo para estemês é a votação da
Lei Orgânica do Município, que
foi revisada ano passado; O docu
mento deveria ter ido ao plenário
em dezembro, mas foi adiado a

pedido da base governista.

DIVULGAÇÃO

Dilma'sobe
As últimas pesquisas para

.

presidente deixaram o PT em

festa. Tanto noVox Populi, quan
to no Sensus, Dilma Rousseff

chegou aos 27% e se aproximou
de José Serra, que caiu para 34%
e 33%. A pesquisa do Sensus

aponta empate técnico entre os

dois, por causa da margem de
erro, e coloca a petista na frente
do tucano na pesquisa espontâ
nea' onde Lula ainda lidera. O

governador de São Paulo cai nas
amostras desde 2009.

40horas-
Sindicalistas farão hoje à

tarde em Brasília uma vigília
em frente ao Congresso Nacio
nal em defesa da PEC (Projeto
de. Emenda Constitucional)
235, que reduz a jornada de tra
balho para 40 horas. O encon

tro será às 14h, no Salão Verde
da Câmara dos Deputados.
As centrais sindicais querem
pressionar os deputados para
aprovação do projeto. A For

ça Sindical espera mais de mil

pessoas no evento.

Ciro ajuda
A candidata governista só se

aproxima de Serra nas pesqui
sas quando Ciro Gomes (PSB)
está na disputa. Caso contrário,
o tucano dispara, Os números

enfraquecem '! tese do presi
dente Lula, que uma disputa'
plebiscitária seria amelhor for
ma de vencer a oposição. Pelo
contrário, com apenas dois
candidatos fortes na dispu
ta, a eleição pode terminar no

primeiro turno, beneficiando
quem já lidera.

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Licença
Depois do prefeito de Co

rupá, Luiz Carlos Tamanini
(PMDtl) tirar licença de 15 dias,
é a vez do prefeito de Massaran
duba, Mário Fernando Reinke
(PSDB), sair do cargo por um

.
I

período de duas semanas. Des
de ontem, a cidade está nas

mãos do vice, Armindo Sésar
Tassi (PMDB). Ao sair, Reinke
fez questão de afirmar que tra

balhou durante todo o período
em que a maioria dos funcio
nários estavam de férias.
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Gasolina também fica mais cara
Combustível deve subir após tentativa de conter reajuste e falta de álcool

Os postos de combustíveis '

de Jaraguá do Sul já estampam
novos preços nas bombas de
gasolina. Isso porque o gover
no federal colocou em prática,
ontem, a medida que reduz
de 25% para 20% a-adição de
álcool anidro à gasolina. Com
a decisão, o preço do deriva
do de petróleo deve aumentar
cerca de 5%.

A medida, que foi anun
ciada no começo do ano, vale

por 90 dias e é uma tentativa
de conter o aumento do preço
do etanol. O governo também
pretende garantir que o álcool
não falte no mercado. A nova

mistura fará com que cerca de
100 milhões de litros de álcool
a mais estejam disponíveis no

mercado.
De acordo com o gerente ad

ministrativo de um posto da ci
dade, Lourival Demarchi, o au-

- menta expressivo do preço do
álcool começou em novembro
de 2009. "Sentimos uma forte
redução na procura pelo álcool.
Teve semanas que o combustí
vel subiu todos os dias. Para va
ler a pena abastecer com álcool,

ele deveria custar R$ 1,90, mas
hoje está quase R$ 2,30. Espe
ramos que com essa medida do
governo, o valor caia nos próxi
mos meses" confirma.

Em Jaraguá do Sul, de ja
neiro de 2009 até o mesmo

mês deste ano, o álcool subiu
aproximadamente 24%. Já a ga-,

salina sofreu reajuste de 4,7%
no mesmo período, de acordo
com a pesquisa de preços de
combustíveis realizada pelo
Procon. "O preço está muito
acima há algum tempo, tan
to para gasolina quanto para
o álcool. Mas a baixa só deve
acontecer depois que o álcool
tiver queda" avalia o gerente.

Desde o ano passado, os

preços do derivado da cana

de-açúcar não param de subir.
Os principaismotivos foram as

fortes chuvas, que prejudicam .

a produção, fazendo com que a

safra fosse insuficiente. O preço
vantajoso do açúcar nos merca
dos internacionais também faz
com que o produtor prefira ex

portá-lo a fabricar etanol.

DÉBORA KELLNER

"

Procura pelo álcool caiu consideravelmente nos últimos meses

Nova certidão de nascimento
traz segurança e facilidade

- A padronização das certi
dões de nascimento no país tem
facilitado a vida dos cidadãos e

também dos 'cartórios brasilei
ros. Desde o dia 10 de janeiro, o .

Cartório de Registro Civil, Títu
los e Documentos de Jaraguá do
Sul já emite certidões no novo

formato, mais simplificada.
A novidade vale para certi

dões de nascimento, casamento
e óbito. "Os documentos sofre
ram alterações no texto, com

linguagem mais objetiva e sim

ples, facilitando a vida de quem
solicita" afirma o registrador
substituto, Felippe Lehmann.

Segundo Felippe, os docu
mentos também passaram por
outra alteração importante.
Agora, todas as certidões rece

(/) bem uma numeração. "Esses
'_.....1"!"'!"·,_w

� números foram criados para::>

� dar veracidade ao documento
<:5
'� e evitar falsificações. Qualquer
um pôde verificar no site do

�.

Documento ficou mais objetivo para simplificar vida dos usuários

Tribunal de Justiça se o docu
mento é verdadeiro".

De acordo com Felippe, o

modelo, quê foi lançado em

abril de 2009, foi criado para
dar maior segurança aos usuá
rios e facilitar o sistema brasi -

leiro, que antes não era padro
nizado. "Cada Estado tinha um

formato, era bem complicado.
Mas, agora as solicitações po
dem ser feitas idênticas no Bra
sil todo", relembra.

Em Jaraguá do Sul, o novo

modelo já foi aprovado pela
sociedade. "Muita gente ain
da tem dúvidas, mas é normal
no começo: Mas a maioria está

gostando, pois ela é muito mais

simples e fácil de entender".
As certidões emitidas até dia

31 de dezembro de 2009 conti
nuam valendo. O cidadão não

precisa substituir a sua pelo
novo formato, ao menos que
seja solicitado pela Justiça.

,

GASOLINA
RS 2,671
RS 2,580
RS 2,578'
RS 2,566
RS 1,507
,RSZ,512 f

,

RS 2.512"
RS 2,514
RS 2,519
RS 2,523
RS 2,549
RS 2.550
R$ 2,551

ÁLCOOL
RS 2,179
RS 1,948
RS 1,934
RS 1,840
RS·

RS 1,676
RS 1,691
RS 1,726
RS 1,763
RS 1,763
RS �,75�

I Palestra pem
empresários

A Unerj (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul) e a PUC
PR (Pontifícia Universidade
Católica do Paraná) promovem
nesta quinta-feira, dia 4 de fe
vereiro, .uma palestra com o

professor Belmiro Jobim Cas
toro O tema será '1\ empresa e o

empresário brasileiro no cená
rio da globalização" .

