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Missão de matar
os ,alienígenas .

Comandante Shepard está de volto em Mass
, Effect 2, poro enfrentar os mais diversos roças.

IN,FO EXTRA

UnerVPUC anuncia·
cerse de mestrado
Cursos são nos áreas de Administração e

Informático e devem ter início em março.
'
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. OOIICBO DO PO\U

-Processos da Operação Game.·
Over.entram na etapa fin�al

..

Mas jU.Íza Cândida Brugnolli afirmo que não existe dota prevista, poro, sentença,
Justiça' analiso uma dos ações e o outra está no fase das alegações finais.
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ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DE JARAGUÁ DO SUL, CORUPÁ E SCHROEDER
.

RETORNAM AOS ESTUDOS NASEGUNDA�FEIRA. PAIS LOTAM AS LIVRARIAS 'ATRÁS DO MATERIAL ESCOLAR.

_o • o _. � _ •• 'o o • _. o__.. •__,_- ,---_... _ ..

I .

Concurs e ra

auto d ar
Vereador vai requerer o listó dos
aprovados e dos que teriam sido
cennntcdcs este ano pelo Prefeitura.

Pág,ina 4

Tifo Martins sofre
com- falto de ág�o �.

, Segundo o Samoe, problema foi causado'
pelo chuva e o forte calor. Abastecimento
não tem previsão poro voltar 00 normal.

/
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DERRADEIRA
Pupo presto contos

no Câmoro.
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PONTO DE VISTA

DO LEITOR

o val'or da
solidariedade

No último mês de janeiro, presenciamos cenas

bastante tristes e desagradáveis na mídia: no início do
mês, deslizamentos de terra em Angra dos Reis que
ceifaram 53 -vidas e deixaram milhares sem abrigo,
sem água e sem comida; sem contar todos os feridos
desta tragédia, que abalou também Ilha Grande. Dias

depois, um tremor de magnitude 7,1 na escala Richter
devastou, o Haiti, o país mais pobre das Américas e

que; em pouco mais de dez segundos, teve o seu so

frimento aumentado com o abalo, considerado pela
ONU (Organização das Nações Unidas) como a maior
catástrofe da história. Senão vejamos o porquê disso.

O Haiti não tem uma infraestrutura preparada para
resistir a tremores de terra, até porque o país carece até
das necessidades básicas de sobrevivência, como falta
de comida, água, banheiro nas casas" esgoto sanitário,
moradia, ou seja,. tudo. Sendo assim, os estragos 'nes

te país acabam sendo maiores do que em outros, que
constroem as edificações com tecnologia adequada e pre
parada para suportar eventuais abalos sísmicos. A popula
ção, já com o rosto estampado pelo sofrimento diário, vê-lo
aumentar repentinamente" e cenas como pessoas gritando" .

chorando e implorando a Deus para que Ele não tragamais
sofrimento ao povo são cada vez mais comuns na capi-

, tal, Porto Príncípe, a mais afetada pelos tremores que
dizimaram milhares de vidas. E o pior de tudo isso é
saber da onda de saques que se sucederam ao abalo e da

quantidade de haitianos que está fugindo da ilha.
Mas, o lado bom disso tudo é saber que, em nenhu

ma outra tragédia até hoje, a solidariedade esteve tão

presente. Organizações, tanto governamentais comó

não-governamentais de todo o mundo estão no Haiti

para prestar ajuda, tanto material quanto espiritual,
àquele povo e, com a colaboração de entidades corno

a Cruz Vermelha e a Médicos Sem Fronteiras, todos
.

os habitantes do planeta podem fazer a sua doação.
Informe-se na sua cidade sobre formas de contribui
ção ao Haiti, pois lembre-se que, um dia, isto poderá
-acontecer com você também.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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Vale-cultura: um benefício para o trabalhador
MÁRÇIÓ GODOY, rm�I!I:;:1"(�W� P�U�S!IJI!f.N'r11� �;�O
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O vale-cultura é de fato e de júri uma
forma de possibilitar acesso à cultura. De
verá ser um cartão magnético idem ao

vale-refeição. ,São R$ 7 bilhões anuais de
renúncia fiscal objetivando benefícios aos

trabalhadores de empresas cadastradas,
com valor de R$ 50 por mês/cartão.A ação

,

. tem o propósito de incentivar sessões de
cinema, teatro, compras de livros, CDs ,e

revistas, conforme o texto aprovado.
O ministro Sérgio Paulo Rouanet fi

nalizou o processo da lei de Incentivo
à Cultura 'na década de, 90, um pouco
antes da sua partida. O fato da sua mor

te originou a homenagem, a Lei Roua
net 8.313/91, nascendo a lei de incenti-

vo à cultura no BrasiL Ela possibilitou
muitos avanços e a oxigenação de uma

economia até então. adormecida neste
setor: cinco milhões de trabalhos dire-'
tos e indiretos e um segmento atual que
mais cresce na vertente do consumo,

contratação de serviços técnicos,' edi
ção de livros, produção de .curtas, mé
dias e longas metragens.

Além dos dados positivos já men

cionados, ,podemos também di
'zer que o sistema de aprovação de

projetos online é mais um grande
avanço do Ministério da', Cultura.
Muitas áreas da cultura nunca tiveram
acesso à Lei Rouanet. Hoje existem no

Brasil cerca de 800 leis de incentivos
fiscais totalizando R$ .65 bilhões ao

ano. Empresas públicas e privadas po-

dem usufruir desta ferramenta finan
ceira. E agora é a vez do trabalhador

ganhar o vale-cultura, cartão magnético
com crédito de R$ 50 pa;ra consumir

produtos culturais, ingressos para cine
ma, teatro, circo, dança, música, com
pra de livros, enfim uma centena de

produtos culturais. Neste momento a

homenagem vai para Sérgio Paulo Rou

anet, Francisco Welfort, Gilberto Gil e

Juca Ferreira e, principalmente, para a

equipe do Ministério da Cultura que,
aos poucos foi trabalhando para cons
truir esta realidade.

Todo empresário que opera no Lucro
Real deve conhecer melhor estes meca
nismos em benefício aos seus funcioná
rios e contribuir para o 'fortalecimento

,
da cultura brasileira.
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EDUCAÇAO

Rosilene escolhe, ncompanhada do pai, os livros que auxiliarão nos estudos. Movimento nas livrarias é grande

VOLTA ÀS AULAS

EXPECTATIVA ENTRE
OS ESTUDANTES

Pais.aproveitam para co�prar o material
'A estudante Emily Natasha

Bento, 7 anos, observa com

admiração e uma certa dúvida
os _cadernos, lápis e 'canetas

o que estarão com ela durante
todo o ano letivo. A escolha .

do material escolar é um mo-
o

menta de expectativa e sinal
também de que as férias já di
zem adeus. "Eu brinquei bas
tante. Aproveitei para dormir
e ler. Vou sentir saudades das
'férias", diz a garota. Segundo
a estudante da terceira série
da escola Municipal Anna
Teõwe Naguel, no bairro Água
Verde, a principal dificuldade

.

em voltar aos estudos na se-

mana que vem está em acor

dar cedo diariamente.
Já para a estudante Rosile-'

ne Mariléia Zastrow, 12 anos,.
da' escola Renato Pradi, no

bairro São Luís, a volta às au

las tem seu lado bom. "Eu cur-
'ti muito minhas férias, mas

prefiro estar na escola porque
lá encontro meus amigos",
revela. Na manhã de ontem,

. a menina saiu às compras,
acompanhada do pai, em bus
ca dos materiais escolares e

.

dicionários necessários para o

novo ano de aprendizado.
Segundo lojistas, o movi

mento nas papelarias é inten-

so, mesmo muitas famílias
tendo optado' por antecipar
as compras da lista solicitada
pelas escolas.

DEBORA VOLPI

CoItll'talSHlIiidade
Cona1lttotlillSnlPlDUtittl

1111....'11
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·INICIO DAS AULAS E
MARCADO POR INSEGURANÇA
As férias estão terminan

do e um novo ano letivo está
às portas'. O início das au

las, muitas vezes, é marcado

por insegurança em algumas'
crianças, já que se trata 'de um
momento de mudança onde é
normal sentir medo. Porém,
lembre-se que não é necessá-

.

ria tanta preocupação assim,
uma vez que a situação é nova

para todos os estudantes e

professores.
Para enfrentar a inseguran

ça dos primeiros dias, vale al
gumas dicas: no primeiro dia

de aula chegue mais cedo para
ter tempo de se aproximar e

conversar com as pessoas; es

tabeleça um relacionamento
com a nova professora desde

-

o início; trate todos os fun
cionários da escola com edu

cação e respeito. Organize-se
também um dia antes: confira
se· todo o material necessário
está dentro da mochila, separe
o uniforme, durma mais cedo
e tome um café da manhã re

forçado. Bons estudos!