Durante o evento, serão

apresentados à comunidade os

programas desenvolvidos pela
universidade e a estrutura,
pelo diretor da agência PUC,
Márcio Spinosa. Ainda serão

apresentados os coordenado
res dos cursos de graduação e

de pós-graduação da Unerj.
A palestra acontece no au

ditório da instituição, com

início às 8h. A participação
é gratuita. Informações e

confirmações devem ser fei
tas pelo telefone (47) 3275-
8283 ou pelo e-mail marke

ting@unerj.br.
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. Conforme Alquini, recuperação deve ficar pronta até 17 de março. "Tifo Martins é um dos pontos mais difíceis"

RECONSTRUÇÃQ

Deinfra confirma

prazo para·entrega
Até agora, apenas um ponto foi concluído
JARAGUÁ DO SUL

Representantes do Deinfra
(Departamento Estadual de In

fraestrutura) e da Prefeitura se

.reuniram ontem para avaliar
.

as obras de, reconstrução em 11

pontos do município. Durante
o encontro, o Deinfra garantiu
que até o dia 17 de .março todos
os trabalhos estarão concluídos.
Até o momento, a recuperação
está pronta apenas na Tifa Hane
mann, na Barra do Rio Cerro.

De acordo com o coordena
dor da Defesa Civil, Jair Alquini,
a comitiva deve visitar hoje a rua

dos Ipês, no Bairro Tifa Martins,
onde urna casa desaboumatando
mãe e duas filhas. ''Este é urn dos

pontosmais difíceis de ser recupe
rado, as obras são bastante com

plexas", comentou. A empresa res

ponsável pelas obras, a Almeida
e Filho, concluiu a terraplanagem
no local e ainda falta fazer o muro
de contenção e a hidrossemeadura
(plantio de grama).

No Rio Molha, falta recons-
, truir o acesso às residências lo
calizadas na lateral do barranco
e.fazer a limpeza e pavimentação
do trecho onde a barreira caiu.
Na rua Wolfgang Weege (Bairro
Parque Malwee) é preciso retirar
o barro solto do barranco, insta
lar urna calha de drenagem para
desviar a água e a hidrossemea-

provocar novos 'deslizamentos.
'

dura. O local foi recuperado em

dezembro do ano passado, mas
a terra voltou a deslizar há cerca

de 15 dias por causa do excesso
de chuvas.

Outra obra que deverá de
morar mais tempo do que o

previsto é no São Pedro, onde
'apenas 50% dos trabalhos es

tão prontos. Conforme Alquini,
será preciso refazer parte do
entaludamento (corte do morro
em degraus) e instalar uma ca

lha de drenagem de aproxima
damente 20 metros. O trabalho
é necessário porque no local há
uma nascente de água que pode

DECRETO
Na manhã de hoje; a prefeita

Cecília Konell deve decretar si

tuação de emergência na cidade.
Segundo o coordenador da De
fesa Civil, a-medida tem o obje
tivo de conseguir recursos para
reconstruir as localidades de Ri
beirão Grande do Norte e Santa

Luzia, onde a chuva dos últimos
dias danificou 11 pontes (urna de
concreto e dez particulares) e vá
rias estradas.

DAIANE ZANGHEUNI
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Sem data pára a reforma do
imóvel da Delegacia da Mulhér
JARAGUÁ DO SUL

A SSP (Secretaria de Segu
rança Pública) garantiu que a

Delegacia da Mulher começa
a funcionar em maio. No en

tanto, a reforma no imóvel que
vai abrigar o órgão, localizado
na rua Martim Stahl (bair
ro Vila Nova), ainda não tem
data prevista para começar a

acontecer.
"Nossa pretensão é inau

gurar a delegacia em meados
de março, na pior das hípó

� teses
.

na segunda quinzena
� do mês. Estamos trabalhando
a:
UJ
õ: para isso" comentou o dele

gado regional, Uriel Ribeiro.
Segundo ele, o contrato para
locação ainda não foi firmado
e as obras sequer foram orça
das pela SSP. As melhorias na

estrutura incluem a instalação

de dois banheiros, uma cela
e mudanças na rede elétrica,

. além de pintura nova. Confor
me Ribeiro, as alterações serão
realizadas pelo proprietário
da residência e supervisiona
das pela Polícia Civil.

Além das questões estru

turais, a viabilidade de mão
de-obra para o funcionamento
da unidade ainda está sendo
-decidida. Serão destinados
oito policiais para a delegacia
além de funcionários cedidos
pela Prefeitura. "Vamos agen
dar uma reunião com a prefeita
para decidir a nomeação desses
trabalhadores", pontua o dele- .

gado Uriel. Os policiais devem
ser nomeados para trabalhar no

município depois que a Acade
mia de Polícia Civil for concluí
da no final do mês.

Obra na Ponte do Pol1al deve
começar na manhã de hoje
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM plicou O engenheiro do Dnit,

Diferente do anunciado, o Antônio Carlos Bessa.
início das obras para a reforma Para organizar o trânsito
da Ponte do Portal, no limite. haverá semáforo nos dois la
entre Jaraguá do Sul e Guara- dos da ponte. A obra será feita
mirim, não aconteceu ontem. O de um lado da ponte e, assim
Dnit (Departamento Nacional que essa parte for concluída,
de Infraestrutura de Transpor- a equipe trabalhará do outro

tes) prevê que as obras iniciem lado da estrutura. A reforma
hoje, por volta das 9h. começou em outubro de 2009

O contratempo para come- e deve ser concluída dentro de
çar a reforma aconteceu devi- 60 dias.
do ao atraso para entrega de _ O orçamento de R$ 372 mil,
equipamentos. "Recebemos o com recursos do Dnit, será uti
material agora (ontem) à tarde, lizado para reforçar a base de
mas concluímos que não vale todos os pilares, substituir a

a pena fazer todo esse proces- sobrelaje, o guarda-corpos por
80 de colocar o trânsito em barreira e as juntas que cau

meia pista para trabalharmos sam a sensação de desnível

.
apenas em um período", ex- com a passagem de veículos.

Reforma não começou ontem por atraso na entrega de equipamentos
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NOVO GOVERNO
ASSUME

Na primeira semana de
fevereiro de 1951, o jornal O
Correio do Povo trazia a capa
inteiramente dedicada à pos
se do novo prefeito e dos no

vos representantes da Câmara

Municipal de Jaraguá do SuL
O governo que estaria à frente
das decisões importantes da
cidade havia sido eleito no dia
3 de outubro do ano anterior.

Para os cargos de vereado
res, foram convocados Adolfo
A. Emmendoerfer, Ney Fran
co, Curt Vasel, Otaviano Tissi
e Mário Nicolini. Além destes,
seriam empossados Willy Ger- .

mano Gessner, Herbert Sch
neider, Alwin Seidel, Walter
Jark, Kurt Herbert Hilbrecht e Ar
tur Oscar Meister. Muito tempo
antes do início das solenidades, a
população jaraguaense já lotava
a Sala de Sessões da Câmara

Municipal onde seria realiza
da a cerimônia ..