Fonte: Brasil Escola

,.t.1
:.�,

Pais devem ficar atentos a detalhes para que estudentes estejam seguros

• CORUPÁ
• Início das aulas:
8 de fevereiro, segunda-feira

• Alunos: cerca de 1.200
• Professores: cerca de 60
• Escolas: 4
• Orçamento: '33%,
em valor: R$ 4,4 milhões

• SCHROEDER
• Início das 'aulas:
8 de fevereiro, segunda-feira

• Alunos: cerca de 1.530
• Professores: em média 120
• Escolas: 13

.

• Orçamento: 37%,
valor: R$ 7,6 milhões

• JARAGUÁ DO SUL
• Início: 8 de fevereiro,
segunda-fei ra

• Alunos: cerca de 12 mil
• Professores: mil
• Escolas: 34
• Orçamento: 29%,
valor: R$ 65 milhões

• MASSARANDUBA
• Início das aulas: 17 de fevereiro
• Alunos: 1.150
• Professores: 60
• Escolas: 6
• Orçamento: 25%,
valor: R$ 2,8 milhões

• GUARAMIRIM
• Início das aulas: 18 de fevereiro

--.e Alunos: 3.33,5
• Professores: cerca de 110
• Escolas: 23
• Orçamento: 27%,
valor: H$ 16,8 milhões

• � � • • M • " � M "

:Encante-se com toda a linha de móv-eis infantis com QUALIDADE e PRSCO
BAIXO, erucov-ais, carrinhos, roupas e brinquedos para todas.as idadeslll o'

Aprov-eite a linha de brin edos educativ-os nesse v-olta às aulasU

Rua Barão do Rio Branco, 230 - Centro - Fone: (47) 3055.0230 - www.fmkids.com.br
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GERAUPOLICIA---------

Para Clarice, realizar as tarefas domésticas é uma grande dificuldade

cionana pública ligou. para
o Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto.) e
foi informada que o problema
ocorreu por causa de uma tu

bulação rompida na rua Fran-

cisco Hruschka. (São Luís).
"Disseram que a situação iria
normalizar dentro de algumas
horas, mas até agora nada".

DAIANE ZANGHELlNI

Sem água em casa

há uma semana
Abastecimento prejudicado na Tifa Martins
JARAGUÁ DO SUL

Tomar banho ou realizar
tarefas simples do cotidiano,
como fazer a comida ou lavar
a roupa e a louça tornou-se
um verdadeiro problema para
a ,funcionária pública Clari
ce Martins, 44 anos. Desde a

noite de sexta-feira passada,
ela convive diariamente com

o problema da falta de água
no bairro Tifa Martins, onde
ela mora com o marido, os três
filhos e a nora.

Na rua Josefina Satler Pi

colli, o chuveiro e as torneiras

praticamente só funcionam da
meia-noite às 6h. A dificulda
de é tanta que ela e o' marido
tomaram uma medida extre

ma para realizar a higiene pes.- .

soaI. "Estamos passando só
um pano com álcool no corpo.
A gente' acorda cedo para tra

balhar, não podemos ficar es

perando até a meia-noite para
tomar banho" ,.lamentou.

Para garantir o banho dos
três filhos, que trabalham em

marcenaria, o jeito é armazenar
a água em baldes. "Quando eles
chegam do trabalho, às 17h30,
eles' tomam banho de caneca.

De manhã cedo, quando saímos
de casa, tentamos tomar banho
bem rápido antes de acabar de
novo", acrescentou. Clarice
lembra que a falta de água é um

problema antigo na localidade.
"Durante o verão, é sagrado

não ter água no sábado. Mas

agora, como o calor que está,
Q problema piorou", afirma.
Na terça-feira -à noite, a fun-

.

Problema não tem doto poro acabar
Chuva do fim de semana e forte calor sobrecarregaram a distribuição

o assessor de comunica

ção do Samae, Leocádio Ne
ves. e Silva, afirmou que a

falta de água está relaciona
da ,à forte chuva que caiu em

Corupá no fim de semana. ''A

força das águas ria cabeceira
do Rio Itapocu prejudicou a

qualidade da água fornecida
à população", explicou. Alia
do a esse problema está o

forte calor dos últimos dias,
que está sobrecarregando a

distribuição de água no mu

nicípio, principalmente nas

regiões mais altas - como é o

caso da Tifa Martins.
.

Silva afirmou que, por en

quanto, não existe previsão
para que o abastecimento no

bairro volte à normalidade.
Ele destacou que para resol-

ver' a situação, o Samae de

pende do funcionamento na

nova ETA (Estação de Trata
mento de Água) no Garibal
di, cujas obras serão conclu
ídas. somente no fim do ano.

Também recomendou que as

residências tenham uma cai
xa d' água de mil litros para
uma família de quatro a seis

pessoas.

Bandidos assalta'm· malharia e

fogem com cerca de R$ 6 mil
MASSARANDUBA conseguiu se soltar e acionou

Na madrugada de ontem, a polícia. De acordo a Polícia
dois bandidos armados com Militar, Valdiani comentou

pistolas invadiram a casa dos que os assaltantes usavam um

donos damalharia Kaiani, em' pano branco para cobrir o ros
Massaranduba. Os assaltantes to. Dentre os pertences rouba
obrigaram o empresário Salé- dos estão joias, notebook e um

sio Karminski a ir até a empre- automóvel Peugeot, que foi
sa, que fica ao lado da residên- abandonado horas depois na

cia, para que eles pudessem Vila Itoupava, em Blumenau ..
roubar o dinheiro; Seis viaturas policiais fize-

Um dos homens seguiu com ram a ronda no local, mas não
Salésio para a fábrica, enquan- conseguiram localizar os ban
to o outro permanecia na casa didos. Os policiais desconfiam
vigiando Valdiani Michalak, es- da participação de uma tercei

posa do empresário. Depois de ra pessoa e suspeitam que os

conseguir pegar R$ 6mil do cai- bandidos' conheciam o siste
xa da empresa, o homem levou ma de segurança da empresa,
o .marido 'de Valdiai novamente pois as câmaras de vigilância
para a casa. O casal foi amarra-

_

da malharia estavam viradas
do e os bandidos fugiram. para que ninguém pudesse ser

Por volta das 5h, o casal identificado.
.

Carlos Fabrício Grisbach é o

novo tabelião do município
JARAGUÁ DO SUL

Carlos Fabrício Grisbach,
37 anos, é o novo tabelião do

f{l
� Tabelionato de Registro e Pro-
:::l

i testo de Títulos de Jaraguá
,� do Sul. Grisbach começou a

trabalhar no município na se

gunda-feira. Ele foi aprovado
em concurso público em 2006
e desde então esperava a sua

nomeação.
Natural de Curitiba (PR), ca

sado emorador de Jaraguá do
Sul há 20 dias, ele foi o primei-

.

ro colocado no concurso que
teve 12 mil inscritos. Grisbach
é bacharel e mestre em direito
pela UFSC (Universidade Fe
deral de Santa Catarina) e exer
ceu a profissão por onze anos.

O novo tabelião tem seis livros

publicados e especialização em

administração.

O tabelião Grisbach tem a

. função de administrar o -car

tório e tornar legítimo, através
da sua assinatura, os proces
sos que envolvem notas, es

crituras e protestos. Já a antiga
tabeliã, Margot Adélia Crubba
Lehmann, permanece no car

tório de Registro Civil, Jurídi
co e de Títulos e Documentos

,

por ter ingressadona profissão
antes de 1988, quando ainda
não era exigido concurso pú
blico para ocupar o cargo.