Os trabalhos foram inicia
dos às 15h com discurso de
Luiz de Souza, presidente da
Câmara cujo mandato expira
va - ele passaria o cargo para
o vereador Ney Franco. Walter
Jark assumiria como vice-pre-

sidente, ficando os cargos de
10 e 20 secretários para Willy-'

Germano Gessner e Mário Ni-

colini, respectivamente.
A cerimônia que mais emo

cionou o público foi a trans
missão de cargo do prefeito
Luciano Demarchi, que teria
como sucessor Arthur Müller.
Demarchi agradeceu a colabo
ração do Legislativo e afirmou
ter se esforçado ao, máximo

para corresponder às expec
tativas. Ao final do discurso,
ressaltou o problemático esta
do das finanças do município '

e a dificuldade que teria Ar
thur Müller para normalizar
a administração municipal,

.

prejudicada por uma dívida
flutuante de aproximadamen
te Cr$700.000,00.

Arthur Müller, por sua 'vez,
evidenciava o "clima de liber
dade e de garantias" em que se

deram as eleições e reafirma
va seus propósitos de prestar
'especial atenção às áreas da,
saúde, educação e rodovias.
O novo prefeito acentuou que
trabalharia. como administra-
'dor, sem "fazer política" nem
permitir que outros fizessem.

Arthur Müller, sucessor do prefeito Luciano Demarchi,
que governaria Jaraguá do Sul até 1956
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JARAGUA
ONTEM E HOJE

A Comunidade Evangélica foi criada em

Jaraguá do Sul por iniciativa do pastor Ferdi
nand Schlünzen, no dia 10 de abril de 1907.
No início, o local funcionava como Igreja e

escola. A casa paroquial só seria concluída
em 1929. As atividades do grupo de volun
tárias da OASE (Ordem'Auxiliadora das Se
nhoras Evangélicas) seriam iniciadas em 8
de novembro de 1931. O prédio da comuni
dade, localizado ao lado do Colégio Evangé- -

lico Jaraguá, foi inaugurado em 1978.

I.

Igreja
-Evangélica
antiga,
'ainda sem o

estacionámento

A Igreja
atual, prédio
inaugurado

em 1978

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA'. ASSOCIAÇÕES
••••••••••••• , , h 'l' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .
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Passeata da "busca do Rei", na Sociedade Independência, em evento que ocorreu no último sábado

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Nelson Enke,
da Sociedade

80tafogo, e
Egon Hornburg,
da Sociedade
25 'de Julho,
marcaram

presença na

Festa de Rei
da Sociedade

Guarany, no dia
16 de janeiro

Na Festa de Rei -

. -da Sociedade
Independência
estavam presentes
o presidente
da Sociedade
Comercial de Jacú

Açú, Sr. Rolando,
ácompanhado ,

da sua esposa,
Gertrudes, e do
casal Úrsula e

Adernar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------'----VARIEDADES
DIVIRTA-SE

Claudia teítte
em CD gospel
Deixando um pouco de Iodo os hits
baianos que levantam o público nos

.trlos elétricos, o cantora Claudio
Leitte vai gravar uma participação
num CD de música gospel. O convite
foi feito pela mulher do jogadorde
futebol Kaká, Caroline Celico, que é
também pastora da Igreja Renascer.
Além da intérprete de axé, outros
famosos devem participar do CD que
está sendo preparado por Caroline.

Obras monumentais
, Um francês e um americano chegam
00 Rio de Janeiro e conversam no

táxi, a caminho do hotel.
- Nós franceses somos tão inteligentes
que levamos apenas um mês para
construir a Torre Eiffel.
- Nós somos mais, construímos a Estátua
do liberdáde em duas semanas.
Passando pela frente do Maracanã, os
turistas ficam maravilhados com a obra
e perguntam sobre ela ao taxista, que
resolve se vingar;
- Não sei...quando passei hOje de
manhã, isso não tava aqui...

SUDOKU

Hebe quer auxiliar
e fará campanha

_

De acordo com o jornal "O Dia", a
apresentadora Hebe Camargo planeja
emprestar sua imagem para cam

panhas contra o câncer. Hebe, que
foi diagnosticada com um câncer no
peritônio, membrana que envolve os

órgãos da região abdominal, deve
estrelar uma campanha nacional
ainda esse semestre. Celebridades
como Glória 'Perez e Ana Mario' Braga
já tiveram a mesma' iniciativa.

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

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

I O pequeno
Max e seus

- pais fazem
companhia a

Kátia e Re-nato
Schulz, na
chácara da
família. I'

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

"11 ÁRIES

4'11. (20/3 o' 20/4)
., Quem trobolho sem

- � l- se expor aproveitará
melhor esta terço

feiro, uma vez que os energias
fluem com menor resistência.
No amor, reajo bem às críticos.
Comece o buscar apoios, com
objetivos que cheguem mais
perto de suas ambições.

TOURO '

(21/4 020/5)
, Os compromissos
podem tomarmais

tempo do que você
gostaria, mos não vale deixar o
vida amoroso de Iodo: divido o
seu tempo! A Lua' ingresso em
Libra, aproveite poro aplicar suo
sensibilidade em tudo que otroio
beleza em suo vida.

)(
GÊMEOS
(21/5020/06)
Faça o que tiver _

'

vontade. Poderá
conciliar prazer e

diversão com trabalho. No amor,
assuntos mal resolvidos virão à
tono. A Lua em Libra facilito o

vida dos geminionos, aproveite o •

embolo e mostre mais corogem e

desapego.

""
CÂNCER

,�_�_. (21/6 o 21fl)
;���� Bom dia poro tomar
: , ' decisões, com o

razão ou o intuição.
Quem trobolho por conto próprio
terá o ajudo dos estrelas. No
amor, cuidado com interferência
alheio. Aprendo com experiên- .

cios passados, desde que posso
integrá-los com seguronça.

LEÃO
nut o 22/8)
Medite e vejo se há

correções o fazer.
O romance inspiro

cuidados: atenção com divergên
cias. A Lua fovol:'ecerá o diálogo.
A sensibilidade foz deste um dia
em que você merece mais colmo
e tempo poro fazer o que gosto.
Anime-se!

_#_ 'LIBRA(23/9 o 22/10)
Soturno lhe confere
mais responsabi
lidade. No campo

afetivo, os relações desgostados
podem se romper. Uma sensação
de perda pode vir à 'tono. Não

. fique confuso com os coisas que
chegam 00 final. Termine os tare
fas e volte-se poro o realidade.

11}'
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Planeje os seus

gostos com serie
dade. O ciúme pode

-

se tomar o seu pior obstáculo
no relação o dois, seja seu ou

do porte de quem amo. Estará
sensível demais hoje. Sacudo essa
onda!� quer progredir, continue
lutando pelo que acredito.

�, � ESCORPIÃO

��*�/ (23/10 o 21/11)
�=;e��::: Trabalho será olto-
';

"

mente favorecido.
L' '. Ot
.._, S amigos trurão

bem-estar, mos o
desejo de ficar só pode prevalecer.
Tenho cuidado com fofocas! Ótimo
dia poro pensar no viáo, refletindo
sobre o passado e sobre o experi
ência que wcê acumulou.