"Meu primeiro compro
misso é com a sociedade ja
raguaense e pretendo prestar
um serviço de excelência",
comenta Grisbach. Ele afirma

que o tabelionato seguirá fun-
.

cionando normalmente e que
pretende melhorar os serviços .

prestados à população.'
-,

Grisbach começou a trabalhar em Jaraguó do Sul na segunda-feira

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

Polícia suspeito que acusados

estejam foragidos em Joinville
GUARAMIRIM Josias disse que não sabia que o

A Polícia Civil de Guarami- veículo seria utilizado para o cri
rim já tem pistas do paradeiro me. Ele foi liberado, mas a Polícia
dos suspeitos de terem baleado Civil continuará investigando se

o pedreiro' Sérgio de Mello, 34 ele 'tem envolvimento com a ten

anos. Ele foi atingido com cinco tativa de assassinato.
tiros na terça-feira, na BR-280 Mello trabalhava em Itajaí
(em frente à Weg Química), em como pedreiro e teria vindo para
Guaramirim. De acordo com o Jaraguá do Sul, nesta semana

investigador Fábio Donin, os 'ir- para visitar as filhas, de nove e

mãos Valdecir e Valdenir Soares, 12 anos. Segundo Donin, 'a víti
de 23 e' 31 anos, estariam foragi- ma cumpriu um terço da pena
dós em Joinville. pelo homicídio de Valmir Soares

"O Valdecir é quem conduzia - irmão dos acusados - e está em
a moto e o Valdenir foi o autor . liberdade há um ano. A Polícia
dos tiros", comenta Donin. Uma. Civil não divulgoumais detalhes
'peça que teria se desprendido sobre o caso para não atrapalhar
do capacete e caído no local do o andamento das investigações.
crime foi a pista que conduziu Conforme

.

informações do

� a policia até a casa de [osias Hospital São José, Mello saiu da
� Bruhmuller, em Guaramirim. UTI ontem e está internado em
a::

� Na residência foi encontrada a um quarto. Dos cinco tiros dispa-LU
•

� ";::"""-...11 ã: motocicleta e os dois capacetes rados contra o pedreiro, três acer-Juíza Cân�ida assumiu processos da Operação Game Over em dezembro. Cada ação tem cerca de 5.500 páginas utilizados durante a tentativa taram a cabeça, um a clavícula e

de homicídio .. No depoimento, outro atingiu um dedo.

JOGOS DE AZAR
. .

.AçÕes·da.Game.Over
-

.
.

entram na fase final
Mas ainda não há previsão sobre a sentença
JARAGUÁ DO SUL f'

Os dois processos penais
originados ,da Operação Game
Over, deflagrada em novem':

bro de 2008, entraram na fase
final. Em uma das ações, que

,
indicia nove réus por participa
ção no esquema de jogos de azar

da região, a etapa de juntada das

alegações finais foi concluída no
mês passado. Agora, a documen
tação está no cartório criminal
do Fórum para conferência e, em

seguida, segue para análise da \ As próximas semanas pro
juíza Cândida Brugnolli. metem ser de muito trabalho

No outro processo, que de- para a juíza Cândida. Isso por
nuncia 12 réus, a etapa de jun- que só a ação tuja a etapa das
tada das alegações finais ainda alegações finais foi concluída
não foi concluída: Por isso, não tem 55 volumes - o equivalente
é possível prever a data das a cerca de 5.500 páginas. Sem
sentenças. "Sabemos que é um contar o outro processo penal
processo importante por causa que ainda não chegou à Justi
da repercussão do caso, mas es- ça, que deve ter quantidade de
tau trabalhando nele há apenas material semelhante para ser

20 dias e o conteúdo é bastante analisado.
extenso", destacou Cândida. A A sentença dada 'pelá juí
juíza assumiu as ações em de- za não significa a condenação
zembro do ano passado, com definitiva dos acusados. 'Aqui
a transferência da então titular (Vara Criminal] sai a decisão
da Vara Criminal, Patrícia Nolli, em 10 grau, mas os suspeitos
para Brusque. poderão entrar com recurso no

TJ (Tribunal de Justiça), no STJ
(Superior Tribunal de Justiça) e
até no STF (Supremo Tribunal
Federal)", explicou.

Dos 21 acusados de parti
ciparem do esquema de jogos
de azar, sete foram presos: o

bicheiro José Wodzinsky e os

filhos, -Vinícius e Everson Wo

dzinsky.n _bicheiro Ademir Bell
e a filhá-Bianca Bell; a ex-dele
gada régíonal Jurema Wulf e a'
escrivã aposentada Dilva Dol
zan. Todos eles conseguiram
habeas corpus e estão respon
dendo o processo em liberdade.

DAIANE ZANGHELlNI

Licitação poro construir muro
. deve ser aberto mês que vem
JARAGUÁ DO SUL

Representantes do Conse
lho Comunitário Penitenciário,
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), Acijs (Asso
ciação Empresarial de [araguá
do Sul), Associação de Morado
res do Bairro Jaraguá 84, verea
dores e outras lideranças partici
param na tarde de ontem de uma
reunião para debater o projeto de

construção de um muro para o

Presídio Regional.
De acordo com o secretário

de Desenvolvimento Regional,
Lia Tironi, o grupo decidiu re

alizar uma alteração no projeto.
"Vamos mudar só a localização
da guarita, isso não vai mudar o

.

orçamento", explicou. O muro,

que terá 200 metros de compri
mento por seis de altura, vai
possibilitar futuramente a cons

trução de uma ala para 70 pre
sos com' espaço de trabalho no

terreno do presídio. A estrutura ,

está orçada em R$ 500 mil e os

recursos foram garantidos pelo
governo 'do Estado.

Na segunda-feira, engenhei
ros envolvidos no projeto deve
rão adequar à projeto. Segundo
Tironi, a expectativa é de que o

edital de licitação seja aberto no

dia 20 de março. "S� tudo cor-.

rer dentro dos trâmites normais,
a construção deve começar em
meados de abril", previu.

NOTA AGRADECIMENTO
Familiares de

ANTONIO'HIRSCHEN FISCHER,
ainda consternados pelo seu falecimento, agradecem a todos os paren
tes e amigos que acompanharam seu sepultamento, enviando flores, co
roas e mensagens, Agradece em especial ao Pe, lrmundo Rafael Stein -

Paróquia São Sebastião, pelo conforto espiritual, aos Médicos: Dr. Hugo
Nora, Dr. Luis Carlos Stoeberl e Dr. Rodrigo O. Lima, Equipe da Onco

logia e Entermaqern.do Hospital São José, Auto Locadora Valler, Plano
Leier, Léo Bruck e Família, Cecília e Ivo Konell. Com muita tristeza pela
separação, mas, confortada pelo descanso eterno, onde, Deus chamou
o.�ntonio de volta. Deixando aqui seu exemplo de vida e trabalho, como
filho, irmão, marido, pai, tio, amigo. Aproveitamos para CONVIDAR a

todo.s para participar das Mlssas de sétimo dia, nesta sexta-feira, dia 05
de fevereiro de 2010, às 19h; na Matriz São Sebastião - Centro e, no

domingo, dia 7, às 8h na Comunidade São Cristovão - Bairro Amizade.

Família de ANTONIO HIRSCHEN FISCHER

/"
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, f..SC.If'U·U:OR

Por causo de um filme...
Pela segunda vez não consigo ir a um

país que está de um lado cercado pelas
águas, com a Austrália e por terra, dividin
do a ilha, cercado pela Indonésia. Falo do
Timor Leste (a província vizinha perten
cente à Indonésia recebe o nome de Timor
Oeste). Em 2006 quando planejava a ida, o
povo tomou as ruas protestando contra o

governo. Ensandecido, por dias lojas foram
saqueadas e pessoas morreram em con

frontos com as tropas do governo. Desta
vez o problema está com a Indonésia que
por esses dias "fechou" a sua fronteira para
estrangeiros que viajam ao país vizinho.

Recentemente os australianos lançaram
um filme chamado Balipo ..O filme narra

a morte de quatro jornalistas (dois deles
australianos) durante confrontos em 1975
numa cidade chamada Balipo, no Timor,
entre tropas que pediam a independência
do Timor da Indonésia. Este confronto é
um dos inúmeros que ocorreram até a in

dependência do' país, em 1999. No filme
os jornalistas foram mortos pelo exército
Indonésio. A Indonésia diz que é mentira.
O filme é o assunto do momento na Indo
nésia. Vejo debates na televisão e jornais
escrevendo sobre o assunto. Mais um bate
boca entre Austrália e Indonésia. Se acom

panhar as notícias da região é comum ler
"ruídos" entre esses dois países.

A Austrália foi o principal apoiador do
Timor. Se perguntar a um indonésio sobre
o' assunto'ele vai responder: ''A Austrália
com o aval das Naçôes' Unidas roubam o

Timor Leste de nós. Porque lá tem petróleo
e ouro. Eles sabiam disso. Se for lá você
vai ver que os únicos navios que lá se avis
tam partem para a Austrália com petróleo.
Quem explora o petróleo são as compa
nhias australianas. O povo passa fome,
mas a família do presidente está nadando'
no dinheiro recebido das empresas austra
lianas. Os portugueses voltaram a ensinar
a sua língua, sua religião, seus costumes,
financiados pelas empresas australianas ..
Fazendo com que as pessoas se tornem di
ferentes de. nós".

No Timor Leste o idioma oficial é o por
tuguês .. Os portugueses, que estiveram nas

ilhas ao redor do Timor nos seus tempos
de navegação, daqui extraíram madeira, o

sândalo.
No Brasil foi lançado um filme com a

direção de Lucélia Santos chamado de Ti
mor - O massacre que o mundo não viu.
Retrata o último confronto entre o povo e

as tropas da Indonésia. Certamente a Indo
nésia matou muitos civis, mas o filme tem
um ar de fazer o espectador se revoltar con
tra o país que detinha o Timor. Lembra os

museus judeus retratando a segunda guer
ra mundial. Forçando, fazendo sua cabeça
para sair revoltado contra os nazistas.

NOVELAS

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1

.

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

• Cine Breithoupt 2
• Lula, o Filho do Brasil �Dub)
(14h20, 16h45 - todos os dias)
• Encontro de Cosais (Leg)
(19hl0, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Breithoupt 3
.• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20, 19h1 O - todos os dias)
• Avotor (Leg)
(21 h - todos os dias)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Avotor (Dub) (17h20, 20h40 - todos os dias) -
• Xuxo em O Mistério de Feiurinho (Dub)
(14h, 15h40 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Julie & Julio (Leg) (19h, 21 h30 - todos os dias)
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub).
(15h, 17h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os EsqUilos 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
• Avotor (Leg) (21 h30 - todos os dias)

A caminho das
portas do Céu

Adoptoçóo moderno do conto clás
sico de John Bunyon. Efeitos visuais

.

incríveis, lindos locações e um elenco
maravilhoso dóo vida à história que
inspirou gerações por centenas de
anos. Sigo Cristóo nesta grande jor
nada do Cidade do destruiçóo poro os

portos do céu.

Uma provocativa
história' do Brasil
o jornalista Leandro Narloch adota

.

uma postura que vai além dos mocinhos'
e bandidos. Ele mesmo' avisa 00 leitor:

. "Este livro nõo quer ser um falso estudo
acadêmico, e sim uma provocaçõo; Uma
pequena coletônea de pesquisas histó
ricas sérias, irritantes e desagradáveis,
escolhidos com o objetivo de enfurecer
um bom número de cidadãos".

CAMA DE GATO
Glória fico orrasodo por ter que soir do mansão. Cleu
so aviso Verônico do soído de Rose. Gustavo volto poró
coso e fico surpreso 00 descobrir que Rose foi emborn.
Ledo vai prncuror Déborn. Severo converso com Adol
giso sobre seu plano de invadir uma joalheria.Wolde
mor fico pasmo 00 ver o foto de Roberto no internet.
Gustavo vai procurnr Domenico, Verônico e Roberto
brindam 00 sucesso do plano. Rose fico surpreso 00

ver que Gustavo enfeitou o vila com flores e cortozes
se desculpando e pedindo poro elo volto[

TEMPOS MODERNOS
Nelinho tento folar com Moringoni, mos ele foge.
Ninguém aparece poro o j:há de Goretti e elo se

revolto. Noro encontro Zeca com Nelinho e revelo
que foi elo quem deu os ingressos poro os dois
irem 00 teatro. Moringoni tento escapar de Volo
dõo e sofre um ocidente. Nora roubo o celular de
Nelinho. Albano aceito dor um tempo o Regeone.
Mario Eunice pede poro dormir no coso de lolon
do. Regeone flagro Deodoro com Portinho. Albano
encontro Moringoni morto em seu esconderijo.
Nelinho vê o pai com Hélio e fico perplexo.

VIVER A VIDA
�J!_tilde fico espantado 00 ouvir os come�ários de
Soroio sobre Garcia. Matilde estranho o interesse de
Soroio por Garcia. Jorge aparece no quarto de lucia
no e fico furioso 00 vê-lo pedir um beijo poro Miguel.
Tereza pede poro Jorge se aproximar de Luciano e ele
fico desconfortável. Betina sofre preso no elevador
do prédio de Carlos. Doro reclamo com Sornio por
atender o telefonede Garcia e porter contado sobre
Marcos poro Flovinho. Jorge tento contór sobre o bri
go com Miguel poro Luciano, Tereza o impede.

PODER PARALELO
Mouro acordo e se assusto com o que vê: o quarto
está cheio de flores. No mesinha do saleta há um

recado do Bruno dizendo que quer viver com elo
todos os dias do suo vida. Brunó acordo 00 Iodo
do Neide no apartamento do Fernando. Fernando
revelo o Rotoel que estó com um passaporte falso,
pois precisova fugir do Bruno. Paulo, Kholid e Loilo
armam um esquema poro Tony S9ir do Brasil. Kho
lid diz que o ideal seria eles compro rem o von do
Rafael poro viajar com o documentoçõo em ordem .

Rafael cumprimento Nino e Pedro.

BEI:AA FEIA
Antes que o corro explodisse, Vela desce o ribonceiro e

desesperodo consegue desamarrar Belo. Vero conse

gue tiror Belo do corro. Bela ucorda meio confuso,
e diz que o pen drive estava dentro do corro. Vera
cuido de Belo que tem queimaduras. Verônica ex

plode de alegria 00 saber. que Belo morreu. Vero
levo Belo poro suo coso e noo entende quando o

secretário começo o folar sobre fantasmas. Belo expli
co que quando pequeno formou a duplo com Dinho,
que juntamente com seu pai forjoram o morte só para
ficor com o dinheiro.

(O resumo dos copítulos é de responsobilidade das
emissoros).
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TURBINAS GE PARA DESA
AGE Power &Woter anunciou o vendo de turbinas eólicos poro o Deso que vai produzir 145 megowtts de energia no Rio Grande
do Norte. A Deso .: que já gerovo 30 MW em PCH , está colocando em operação PCH de mais 175 MW. Troto-se de um dos

,
investimentos do Dobrevê Empreendimentos e Participações, com sede em Joroguá.

ACORDO COM O EGITO
Está em andamento o processo 'de acordo entre
o Mercosul e o Egito. A ABIT solicito às empresas
do setor têxtil o manifestação até o dia 12 deste
mês com vistos à inclusão ou exclusão de algum
produto do cadeia têxtil.

O AÇO TAMBÉM ESTÁ QUENTE
As expectativas de vendas fracos levaram os si- .

-derúrgicos ti desligarem seus altos-fornos e com

o demando aquecido os preços não param de
subir. Os consumidores logicamente vão apelar
poro os importações penalizando duplamente
o economia nocional, pois além de não gerar
vendas poro os usinas nacionais, pressionam o

balanço comercial com os importações. lnmen
tável o falto de visão de longo prazo de alguns
empresários, pois temos vantagens competitivos
no aço e poderíamos construir um sólido mer

cado de derivados poro o mesmo, incluindo o
. indústria naval. Já existem navios abarrotados
de aço chegando aos portos brasileiros.

PIB DE 2010
As projeções poro o crescimento do PIB neste
ano estão cada vez se deslocando mais dos 5%
poro os 6%. "

.

PORTO DE ITAJAí
Continuam muito tumultuados os obros de recuperoção do Porto de lte
joí. Quando não são entraves burocráticos, é o letargio dos responsáveis
pelo serviço ou entraves jurídicos. O porto está literalmente encalhado.

.

BUSSCAR EM MARCHA LENTA
lamentável o situação desta empresa que está às voltas com plano de
demissões:"_ com adesão de 1.138 trabalhadores - enquanto luto poro
receber devolução de, impostos e busco empréstimo junto 00 BNDES.
Enquanto isto, o produção putlnn e o situação só priora. Quem está
aproveitando são empresas de Joinville, de Joroguá e até o Comil de
Erechim que conseguem contratar trabalhadores experientes.

f'

MERCADO

Aumentam os riscos de inflação
Segundo BC, projeção.para o IPCA subiu entre dezembro de 2009 e janeiro

A ata da primeira reunião
do Capam (Comitê de Política

Monetária) de 2010, em que
os juros básicos foram manti
dos estáveis em 8,75% ao ano,
informou ontem que 'ia pro-'
babilidade de que desenvolvi
mentos inflacionários inicial
mente localizados venham a

apresentar, riscos para a traje
tória da inflação poderia estar
se elevando". Os diretores do
Banco Central entendem que
essa possibilidade de aumento
de riscos para a inflação existe
"a se confirmar a perspectiva
de intensificação das pressões
da demanda doméstica sobre
o mercado de fatores".