SAGITÁRIO'

(22/11 021/12)
� Terá que batalhar

,

( { pelo que desejo.
Já, nos assuntos do

coroção, há sino,1 de discussões,
ciúme e até rompimento com o

-

pessoa amado. Equilibrar os plo-
.

nos é mais difícil, mos igualmente
necessário ogoro. Cuidado com

-

pessoa volúvel.

� CAPRICÓRNIO

• (22/12 020/1)
� Poderá se destacar

profissionalmente
em cargos que

exijam extremo responsabili
dade. No área afetivo, sinal de
frustração. Avalie seus investi
mentos, visando estudos futuros
ou viagens. Comece o cortar

despesas desnecessários.
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ANIVERSÁRIOS

"AQUÁRIO(21/1 o 18/2)

'Hora de avaliar

� I) o que é impor-
\... ' tonte poro suo

vida. As profissões que exijam
-

conhecimento específico serão
favorecidos. No campo afetivo, pe
deró reprimir o que sente. Muitos
percepções em curso. Procure não
sair muito do suo rotina.

PEIXES
,

... (19/2 019/3)
�. As diferenças
.,..,�

_ falarão alto no

convívio com todo
mundo e haverá necessidade de
ajustar os relacionamentos. Com
o pessoa amado, é horo de buscar
uma adaptação. As pessoas
andam difíceis de lidar hoje. Não '

empreste seu dinheiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----,---------VARIEDADES
OCP - o Femusc aguça a von

tade de fazermúsica nas crianças
com projetos como o Femuskinho
e o ZoológicoMusical. Mas, e de
pois?De quemaneira suprir a ne
cessidade desses jovens?

Klein - Desde o começo ti
vemos essa preocupação. Temos
escolas aqui, mas, infelizmente,
nem todos esses programas são

completos, com aulas de trom

bone, fagote ou oboé. Ao des

pertarem para esses instrumen- OCP - Quais os principais
tos, os jovens' jaraguaenses vão benefícios trazidos pelo Femusc
enfrentar o problema da falta de a Jaraguá do Sul?

professores. Klein - O nome Jaraguá do
Nós conversamos em vários Sul antes não era conhecido na

níveis no Instituto Femusc em cultura no Brasil. Hoje é líder na
como suprir essa necessidade e América Latina quando se fala

apoiar o crescimento cultural da em música e pedagogia de alto
cidade. Porém, é muito cedo ain- nível. A cidade se transformou
da para falar em termos concre- ,em uma Meca cultural, em um

tos. Temos que explorar o já feito exemplo de como o turismo cul
e saber qual o melhor. No dia em tural pode funcionar.
que Jaraguá quis fazer um tea- É muito fácil para uma enti
tro, fez essa maravilha chamada ; dade gastar dinheiro. Sabemos
Scar. No dia em que quis um pia- � que custos 'de ingressos não ca

no, veio em Steinway. No dia em � brem o valor dos eventos. O Fe

que quis um festival de música, � musc, porém, produz dinheiro.
fez o Femusc. Há.um padrão de � Por termos um orçamento en

fazer bem feito da primeira vez e
:
xuto, conseguimos uma movi

não remediar depois. Quando o mentação econômica três vezes

Instituto fizer, quem sabe, uma o tamanho dos gastos. Também
escola de música e uma orques- tem a estratégia nossa de usar

tra jovem, 'eu posso prometer: empresas locais para os serviços
será algo de arrepiar. do festival. O dinheiro, portanto,

gira na comunidade. Essa é a ma
neira encontrada para a música
ser só uma pequena parte dessa

não queremos é ,criar uma escola
de música só por criar e deixar,
para resolver os problemas mais
tarde. Aminha preocupação é que
o Femusc atinge um pico, uma
montanha alta, e depois há cer

to esvaziamento na cidade. Deve
existir uma maneira de manter o

positivismo do festival durante o

ano. Mas, qual será esse caminho?
Não podemos errar.

OCP - Há discussões enca

minhadas nesse sentido?
Klein - Discutir é fácil. O que máquina econômica.

&3 Esses estudantes vão querer
voltar poro .sues comunidades e

tocor ou liderar concertos 99
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OCP - Todos já perceberam � tado. O Femusc não tem garantia � no continua? .

isso ou ainda há muito a ser ex- � nenhuma. 1 Klein - Como estratégia insti-
pIorado?

.

1 tucional, você nunca vê isso, só
Klein - O comércio sempre 1 oCP - Isso pode, em algum � o Femusc faz. Eu estou no ork:ut,

tem a crescer. O que percebe- 1 momento, inviabilizar a realiza- � por exemplo, e converso com os

mos, e os lojistas também, é que 1 ção do evento? � alunos. Na última semana, não
o Femusc funciona como turis- 1 Klein - Tem potencial de 1 era para ter concerto da sinfônica
nio cultural. Podemos não contar 1 inviabilizar se, em algum mo- 1 e muito menos a "4a de Tchai
com praia, mas, temos o festival e 1 menta, não houver mais in- 1 kovsky", mas eles me pediram e

ele está gerando divisas, atraindo 1 teresse de utilizar as leis de � fizemos. Não sou só eu que con

pessoas, movimentando a econo- 1 incentivo fiscal para apoiar o � verso com os participantes e os

mia como se estivesse no Litoral. � Femusc ou se a comunidade 1 encontro nos corredores. Convi
Para frente, vamos continuar de- 1 comercial de Jaraguá perceber 1 do apenas professores com essas-

senvolvendo isso. 1 que não precisamais dele como 1 qualidades, humanistas. Por isso
Temos aqui professores que 1 motor econômico. Se ele deixar � vem um Andreas Hofrneir, veste

gastam todo o cachê em com- 1 de acontecer agora, é verdade .1 os tubistas de mulher e os faz su

pras e voltam ao hotel com as � que alunos e professores não � bir ao palco. Em outros festivais
mãos cheias de sacolas. Temos 1 virão para cá e irão a outros fes- � essas coisas não acontecem. Es
também 550" alunos indo aos ba- 1 tivais. Mas, a grande perda se- � tamos todos em família.
res da cidade após os concertos: � ria para o município, voltando
A música é uma desculpa, isso 1 a ser como antes, ou seja, tendo
aqui é um motor de turismo cul- 1 um janeiro lento. Os benefícios
tural. A cultura não pode existir � vão muito além da música.

apenas para o próprio fim, deve �
ser aliada ao comércio. �

OCP - O Femusc já se susten- 1
ta e tem garantias ou ainda pre- �
cisa provar os motivos de sua 1
existência todos os anos? 1

Klein - Exato. Nós levanta- 1
mos cada centavo todos os anos. 1
Dependemos muito das leis de 1
incentivo e do Funcultural do Es- �

OCP - Os eventos paralelos
permanecem nos planos?

Klein - Sim. Em 2011 deve-
mos ter um encontro de profes
sores de piano e os outros serão
mantidos. Hoje são 11-e passare
mos a 12.

OCP - E essa preocupação
com a relação professor - alu-

OCP - Qual o maior desafio
do Femusc para as próximas
edições?

Klein - O Femusc precisa ter
1 presença na mídia nacional. Ele
� é um evento incomparável. No
� encerramento tivemos 700 pes-
1 soas no palco. Onde você encon-

1 tra isso no Brasil? O festival está
1 sendo maravilhoso para quem
� participa dele e vive por perto.
1 Entretanto, aresto do país ainda
1 não percebeu o poderio desse
� evento e os valores da região.