Para o Capam, o .quadro
também eleva a possibilida
de de que eventuais pressões

localizadas nos preços, como
no atacado, poderiam ser re

passadas aos preços ao consu

midor. "O Comitê avalia que a

materialização desse repasse,
bem como a generalização de

pressões inicialmente locali
zadas sobre preços ao consu

midor, segue dependendo de
forma crítica das expectativas
dos agentes econômicos para
a inflação", cita o documento.

A projeção feita pelo Ban
co Central para o IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Am

plo) no ceriário de referência
subiu entre dezembro de 2009

e janeiro de 2010; ''A proje
ção para a inflação de 2 O 1 O

.

elevou-se em relação ao valor
considerado em dezembro,
mas ainda se situa ao redor do

.

valor central de 4,50% para'
a meta fixada pelo Conselho
Monetário Nacional", cita o

documento.

COMMODITIES
O Capam avalia que o

principal risco para a inflação
no front externo vem de urna

"eventual elevação dos preços
de commodities". No ambiente
interno, o risco está nos efeitos
"cumulativos e defasados ·da
distensão das condições finan
ceiras e do impulso fiscal e cre
ditício sobre a evolução da de
manda doméstica, levando-se
em conta a dinâmica do consu

mo e do investimento, em con

texto de redução da margem de
ociosidade na utilização dos fa

tores. de produção".

LOTERIA
CONCURSO N° 1150

CONCURSO N° 04421

CONCURSO N° 1 007
·'11 '"lU �q". 1"'/ (ii �'I'lltl,I" � "I,}! •.JI UI','�" Ii,,1

1
""II H'jl '''III ''''I ··or .IM

.,." l/I ql,i/ ••", or i. ",,,. ii 1:;1i'
�n � a. DO �ntil 1�1j1 """"" fJJ �'''''''' I�) dr .. -<,.,.. qJj Wah u",··� ilI,ipl �'fJli

INDICADORES

DÓLAR COMERCIAL (EM RS.) r.ss: O

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,8500
,

I
OGLAR PARALE�O (E,rV1 RS) 1,9000.

1,9700

2,O�OO ;�I) 2,7%

2,5875 'I· 1,19%, EURO (EM RS) 2,5866
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MiSTERID DESFEITO

Uma prancheta bem turbinada
. ../

o tão esperado lançamento da Apple, o iPad, reúne várias funcionalidades num tablet

o tão esperado anúncio do tablet da Apple
aconteceu, enfim, na semana passada. Depois de
muito disse me disse, chegou o primeiro
computador em formato de prancheta digital do

, mercado, o iPad.
Todo orgulhoso, o presidente da Maçã, Steve
Jobs, apresentou a novidade, que mistura

computador, videogame, leitor de livros digitais,
tocador de música, entre outras funcionalidades,
no mesmo balaio.
O brinquedinho chega primeiro às lojas nos EUA
e vem em dois modelos: um com Wi-Fi e outro
com Wi,-Fi e celular 3G. Cada uma das opções
pode ter 16, 32 ou 64GB.
Os preços, claro, variam de acordo com cada
modelo. Os mais simples vão custar a partir de

U$ 499 (cerca de R$ 920) e os mais caros, U$ 829

(R$ 1,5 mil).
O iPad conta com acervo de 140 mil aplicações .

disponíveis no mercado e, como a Apple não
dorme no ponto, todos os aplicativos
desenvolvidos para iPod Touch ou iPhone rodam
bem .na prancheta digital.
Mas, ao contrário dos outros dois citados acima,
o tablet não tern função de câmera digital. Até
porque seria muito estranho alguém tirar uma
foto com um objeto do tamanho de um livro.
De acordo com Jobs, a bateria dura

aproximadamente dez horas, isso se o usuário
ficar apenas vendo vídeos, ouvindo música ou

, I

navegando pela internet. Em caso de jogos,
como todo gamer já sentiu na pele, a bateria vai

embora em menos tempo.
O tablet tem saída de vídeo com resolução de
1024 por 768 pixels, que pode serVGA ou

Composite. Vale lembrar também que" se o

usuário sentir necessidade, um teclado externo

'pode ser plugado na prancheta.
A previsão da Apple é que os iPads sem acesso à
rede celular estarão disponíveis em dois meses nos

EUA. Já a versão com 3G chegará em 90 dias.
Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.
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Por Elijane Jung

• "Moça, até onde vai a loucu
ra do ser humano?". Bem, você
segue reto, faz a curva do An-.

geloni, vai no vácuo, encontra
a placa da Agência de Viagens
Vá com Deus, segue o fluxo,
desembolsa 80 mil reais e vai

acampar na Antártida... Tem
doido pra tudo!

� O CORREIO' DO POVO
SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2010 VARIEDADES----�----

Universo TPM
FELICIDADE

Numa discussão séria sobre fe
licidade foi lançado um desafio

. para as mulheres da rodinha.
Definir felicidade em três pala
vras. A primeira foi simplória.
Feriadão de carnaval. A outra foi
sonhadora. Corpo sem gordu
ra. A última foi viajona. Eu com

Gianecchini. Chegada minha
vez, rindo das caras, bocas e de

sejos delas, só uma coisame veio
àmente. Felicidade pramim, em
três palavras ... "Amigas sem no

ção". Ganhei beijinhos e abraços
das fófis. Mas vai dizer que não
é espetacular ter amigas assim?

BISCOITO DA SORTE
Se for cantar, abra as janelas.

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

DIVÃCOM
ISALETE DOS SANTOS MEURA

EU SOU: alegre, extrovertida e responsável. NA MINHA BOLSA
NÃO FALTA: batom e caneta. QUERIA QUE O MUNDO: fosse
mais justo com as crianças. DESEJO QUASE SECRETO: termais

tempo para as pessoas. NÃO VIVO SEM: trabalho. APLAUSOS
PARA: professores responsáveis por sua missão. VAIAS PARA:
falta de vontade. DESNECESSÁRIO É: pensarmuito e agir pou
co. UM FILME: A corrente do bem. UM ENDEREÇO VIRTUAL:

Orkut.UM DESTINO: cumprir sua missão. UM LUGAR PARA
COMER: casa daAna. O QUE BEBER: cervejinha. O QUE FALTA
NOS HOMENS: boa vontade. O QUE SOBRA NAS MULHERES:
disposição para vencer. SONHO DE CONSUMO: viajar muito.
UMA DIVA: Regina Duarte (autenticidade). NA TPM EU: sou
manhosa. A FÓRMULADOAMOR É: paciência. NOTA: Isa é pro
fessora, vó daVicky, e esposa do Aldão.

"Tamojunto' ...
Meu querido amigo Ieferson Brück está organizando um

domingo para lá de animado. A festa Glamour Sunday vai
acontecer neste fim de semana, a partir das 16h, na Bier
House, com DI Deivid Rausis e Grupo Toque de Simplici
dade. Promete muita gente bonita em um ambiente super
gostoso, A namorada do Brück, com toda a sua simpatia, já
angariou um grande número de confirmações. No que de

pender desse casal, não tenho dúvida que a festa vai ser um
sucesso. Os dois são uma simpatia, uns bobos alegres, pes-

.
soas que vale' a pena conhecer, de verdade! Então, sucesso .

.
no evento e podem contar comigo lá. "Vambora"?

I
I

I
II

I

• Essa reforma na Ponte do
Portal é coisa de tirar qualquer
um do sério. Existem os cami
nhos alternativos (loooongas
voltas), mas e quem usa o bu
são? Nesse calor deve ser uma
delícia ficar sentado nesses

ônibus espetaculares, por ho
rasehoras.

• Das maldades que os ami

gos são capazes de fazer: Che
gar num japonês e dizer: Ô
japinha, abre teu olho, rapá!
Dizer que o Galvão Bueno e o

Fausto Silva deveriam ir para
o Haiti. Como conseguem ser

tão maus? Tadinho do japa! .

• Hoje é o dia do profissional
deDatiloscopia (aquele que "lê"
as impressões digitais), uma ra
mificação da papiloscopia que
engloba ainda a quiroscopia, a
podoscopia, a poroscopia e a

critascopia. Entendeu?

• "Pedalei com meu amigo
do peito por um chão invisí
vel. O céu virou estrada e eu

reinventei o infinito. Qualquer
coisa no mundo pode sim
existir! Topa pegar seu quase

.

tudo e arriscar dividir?" Pedro
Antônio de Oliveira;
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linha de Fundo
.

Por Genielli Rodrigues, interina

Julimar Pivatto

PESQUISA

UM ESTUDO DA UNIVERSIDADE

DEGOTEMBURGO, NA SUtClA,
COM 1,2MILHÃO ESTUDANTES
MOSTROU QUEOS JOVENS

QUE PRATICAM ESPORTE

APRESENTARAM DESEMPENHO
MUITOMELHOR DE RACIOCfNIO EMRELAÇÃOAOGRUPO

DOS SEDENTÁRIOS, DEVIDO AOAUMENTO DO FLUXO
SANGufNEO PARAAÁREADOCtREBRO.

julimar@ocorrei�dopovo.com.br

Automobilismo
o mais tradicional campeonato de automobilismo de terra. do

Brasil já tem data para começar, será nos dia 6'e 7 de março em São

.

Bento do Sul, considerada a casa dos jaraguaenses, E esse ano o públi
co terámuitas opções de torcida no Catarinense deAutomobilismo de
Terra.AlémdeAlnaSchwartz,Alexandro Spezia, ElínorElert,Alessandro
Coelho e Cristiano Rosa (foto), a região estará representada por mais
três competidoresDanRicardo,Wilson Lazzares eViniCardoso.

DOIS TOQUES

ESPECULAÇÃO.O colombiano.Carlos
Henrique, parece que não virá
mais para o [uventus, Aconteceram
problemas com o visto de trabalho
do jogador.

CICLISMO· O atleta jaraguaense
Markolf concorre ao prêmio
Guidão de Ouro-- Os Melhores
do Ano de 2009, da revista Bike
Actíon.

PARAVOTAR·A seleção acontece no
site da revista (revístabikeactíon.
com.br), no link Guidão de Ouro.
Markolfpode ser selecionado na

.

categoria XCMMTB.

APOSENTADORIA·O meia Deco
.afirmou que deixará a Seleção
Portuguesa após a Copa do Mundo.
Aos 32 anos, ele deseja abrir espaço
para novos jogadores.

MISTÉRIO.A reestreia de Rabinho no
Santos não está confirmada para o
clássico. O técnico Dorival Júnior
disse que- não quer se precipitar e
querRabinho 100%.

PREPARAÇÃO
. "',

Ferrari contém euforia nos treines
Segundo diretor da escuderia, bons resultados nesse início são perigosos
DA REDAÇÃO
.: o diretor esportivo .da Fer

rari, Stefano Domenícali, não
se mostrou tão empolgado com

os bons resultados do brasileiro
Felipe Massa e do espanhol Fer
nando Alonso nos testes desta

'

semana na cidade espanhola
de Valência. "Na Fórmula 1 não
há milagres. Se você quer ser o
mais rápido, tem de trabalhar
duro durante meses e meses

para se igualar aos concorren

tes, que têm tanta capacidade
e estão tão motivados' como
você", ponderou Domenicali,

Para o diretor, a performan
ce pífia de 2009 deve servir de
alerta, e os resultados nos trei
nos podem confundir e serem

enganosos. "Não podemos es

quecer onde estávamos, quanto
a resultado.s, no último Grande
Prêmio. Há muito trabalho a

fazer para anular a desvanta-·

gem e muitos problemas para.
resolver. Não sabemos quanto

. combustível os outros carros

tinham, o que torna impossível
ter umaideia clara da força de
cada um na pista", explicou.
Ele acha que algumas equipes
podem ter "disfarçado",· e só
mostrarão o que têm de melhor
no início. da temporada.

Contudo, o diretor esportivo
da escuderia italiana gostou do

que viu no autódromo. de Va
lência. "Se há algo que nos dei-

.

xa satisfeitos, é a confiabilidade
do carro. Mais de 1,4 mil qui
lômetros percorridos é um bom
começo. Agora devemos nos as
segurar em manter a intensida
de do trabalho", ressaltou.

Ontem, último dia de trei

nos,
.

Alonso fechou como o

piloto mais rápido da semana.

Depois de marcar lmin11s5'99
na primeira sessão, o espanhol '

cravou lminlls470 na segun
da..Massa surpreendeu no

primeiro dia com o tempo de
lmin11s772.

.

,

DIVULGAÇÃO

Ferrari começa ano com bons números, mas precavida por causa dos resultados obtidos. na última temporad_a
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Novo Goll.0 VHT (5Ul1C4), 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.Novo Fax 1.0 VHT (5Z31R4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocíonal à vista a partir de R$ 30.490,00. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total ftex MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista
a partir de R$ 30,990,00. (Cód. 5Z62E) com preço promocional à vista a partir de R$ 42.990.00. Pólo Hatch 1.6 VHT (9A32N4), Total Flex MY 09/10, 4 parlas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedan 1.6

(cód, 9"42N4) MY 09/10. Total Flex, 4 portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490.00. Gol 941.0 2 portas com preçoà vista a partir de R$ 23,490;QO 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. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total tiex. MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.990.0Q.
Preços e condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Validade: 06102/10

Grupo Auto Elite 40 enes de aedibjlidade. 4732746000
'Caraguá Auto Elite,
Uma relação de confiança.
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Carolina Tomaselli

"LOMDespesas
o relatório tambémmostra que

os empenhos a pagar em 2010 so

mam R$ 297 mil, os restos a pagar
de 2009 processados totalizam R$
521 mil, e os empenhos pagos de
restos a pagar 0.0 ano que passou

, foramR$ 743mil. NaSaúde, o saldo
.: 'financeiro informado éde R$ r.a
milhões, enquanto os empenhos a

pagar somamH$ 8�mil. Os restos a
pagar processados de 2009 somam
R$ 158mil. Emjaneiro, cita o docu
mento, foram feitas 22licitações.

Comitiva de vereadores vai
"

hoje a Florianópolis" onde en

tregam a versão final da nova Lei
Orgânica na Uvesc (União dos
Vereadores do Estado), que pres
ta assessoria jurídica. As emendas
à LOM 'devem ser votadas ain
da este mês pela Câmara. Outro

,

compromisso é na Fecam (Fede
ração Catarinense dos Municí-

'

pios), onde Q grupo quer verificar
sobre projetos para a região, como
na área de agricultura familiar.

-

CÉSAR JUNKES

DIVULGAÇÃO

ca rol i n a@oco,rreiodopovo.com.br

. Voltou atrás
Apesar da recusa inicial, o .

governo começou a chamar os

aprovados no último concurso

público do municípío, realizado
em janeiro de 2008. Corno O pra
zo para as contratações termina
este mês, a Câmara quer saber
em que pé estão as nomeações.
O gabinete do vereador Jean
Leutprecht (PC do B) já entrou
em contato com a Prefeitura e

aguarda a lista. Se a relação não
'for enviada; ele deve recorrer a

um pedido de informação.

Asfalto
No cargo desde o começo da

semana, o prefeito em exercí
cio de Massaranduba, Armindo
Sésar Tassi (PMDB), quarto à

esquerda, entregou ao secretá
rio estadual de Infraestrutura,
Mauro Mariani, o projeto' exe
cutivo de pavimentação da SC-
413, ligando. a cidade e Luiz Al
ves. O documento permitirá ao

governo do Estado licitar a obra,
em trecho de dez 'quilômetros.
O investimento previsto é de R$
15 milhões. A audiência contou,
também com a presença do de

putado estadual Carlos Chio
dini e do diretor executivo da
SDR, Francisco Luiz de Souza.

Posição
Com a lista em mãos, os

vereadores poderão analisar,
entre outras coisas, os critérios
adotados nas convocações,'
já que há muitos esperando

. para serem chamados. E, até

porque, .precísam estar a par
da situação para a votação do

projeto que institui Programa
de Desligamento Voluntário' de
servidores efetivos e estáveis
do município, que caminha no

sentido inverso do concurso: 'O

das exonerações.

it;tJVÍliN1f. t)IWE
"

:rtfl.AN�prn:� 08%
i �pw'�lin:.mnUi" ;U!i(:IPb
:$ICml,pl.lrr" $�JlfmlE. 1(:1:
ri:'$"rdliW;�I()Nffi�ql��tfnO
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VOLTA ÀS AULAS
"

.