&3 O resto do país ainda não percebeu o poderio
desse evento e os valores da região P9
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PRÉ-ELEiÇÃO

Empate técnico
entre Dilma e
José,Serra
Diferença entre tucano e

I

petista passou para 5,4%
A última pesquisa do Insti

tuto Sensus, divulgada ontem

pela CNT (Confederação Na
cional do Transporte), mostra
que caiu' a diferença entre o

governador de São Paulo, José
Serra (PMDB) e a pré-candida
ta petista Dilma Rousseff na

questão de intenções de votos.
Dentro dos 3% da margem de
erro da pesquisa, a diferen
ça caiu de 10,1% para 5,4%.
Enquanto Serra aparece com

33,2%, a ministra subiu para
27,8%.

No segundo cenano, o de
putado federal Ciro Gomes

(PSB) ficou em terceiro lugar,
com 11,9% das intenções de
voto. Marina Silva, do Parti
do Verde, subiu de 5,9% para'
6,8%. No segundo turno, a

diferença entre Serra e Dilma
caiu de 18,6% para 6,9%.

No primeiro cenário, o

governador passa de 31,8%,
em novembro de 2009, para
33,2% em janeiro deste ano;
Dilma subiu de 21,7% para
27,8%; Ciro Gomes (PSB) caiu
para 11,9%, contra os 17,5%
registrados anteriormente; e

Marina Silva (PV) subiu de

5,9% para 6,8%. Ao conside
rar o deputado Ciro Gomes
fora da disputa, Serra cresce

0,2 pontos percentuais e fica
com 40,7%, enquanto Dílma
sobe para 28,5% (em novem

bro, tinha 23,5%). Marina vai
de 8,1% para 9,5%. Brancos e

nulos diminuíram, de 13,8%
para 11,4%.

Mesmo sem poder disputar
um terceiro mandato, o presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva
lidera a pesquisa espontânea
(em que não são ditos nomes

dos candidatos), com 18,7% ..

Serra foi ultrapassado por Dil
ma pela primeira vez, com um

índice de 9,5% contra 9,3%.
Aécio Neves tem 2,1%, segui
do de Marina Silva, com 1,6%'
e Ciro Gomes, 1,2%. Outros,
1,9%; branco enulo, 2,6%.
A popularidade do gover-:

no e do presidente Lula, já em

um patamar elevado, continua
crescendo: a aprovação do go
verno atingiu 71,4% em janei
ro, ante 70% registrados em

novembro de 2009. A apro
vação pessoal de Lula subiu
de 78,9% em novembro, para
81,7% em janeiro.

AGÊNCIA BRASIL

Dilma ultrapassa Serra na pesquisa espontânea, com 9,5% contra 9,3%
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser-

'. _ .

.' ... • . .• �entia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da
p�blicaçao deste edital a os acenar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando�se, desde Já, quanto a possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em
nao o faz�nd?, ser lavra�o e regtstrad? o prot;sto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas,
sua localízação incerta, Ignorada ou inacessível, ou fortern) residenteís) ou dorrnciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou ainda porque ninguém se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).
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o CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 201 Õ

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

.

Tabelionato do Município e Comarca de Iaraguã do Sul- Margot
Adeha Grubba Lehmarm,Tabeliã e Oficiala Designada - Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
Horário de Puncionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 136301 Sacado: AMARILDO TEIXEIRA CPF: 010.12'1.759-60
Cedente: MAGAZINE D & C LTDA M.E CNPJ: 10.526.768/000
Número do Título: 010120� Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 286,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80. Edital:
R$1O,40

Protocolo: 136380 Sacado: ANDERSON APARECIDOALVES DA SILVA
CPF: 018.239.729-77 Cedente: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/000
Número do Título: 10296379 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: NOTARIAL CONSULTORIA DE SERVICOS LTDA Data Vencimento:
05/12/2007 Valor: 82.164,96 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 20,23,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136635 Sacado: ARIANE ZIEZKOWSKI CPF: 061.834.519-16
Cedente: SICOOB-SC BWCREDI COOP ECON E CREDITO CNPI: 03.960.819/000
Número doTítulo: 12127 Espécie: Duplicata deVendaMercantil'
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor; 104,85
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 136432 Sacado: AZUL! HINZE IANKE CPF: 031.269.469-50
Cedente: T.E.S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 09.364.790/000
Número do Título: 2456-1001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/01/2010
Valor: 190,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10.40

.

Protocolo: 136634 Sacado: ClAlTON NUNES GONCALVES CPF: 005.335.900-35
Cedente: SICOOB-SC BWCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número do Título: 12112 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 105,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$1O,40

Protocolo: 136643 Sacado: CRISTINAAPARECIDA LEMOS CPF: 052.362.439-55
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD
Número do Título: 25595 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. DataVencimento:
20/01/2010 Valor: 183,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136368 Sacado: EZbQUIEL BODER CPF: 076.661.539-10
Cedente: DMU EMPREENDIMENTOMERCANTIL LTDA CNPI: 82.104.597/000
Número do Título: 568503 (4/24Espécie: Letra de Câmbio

.

Apresentante: DMU EMPREENDIMENTOMERCANTIL LTDA DataVencimento:
21101/2010 Valor: 206,93 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 58,24,
Diligência: R$ 31 ,95, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136303 Sacado: FABIO ADRIANO NICOLETTI ME CNPI: 07.547.809/000
Cedente: QUALITY FIX BR I E LTDA CNPI: 06.234.065/000
Número doTítulo: 48D

• Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO !TAU S.A. DataVencimento: 31/12/2009 Valor: 348,60
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$IO,40

Protocolo: 136304 Sacado: FABIO ADRIANO NICOLETTI ME CNPI: 07.547.809/000
Cedente: QUALITYFIX DO BRASIL COM E!MP CNPI: 06.234.065/000
Número doTítulo: 48C ,Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 01/12/2009 Valor: 348,61
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 135982 Sacado: GALETERIAAGUZZOL! EAGUZZOL! LTDA
CNPJ: 11.065.575/000 Cedente: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA
CNPI: 00.056.685/000 Número do Título: 101793701 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:
12/01/2010 Valor: 182,46 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136455 Sacado: GENTIL FAUSTINO CPF: 373.406.709-04
Cedente: TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA CNPJ: 04.195.643/000

.

Número do Título: 01NI0737051 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 05/01/2010
Valor: 42,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

.

Protocolo: 136644 Sacado: GERSONADOS SANTOS BATISTA CPF: 048.157.029·26
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD
Número do Título: 25784 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Data Vencimento:
20/01/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136365 Sacado: lllLARIO SEIDEL CPF: 637.109.949-34
Cedente: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL LTDA CNPI: 01.209.784/000
Número do Título: 556335 (26/3Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ARS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento:
21/0112010 Valor: 198,86 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 61,06,
Diligência: R$ 31,95, Edital: R$1O,40

Protocolo: 135220 Sacado: IAWCACOES EMAODEOBRA CNPI: 07.001.619/000
Cedente: METALFIXPERFILADOS LTDA ME CNPI: 07.430.632/000
Número doTítulo: 000365/001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 10/01/2010 Valor:
54,48 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40 .

Protocolo: 136169 Sacado: IA COM DE BEBIDAS LTDA CNPI: 07.917.021/000
Cedente: MODUlAR TRANSPORTES LTDA CNPI: 88.009.030/000
Número doTítulo: 534100 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: �0/01l2010 Valor:
90,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136267 Sacado: IANICE BORGES DOS SANTOS CPF: 706.983.179-04
Cedente: COM.MAT.CONST.PONTUAL LTDA CNPI: 05.939.929/000
Número doTítulo: 6632003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 14/01/2010
Valor: 552,00 Líquidação após a inpmação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136547 Sacado: 10AO BERTOCCI CPF: 020.841.198-47
Cedente: MAURIGLASS IND E COM DEVIDROS LTDA CNPI: 01.365.440/000
Número do Título: 1802-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 18/01/2010
Valor: 1.447,68 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136464 Sacado: 10SIANE ZAPELINI CPF: 036.931.299-67
Cedente: COM.MAT.CONST.PONTUAL LTDA CNPI: 05.939.929/000
Número doTítulo: 548003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/01/2010
Valor: 90,47 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136626 Sacado: JULIAMONTIBELLER CPF: 008.555.469-30
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPj: 03.960.819/000
Número do Título: 10961 Espécie: Duplicata deVendaMercantil,
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 140,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 135816 Sacado: LEONARDONIENKOITERME CNPI: 01.743.466/000
Cedente: MTF COMERCIO DE ROLAMENTOS lTDA CNPI: 04.268.957/000
Número do Título: 0000266503 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/01/2010 Valor:
859,23 Líquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135471 Sacado: LUIZ CARLOS FRANZOI MENDES CPF: 049.807.959-78

Cederite: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD
Número do Título: 25857 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. DataVencimento:
10/01/2010 Valor: 142,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136188 Sacado: MARIA SOCORRO ALVES SAND\NA O'F: 321.972.888-06
Cedente: M QUALITYCOSMETICOS LTDAME CNPI: 04.286.160/000
Número do Título: 203001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 18/01/2010 Valor: 122,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40 .

Protocolo: 136305 Sacado: MARli SOLANGE OSEIKA CPF: 594.232.509-04
Cedente: IND C CONF MORENA BAKANA lTDA CNPI: 07.102.646/000
Número do Título: 1234

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 388,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 136471 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DEALlM.LTDA
CNPI: 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND E COM DE PRODALIMENTICIOS LTDA CNPI: 03.241.442/000
Número do Título: 25789/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08/01/2010
Valor: 750,00 ,Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136519 Sacado: MERCOSUL ESTRUTURAS METALICAS
CNPI: 86.957.313/000 Cedente: ATLANTA FERRO EACO LTDA CNPI: 04.539.563/000
Número do Título: 0714/B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA. DataVencimento: 22/11/2009 Valor: 14.310,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 136586 Sacado: MERCOSUL ESTRUTURASMETALICAS lTDAME
CNPI: 86.957.313/000
Cedente: TECNOPO PINTURASTECNICAS LTDA CNPI: 00.101.599/000
Número doTítulo: 49101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 18/01/2010 Valor: 744,31
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$1O,40

Protocolo: 136360 Sacado: NEGA MALUCA IND COM CONF LTDA
CNPI: 86.957.313/000
Cedente: ATLANTA FERRO EACO LTDA CNPJ: 04.539.563/000
Número do Título: 0691/B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO fFAÚ SA. Data Vencimento: 1711112009 Va
lor: 14.287,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136649 Sacado: PEDRO EWALDO LEITHOLD CPF: 750.606.399-91
Cedente: GILBERTO NECKEL DOS SANTOS CPF: 890.975.809-00
Número do Título: 000012-4 Espécie: Cheque
Apresentante: GILBERfONECKEL DOS SANTOS DataVencimento: 11/12/2009
Valor: 530,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução R$ 39,24, Diligência: R$
31,95, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136469 Sacado: RAFlTAZ IND.DOVESTUARIO LTDA
CNPI: 05.782.300/000 Cedente: BTRES INDUSTRIATEXTIL LTDA
CNPI: 08.902.395/000
Número doTítulo: 11283 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/01/2010
Valor: 259,65 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136261 Sacado: RESTAURANTE E LANCHONETE SS LTDA-ME
CNPI: 10.789.005/000 Cedente: T.E.S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPI: 09.364.790/000
Número do Título: 67002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 14/01/2010
Valor: 260,66 .Líquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136647 Sacado: ROSANE DRAEGER CPF: 850.914.809-00
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD
Número do Título: 20350 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASUBIROS SA DataVencimento:
20/0112010 Valor: 130,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, 'Condução: R$ 14,60,

.

Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136397 Sacado: ROSANGELA CARLlNI CPF: 821.740.919-68
Cedente: F P F PRESTADORA DE SERICOS LTDA CNPI: 04.159.723/000
Número do Título: 913-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 20/01/2010
Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135449 Sacado: SILVIOVIEIRA BURDIAO CPF: 043.879.879-10
Cedente: MARMORARIAMULLER LTDA
Número do Título: 000754-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
10/01/2010 Valor: 404,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,20,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136213 Sacado: SUP PONTO ZERO LTDA CNPJ: 08.310.0011000
Cedente: PITOU UD lTDA CNPI: 04.770.950/000
Número doTítulo: 0001391!l5A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA DataVencimento: 04/01/2010 Valor:
1.156,98 ,Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136417 Sacado: SUPERMERCADO BLUMENAU LTDA
CNPJ: 09.034.627/000 Cedente: KARINA INDUSTRIA DEALlMENTOS LTDA
CNPI: 09.182.938/000
Número do Título: 5786 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA. BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
10/01/2010 Valor: 303,88 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136034 Sacado: UNILAV LAVANDERIA COMERCIAL
CNPI: 04.441.947/000
Cedente: POSTO PEROLA DOVALE LTDA CNPI: 79.004.933/000
Número do Título: 5306 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 2.862,12
Líquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 135743 Sacado:VANILDEMARCELINO RAMOS CPF: 690.934.319-00
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD CNPI:
85.315.042/000 ,Número do Título: 24861 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação ,Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Data
Vencimento: 10/01/2010 Valor: 106,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135509 Sacado: VERIDIANA APARECIDA SIMOES CPF: 072.007.769-98
Cedente: DJD IMOVEIS LTDA CNPI: 83'.540.187/000
Número do Título: 338/AN00900 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/01/2010
Valor: 487,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136452 Sacado:VIlMA MARTINS CPF: 829.259.419-15
Cedente: DJD IMOVEIS LTDA CNPI: 83.540.187/000
Número do Título: LOTE87MS/49 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/01/2010
Valor: 568,85 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
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Entre sem drama na rotina das aulas
Adaptar a agenda da criança aos novos horários alguns dias antes é essencial

Na próxima semana as es-·
colas da rede municipal de
ensino e particulares voltam
às aulas. E uma das maiores
dificuldades quando o assunto
é rotina é acostumar a criança
a mudar seu horário de acor

dar. Se ela for à escola de ma

nhã' comece a despertá-la em

horários próximos aos da aula
já esta semana. Aos poucos,
ela vai se acostumar. Se·for es
tudar no período vespertino,
veja se vai ser preciso alterar
o horário do almoço e do ba
nho. Veja abaixo algumas di
cas para que a volta às aulas
não vire um estresse para toda
a família:

• Uma boa dica é, uma sema

na antes, seguir os horários
que seu filho terá depois de

começarem as aulas, como

um treinamento mesmo.