ESTUDANTES VOLTAM A ROTINA
A partir de segunda-feira, recomeça o calendário escolar em três cidades'

REGIÃO
A vida escolar dos estudan

tes começa a voltar ao normal a

partir da próxima semana. Na

segunda-feira, 8 de fevereiro,
'cerca de 14.800 alunos da rede

pública municipal iniciam as ati
vidades em três' cidades do Vale
do Itapocu, Corupá, Schroeder e
Jaraguá do Sul. Ao todo, são 51

escolas que abrem as portas. E
mais de 1.180 educadores que
recomeçam os trabalhos. .

Nosmunicípios deMassaran
dubà e de Guaramirim, as aulas

começam no próximo dia 17,
quando também as unidades es

taduais de toda a região voltam a

trabalhar (confira no box).
I

Para receber os antigos e os

novos alunos, a Prefeitura de Co

rupá fez alguns investimentos no
setor da Educação. A' quadra da
escola Aluísio de-Carvalho Oli
veira será transformada em um DAIANA CONSTANTINO

ginásio de esportes, com arqui
bancada e piso novo. O investi
mento total é de R$ 440mil. Des
se montante, R$ 250 mil saíram
dos cofres públicos do Estado e o
restante veio da Prefeitura.

Outra novidade é a entrega do
kit básico escolar para os cerca

de 1.200 alunos. A administra

ção pública investiu R$ 70 mil.
E para completar, os alunos que
moram distante das unidades de
ensino vão ter o serviço de trans

porte ampliado. Isso porque, a

Prefeitura adquiriu dois novos

ônibus, desembolsando R$ 330
mil. Segundo o secretário de Ad

ministração e Finanças, Sandro
Glatz, está. previsto para a Educa

ção R$ 4,4 milhões, o que repre
senta 33% da arrecadação anual
do município.

Em 'Guaramirim, o início das
aulas estava previsto para segun
da-feira (8), porém, a data foi al
terada pelo novo governo, para
17 de fevereiro. De acordo com o

secretário. de Educação, Antônio
Pacher, a data foi prorrogada para
conciliar com o começo das ativi
dades da rede estadual.

'Alunos receberão uniformes
na rede municipal de Jaraguá
A grande novidade para os

alunos. do ensino fundamental
da rede municipal de Jaraguá
do Sul é que em 2010 todos
receberão uniformes. O mate

rial deve ser distribuído ainda
no mês de fevereiro. De acordo
com o secretário municipal de
Educação, Silvio Celeste,' cada
estudante irá ganhar um kit
com duas calças/bermudas (cal- ,

ças com zíper" que podem ser

transformadas em bermudas),
duas camisetas e uma jaqueta.
No total, foram investidos cer
ca de R$l milhão na compra
dos uniformes. Neste ano tam

bém, segundo Celeste, devem
ser intensificadas as atividades
culturais nas escolas como con
certos, teatro e demais manífes-

. tações de arte.

Sobre os demais investi
mentos em obras e reformas, o
secretário diz que os trabalhos
estão concentrados na área da

educação infantil, onde existem
cerca de 800 crianças na fila de

espera por vaga. "Estamos am

pliando e criando novas' vagas
nos bairros Nereu Ramos, Barra
do Rio Cerro, Vila Rau e Ami

zade", destaca. A expectativa
/d� Prefeitura é que em 2010

sejam geradas 280 novas va

gas na rede municipal de edu

cação infantil. Porém, Celeste
afirmaque os critérios para in

gresso na rede devem ficar ain
da mais rigorosos. "Precisamos

.

levar em conta questões como a

renda da família e a necessida
de", sugere.

A rede municipal de ensino
em Jaraguá do Sul conta com

cerca de 12 mil alunos e mil

professores. A previsão é de que.
durante todo o ano, o segmento .

receba investimentos de R$ 65 -

milhões, o que corresponde. a
cerca de 29% do orçamento
anual da Prefeitura. Secretório Silvio Celeste destaca investimentos previstos na educação infantil

FOTOS CÉSAR JUNKES

Escolas estão prontas para receber. os estudantes. na segunda-feira mais de 14 mil alunos voltam a estudar

.

Rede estadual
inicia no dia 17
REGIÃO

As aulas da rede pública es

tadual dos cinco municípios da
região do Vale do Itapocu, inte
grados pela SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional] [ara
guá do Sul, Corupá, Schroeder,
Massaranduba . e Guaramirim,
começam no dia 17 .de fevereiro.
Nas 32 escolas, mais de 20 mil
estudantes e mais de 700 profes-

. sores retomam as atividades.
.

� Conforme afirma agerente de'
, Educação, DeniRateke, os alunos

iniciam o período letivo já com a

entregá do kit de material e os uni
formes. Além desse investimento,
o Estado trabalhou na melhoria e

reformas de parte das escolas du
rante as férias. Sobre os educado
res contratados temporariamente,
a rede estadual ainda precisa pre
encher o total de 264 vagas. Todas
as terças e sextas-feiras, os pro
fissionais podem se inscrever na

SDR, a partir das 14 horas.
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Câmara quer confirmar nomeações
Informação é de que Prefeitura teria chamado este ano alguns dos aprovados.

.
CESAR JUNKES.

JARAGUÁ DO SUL

A convocação de aprovados
no concurso público realizado
em janeiro de 2008 estará em

pauta na Câmara. Faltando me

nos de 30 dias para términodo

prazo do edital, o vereador Jean
Carla Leutprecht (PC do B) vai
protocolar um pedido de infor
mação, requerendo dados sobre
.a contratação dos aprovados.

Leutprecht conta que havía
solicitado as informações para
o Executivo, mas como não ob
teve resposta utilizará o recur

so, que obriga a manifestaçãb
da Prefeitura. O vereador quer

.

a lista dos aprovados no con
, curso e a relação de quem já foi
chamado para assumir o cargo.

No final do mês passado, o
secretário de Administração,
Ivo Konell, afirmou em entre
vista ao O Correio do Povo que
o governo não iria convocar os

aprovados, alegando não haver
necessidade de ampliar o qua
dro permanente e nem exigên
cia legal. Na ocasião, Konell
confirmou também que o edital
não seria prorrogado.

. Leutprecht, entretanto, diz

Vereador quer
, .

mais cartórios
A notícia que o TJ (Tri

bunal de Justiça) deve tro
car os funcionários de car

tórios de Jaraguá do Sul
por concursados irritou o

vereador Jaime Negherbon
(PMDB). O peemedebis
ta deve ir a' Florianópolis
buscar informações sobre a

abertura de novos cartórios
na cidade. Negherbon quer'
a implantação de duas no

vas unidades, segundo ele
uma promessa do .TJ feita
em 2007.

"Eu estou na luta por
novos cartórios na cidade
desde o primeiro mandato ..
Eles prometeram mais dois,

.

. um na região da Barra do
Rio Cerro e outro próximo
da Unerj. E hoje eu leio nos

jornais que eles vão trazer
concursados para trabalhar,

aqui, mas substituindo os

atuais. Isso não ajuda em

nada", desabafa,

que vai investigar se são válidos
os argumentos do Executivo de

que a legislação brasileira não

obriga.a nomeação dos aprova
dos conforme o número de va

gas ofertadas. "Esta informação
eu ainda não tenho, mas vou

saber. Essa história do concurso
de 2008 precisa ser passada a

limpo", afirma.
O vereador também prome

te checar informações que che

garam a ele de que alguns apro
vados teriam sido chamados
este ano, contrariando as decla
rações do secretário. "Conver
sei com algumas pessoas que
garantiramque as convocações
continuam, . porém não 'sabe
mos ainda quem são e se há

. previsão de mais contratações
para este mês", comenta.

Semana passada, o Sinsep
(Sindicato dos Servidores PÚ
blicos Municipais de Jaraguá
do Sul e Região) recomendou
que os aprovados não cha-

.

mados procurem o sindicato,
para entrar na Justiça a partir
de março.

GIOVANNI RAMOS VereadO( vai requerer a lista de'aprovados e a. relação dos convocados pela Prefeitura este ano

Oposição ataca na Câmara
após a volta d� Bylaardt

Ávila criticou o projeto de privatização de água, proposto por Bylaardt

GUARAMIRIM

A primeira sessão da Câma
ra de Vereadores após a volta do

prefeito Nilson Bylaardt (P:rv1DB)
foi marcada por críticas da nova

oposição, principalmente do ve
reador Jaime de Ávila (PT), antes

. líder de governo. A ausência da
bancada do P:rv1DB fez com que
o petista discutisse apenas com

o novo líder de governo, Gilberto
.