,

• Leve-o para visitar a esco-

la antes do primeiro dia de
aula. Mostre onde vai ser a

sala de aula e responda' às
dúvidas que aparecerem:
quem é o professor, o que ele
faz, quantos colegas têm na

sala, para onde ele tem de ir,
onde é o banheiro etc.

• Converse bastante com a

criança, procurando mostrar
o quanto é bacana voltar às
aulas. Falar, por exemplo,
sobre as novidades que estão
sendo produzidas na escola,
o reencontro com os cole
gas e todos os pontos que a

criança mais gosta.

• Verifique se o material esco
lar está em ordem e veja se

há algum tipo de tarefa para o

retorno. Fazer isso junto com

os filhos enquanto relembra
as coisas legais que eles pro
duziram ao longo do ano an

terior para que eles entrem no

clima de volta às aulas.

• Informe à escola sobre pos
síveis mudanças que ocor

reram nas férias na vida das

crianças, como uma doença,
separação, desemprego ou

até a chegada de um irmão.
Isso poderá interferir no

comportamento e no rendi
mento da criança na escola.

• Faça um balanço do ano an

terior. Seu filho (e também
você) deu conta de fazer nata
ção, judô, inglês e ainda as li

ções de casa? As notas foram
mais baixas que o comum e

ele se mostrou cansado? É
hora de rever a rotina da fa
mília para que o ano seja pro
veitoso e para que ele tenha

tempo livre par� brincar.

• Se a criança fizer birra,
seja firme, mas carinhoso.
Somente em casos extre

mos, permita no máximo

que ele falte ao primeiro
dia de aula. O importan
te é explicar que é natu
ral sentir preguiça. e até
medo - porém, sem deixar
de motivá-la - e expor os

ganhos que ela teria se es

tivesse com os colegas nos

primeiros dias de aula.

-

ATENÇAO
Se todas as manhãs são sofridas,
algo está errado. As perguntas
que você deve fazer a si mesma:

1) Ele realmente foi dormir no
horário certo e teve um sono

tranquilo? O recomendado para
crianças em idade escolar é cerca
de dez horas de sono - e soneca

da tarde não entra na conta.

Prepare seu filho para volta às aulas, conversar é sempre uma boa dica

2) A escola é em período
integral e talvez ele não esteja
descansando tanto quanto
deveria? Entre em contato com

a escola e veja os horários de
descanso que a criança tem e

como ela está dormindo por lá.

3) Meu filho é uma criança
vespertina? Se ele estuda cedo;
mas o rendimento é melhor à

tarde, matricule neste período,
ou vocês vão sofrer todas as

manhãs. Procure uma alternativa
- e uma solução - em parceria
com a escola.

Uma história, uma vida
UseAdriane B. Iunsek

Educadora Educação Infantil
"Era uma vez ...

"

sempre que ouvimos essa frase
um universo de possibilidades e descobertas se abre.
A criança desde o início de seu processo de formação,
(até mesmo antes do nascimento, como defendem
muitos pesquisadores) é influenciada e estimulada

pelo meio. Atenta a tudo que ouve, vê e sente, a crian

ça desenvolve-se de forma a construir-se fruto de todos

os estímulos vivenciados e experimentados. Hábitos
desenvolvidos na infância serão levados para a vida

toda, então este é o momento certo para instigar na

criança o prazer pelo universo da leitura. Pois, como
ressalta Abramovich, "( ... ) Ah, como é importante para.
a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas

histórias ... escutá-Ias é o início da aprendizagem para
ser leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente
infinito de descoberta e de compreensão do mundo ... "

Através das histórias as crianças enriquecem o seu

vocabulário, ampliam o mundo de ideias e conhecimen

tos, desenvolvem a atenção, a memória, cultivam a sensi
bilidade e isso significa educar o espírito.

A criança é influenciada constantemente pelas ati
tudes e ações dos pais e educadores, consequentemente
ao vê-los lendo ou lendo para ela, a mesma adotará o

hábito. O exemplo é um grande aliado na educação.
Então, abra um livro para seu filho, aumente seu vín
culo com ele.

ln tituto Educaci nal

Rua Presidente Epltácio Pessoa, 676 - eEP 89251-100 .;, Jaraguá do Sul - se .. Fone: (47) 33710202 .. www.jangada.com.br .. secretaria@jangada.com.br
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----------ESPORTE.
MESMO NA LANTERNA

.Belmonte garante
que não tem crise
"Existe realmente uma carência de vitórias"
JARAGUÁ DO SUL

A lanterna de uma competi
ção é defirütivamente o úUtirno
lugar na tabela de classificação
que um time de futebol quer es
tar. Assim que um clube começa
a "visitar" a posição por mais ve
zes a pressão aumenta, a torci
da desanima e a palavra "crise"
começa a assombrar. Depois de
deixar o Criciúma virar o jogo e

perder por 2xl, sábado, no João
Marcatto, o Juventus amargou a

segunda rodada na lanterna do

Campeonato Catarinense.
Mas o técnico Edson Belmon

te garante que o time não está em
crise e explica: "crise é quando
existe algo errado, ou algum pro
blema entre treinador e diretoria,
algo assim". No entanto, o co

mandante confessa que o fato de
não vencer está prejudicando o

trabalho. "Existe realmente uma

carência de vitórias, mas- nós es

tamos trabalhando para buscá
las", declarou.

O treinador tenta de todas as

formas colocar o time no eixo e

descreve alguns fatores que con

tribuem para o fraco desempe
nho. "Temos jogadores que não
estão no melhor do seu preparo fí
sico e o tarde início da pré-tempo
rada fez com que eles não conse

guissemmanter um bom ritmo".

Alan Patrick
avalia estreia
, Um dos jogadores que ainda

precisa ganhar ritmo é o Alan
Patrick. Ele estreou no sábado e

avaliou seu desempenho como

bom. "O jogo estava complicado
com um a menos. Tínhamos que
nos preocupar mais com a mar

cação". Mas ele quer estar em

-campo na quinta-feira, 4, quando
o Juventus vai a Imbituba pegar o
rival da Divisão Especial.

Para o confronto, Belmonte
terá problemas para escalar o

time. Thurran foi dispensado
pela diretoria, por ter sido expul
so duas vezes, Ricardo, Carlos
Saa e Amaral receberam o ter
ceiro amarelo. O recém contrata

do Wendel chegou ontem.

Juventus não conseguiu segurar o .placar e cedeu a vitória para o Criciúma

, -,

Alan Patrick acredita. que um jogador a menos influenciou no resultado

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO I

Coi. PG J D

2°

4° Brusque

6°

21h50 - Figueirense x Avaí

o CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2010

• CAMPEONATO GAÚCHO Santos 2xG Oeste
São Caetano 2x2 Monte Azul

Mogi Mirim 1x1 Bragantino
Corinthians ixO Palmeiras

Portuguesa ix2 Botafogo
Rip Branco ix2 Ponte Preta
Sertãozinho 2x2 São Paulo

Paulista Ox2 Mirassol
ltuano 1><2 santo Andfé

• 5a RODADA

RESULTADOS
Uníversrdade 3x2 Avenida

"'I

19h - .:Juventude x'Caxias.
CLASSIHCAÇÃO: Chave 1: Grêmio 10,
N0VO H.amburgo 7, Ypiranga 4, Juventude
4, Esportivo 3, Inter-SM 2, Avenida O e

Porto Alegre O. Chave 2: São Luiz 13,
Internacional 13, São José
13, Veranópolis 11, Caxias 10, Pelotas ,9,
Santa Cruz 9 e Universidade 6.

CLASSIFICAÇÃO: Corinthians 11, Santos
10, Botafogo ia, Santo André 9, Ituano 8,
São Caetano 8, Palmeiras 8, São PaLHa 8,
Ponte Preta 8, Mogi Mirim 8, Portuguesa
7, Mirassol6, Barueri 6, Bragantmo 5,
Rio Branco 5, Rio Claro 3, Paulista 3,
Monte Azul 3, Sertãozinho 3 e Oeste 2.

• C�MPEONATO PARANAENSE
., , , , .. ,.1 •• , , , 1 , .

• CAMPEONATO CARIOCA
..., , " , " � , : , .

� 5aRODADA

RFSULT.t\DOS
Resende 4.xZ Tigres
America'nQ 1x3 Volta Redonda,,,
Bbtafogo 2x1 América
Bangu 3xO Duque de Caxias,
Boavista 3xOOlaria

Príburguense Ox� Vasco .

Macaé 1><2 Madureira

• 5a RODADA

RESULTADOS
Atlético-PR 2XOOortnthíans-Pk
Iraty 3x1 Operário
Serrano-PR iXO Cascavel
Cianorte 1><1 Paraná
Rio Branco 1><1 Paranevaf
Nacional 1><1 Eng. Beltrão
Coritiba 3x1 Toledo

16Mo - Ira� x Rio 8ra"co"
191:)30 - Atléti6o-PR 'x Cianorte .

�
ti

20h30 _ pa'ranavaí x Serrano
� 21t:\45 - Opl"!rário x Cerltíba
o '" QUINTA"FpIRA

'

� ·16h - Corini:hians-PR )( Paraná

16h5Q - Eng. Beltrâ(')· x Cascavel
16h50 - NçlCiônal x Toledo

,

, CLASSIFICAÇÃO: C0ritiba 15, Corin�hians-PR
.

10, Atlético-PR 8, Paraná 7, Paranavai'",
Cianorte 7, Iraty 7, Rio Branco 7, Operário 6,
Cascavel5, Nacional 5, Toledo 5, Serrano 4
e Eng. Beltrão 1.

16h -Bangl:l x Americano
16h - Duque de Caxias x Volta Redonda
:1:7h - TigreS x Macaé

21h50� Flamengo xOlaria

QülN'fA-FEIRA '.

16h -Ifrib�rgllense x América
18h30.- Resende x Vasco

19h30 - Madureira x Botál'ogo
21h50 - Fluminense x Boavista

CLASSIFICAÇÃO: Grup� A: Flamengo 15,
Fluminense 12, Boavista 10,
Olaria 10, Volta Redonda 7,
Bangu 3, Duque de Caxias 1 e Americano

O. Grupo B: Vasco 15, Madureira 12,
Botafogo 12, Resende 6, América 4,
Friburguense 4, Tigres 3 e Macaé 1.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 5a RODADA

RESULTADOS

Barueri 3x2 Rio Claro

EXTRATO DE ATA
Extrato de Ata da Assembléia Geral de Constituição da Companhia TCHAFER SE

CURITIZADORA S/A., CNPJ na 11.484.030/0001-37, NlRE 42300034932. I - DATA, HORA
E LOCAL: 10/11/2009, às 10:00, na sede da TCHAFER SECURITIZADORA S/A., na Rua

Emmerich Ruysam na 56, Sala 01, Bairro Vil51 Nova, CEP 89259-350, Jaraguá do Sul, Se.
II - 'PRESENÇAS: Diretores e Acionistas subscritores de 100% do Capital da sociedade,
nas pessoas de: a) Tcharla Françoise Menel Garcia, Diretora Presidente; b) Júlio César De

Azevedo, Diretor Superintendente. III - ORDEM DO DIA: 1) Constituição da Companhia;
2) Aprovação da denominação social, composição e forma de realização do Capital Social
e respectivo Boletim de Subscritores da Companhia; 3) Apresentação para debates do

projeto de Estatuto da Companhia; 4) Deliberação' sobre como se dará a Administração
da Sociedade, bem como a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; 5) Forma de

atuação do Conselho Fiscal 6) Autorizar a Diretoria a executar todos os ·atos necessários

para consecução de tal constituição; 7) Outros assuntos de interesse social. IV - DELI

BERAÇÕES - Os acionistas aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 1)
Aprovada a constituição da Companhia sob a forma de Sociedade por Ações de capital
fechado. 2) Aprovado que a Companhia atuará sob a denominação social de TCHAFER

.

SECURITIZADORA S/A., com sede na rua Emerich Ruysam na 56, sala 01, bairro Vila
Nova, CEP 89259-350, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e que iniciará suas atividades quan
do do cumprimento de todas as formalidades legais. 3) Aprovado o Capital Social de
R$10.000,00 (dez mil reais). distribuído entre os acionistas conforme Boletim de Subs

crição e realizado em moeda corrente nacional. 4) Aprovada a inexistência de Conselho
de Administração na Companhia; delegadas à Assembléia-Geral todas as atribuições a ela
inerentes, passando a Companhia a ser administrada por uma Diretoria com atribuições
definidas pelo Estatuto Social. 5) Analisado, discutido e aprovado, por unanimidade, o

Estatuto Social da Companhia. 6) Aprovado que o Conselho Fiscal da Companhia não

funcionará em caráter permanente, sendo somente instalado à pedido dos acionistas por
meio de Assembléia Geral Extraordinária. 7) Eleita a Diretoria da Companhia, com man

dato de 03 (três) anos, sendo: Tcharla Françoise Menel Garcia nomeada e empossada no

cargo de Diretora Presidente e· Júlio César de Azevedo nomeado e empossado no cargo
,

Diretor Superintendente; estes terão o direito a uma retirada de pró-labore a ser fixada em

reunião da própria Diretoria. 8) Outorgados aos Diretores da Companhia, os poderes para
a prática de todos os atos necessários à implementação das operações aprovadas, ficando
ainda encarregados de promover os atos' complementares ao funcionamento legal sob a

forma de sociedade por ações. NOTA: A publicação do extrato da Ata desta Assembléia
Geral de Constituição é realizada na forma do Art. 130, §3°, da Lei 6.404/76.

Jaraguá do Sul, SC, 10 de Novembro de 2009.

Júlio César de Azevedo- Secretário
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