Junckes (PPS).
Nenhum projeto foi coloca

do ern apreciação do plenário.
Apenas indicações foram apro
vadas, entre elas o pedido para
criação de ciclovias na cidade e

uma audiência dos vereadores
a ser agendada com o Dnit (De
partamento Nacional de Infra
estrutura e Transportes), em Flo-

cn rianópolis.
� 'O ex-prefeito Evaldo Junckes
::J

i (PT) enviou um relatório das ati-
,� vidades durante os sete meses de

gestão aos vereadores. Segundo o

ex-líder de governo, Bylaardt re
cebeu a Prefeitura com R$ 11 mi
lhões em caixa. Junckes também
denunciou que a cadeira do ga
bínete do prefeito, comprada na

gestão dele, foi queimada após a

posse de terça-feira. --...

Na tribuna livre, Ávila criti
cou a nova gestão, que pretende
privatizar o sistema de água e

saneamento. "Criticaram tanto
nós pela OS e agora querem a

privatização da água, da educa
ção e. do planejamento", afirmou,
em referência as parcerias com o

Grupo Positivo (ensino) e Instítu
to Jaime Lerner (urbariismo).

Junckes defendeu o governo,
afirmando que a parceria com o

Posivito dará uma educação de

qualidade para as crianças do

município. O vereador disse, ain
da, que haviam roubado o direito
de Bylaardt de administrar a ci
dade ano passado, "uÍna vontade
popular, que não foi respeitada".
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Unerj epue anunciam dois ,mestrados
Cursos nas áreas de Administração e Informática devem começar em março
A Unerj e a PUC-PR anun

ciaram, ontem, que foram

aprovados dois cursos de mes
trado que vão funcionar em

Jaraguá do Sul. A Capes (Co
ordenação de Aperfeiçoamen
to de Pessoal de Nível Supe
rior) concedeu a autorização
em janeiro deste ano e as aulas
devem iniciar até março.

De acordo com a reitora da
Unerj.Pedra Santana Alves, os
mestrados serão nos campos
de Administração e Informáti
ca. A instituição vai divulgar
as datas do processo de inscri
ção e seleção apenas na pró
xima semana. ''Ainda estamos
oficializando "essa novidade.
Fazer um mestrado não é tão

simples quanto se matricular
em um curso de graduação. As
vagas são limitadas e o aluno

precisa passar por uma sele
ção criteriosa", afirmou Pedra.

A parceria com a PUC-PR
também trouxe melhorias no

campo da pós-graduação. A

Unerj está com seis cursos de

pós-graduação trazidos pela
instituição do Paraná. Os for-

Fundo destina·
R$.750 mil

mados poderão se especializar
em Gestão de Treinamento e

Desenvolvimento de Pessoas,
Marketing, Gestão de Negó
cios, Comércio Exterior, Direi
to Civil e Empresarial e Enge
nharia de Produção.

Durante a manhã de ontem,
a Unerj também apreseritou os

novos coordenadores dos cur

sos de graduação. O professor
da PUC-PR, Belmiro Valverde
Castor, foi o convidado especial
para dar urna palestra sobre a.
globalização e o empresariado
no novo cenário mundial.

Cerca de 100 pessoas, en
tre empresários, professores e

a comunidade, estiveram pre
sentes para ouvir o professor,
que faz parte. do corpo per
manente do programa de pós
graduação em Administração
da PUC. Belmiro é autor de
diversos livros, entre eles, "O .

Brasil não é para Amadores"
e "Tamanho não é documen
to: estratégias para pequenas
e microempresas brasileiras".

CÉSAR JUNKES

DÉBORA KELLNER Professor Belmiro Castor discutiu o mundo globalizado do ponto de vista do empresariado, ontem na Unerj

A Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul e o Conselho

Municipal de Cultura estão com
inscrições abertas para o pri
meiro edital de 2010 do Fundo

Municipal de Cultura. Este ano,
serão destinados R$ 750mil a fi
nanciamentos de projetos desen- .

volvidos nas áreas de música,
manifestações culturais, teatro,
dança, audiovisual, literatura,
artes visuais e patrimônio his-

.

tórico cultural- este subdividi
do em edificado e material.

Os interessados devem se

inscrever até o dia 5 de março,
no setor de Protocolo da Pre
feitura. Serão aceitas propos
tas culturais para execução no

período de junho a dezembro.
Podem concorrer pessoas jurí
dicas sem fins lucrativos, com
domicílio ou sede em Jaraguá
do Sul, e pessoas físicas, nas
cidas ou residentes no muni

cípio, onde. os interessados
devem estar radicados há pelo

.

menos três unos, Carlos Cidade (esquerda) e Edson Schalinski mostram novo trabalho

Cárlos Cidade e Banda mostram

composições do novo CD no Sesc
O compositor e cantor Car

los Cidade e Banda se apresen
tam, hoje, em noite especial no
Sesc (Serviço .Social do Comér

cio) de Jaraguá do Sul. Carlos
apresenta seu novo trabalho,
chamado UNU, que deve' ser

lançado em breve. "Essa apre
sentação no Sesc é um pré-lan
çamento do CD, que o público
vai poder conferir em breve",
afirma Carlos que também toca
violão. O show começa às 20h.
Os ingressos, gratuitos, devem
ser retirados no balcão da Bi
blioteca do Sesc.

A noite promete ser anima
da. Carlos, Edson Schalinski
(guitarra), Virgílio D�Ávila (bai
,xo) e Jean Juarez Ferreira (per
cussão) mostram as músicas
inéditas, Hadeus, Falas do sol,

.§. UNU, EDS.on, Cordialação, Va-
g mos sentar para um café, Alma
=>

� absoluta, Cem passos, Rica-

mizade, Leve a vida, Flores no

deserto, Distração, Carruagem
insólita e Portal do eterno (letra
ao final). "Como todas as can

ções são de minha autoria, não
posso dizer que tenho uma pre
ferida, eu gosto de todas. Mas

para o público é diferente. Cada
um vai se identificar com as

canções de acordo com suahis
tória", acredita Carlos. Durante
o show, ainda haverá participa
ção especial da Banda Seres e

de SinaraWeber.

Completando o programa,
Cauê e Carlos Cidade interpre
tam a música Mundo Paralelo
II, vencedora do primeiro lugar
e prêmio de melhor arranjo no

Festival MPB 90, em São José;
Em 2005, Carlos Cidade, acom
panhado por banda da qual Ed
son Schalinski é remanescente,
apresentou na Scar (Centro de
Cultura Artística) o show Fi
lomântíco, lançando o CD do
mesmo nome.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------VARIEDADES

Ricky Martin no

carnaval da Bahia
Segundo o jornal "Agora", o cantor
Ricky Martin será uma dos atrações
do carnaval em Salvador. Ele foi
convidado por Carlinhos Brown, e
virá 00 Brasil com seus dois filhos e

o babá poro acompanhar os shows
e os festas no Bahio. É o segundo
vez que o cantor marco presença nos

festividades baianas; A primeiro vez

foi em 2008, quando veio o Salvador
o convite de Caetano Veloso.

Undsay e Somantha
VÕo juntas à 'boate -

lindsay lohan e o DJ Samantha
Ronson, com quem o atriz tem uma'

relação pro lá de complicado, podem
estar perto de reator o romance. De
acordo com o tablóide "lhe Sun", elos
foram vistos juntos no clube noturno

"leddy
,

s", em los Angeles. Após
terminarem o romance, há algumas
semanas, elos já teriam passado o

.

noite juntos, acabando com os boatos
sobre lindsay e Aurélien Wiik.

SBI compro os

'direitos de "Glee"
. .

o SBl venceu o disputo com os outros
canais brasileiros, entre eles o Re
cord, poro o exibição da série "êlee".
A série é um musical com elenco
predominantemente jovem, e venceu.

o último Globo de Ouro de Melhor
Série de Comédia. O contrato foi
fechado pelo diretora-geral do SBl,
Daniela Beyruti. A emissora já tem
os direitos dos séries "Gossip Girl" e

"Sobrenatural", do Warner.

SUDOKU

�éa
Suzi,. fazendo

manha

enquanto era

fotografada
pelo leitor
Eduardo

Marquardt. I

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

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

SOLUÇÃO
Muito calor. Entre o metade do tarde e o início
do noite há chance de pancadas isolados de
chuva, rápidos e passageiros. MINGUANTE NOVA CRESCENTE, CHEIA

5/2 • 14/2 - 2212 . O 28/2

.. fases da lua

"
•

s; '. 'Jarà{:Juã· 00 Sul e Região

SÁBADO
MíN: 200e
MÁX: 35°e
Sol

HOJE

MíN: 22°e
MÁX: 37°e
Sol com chuva

DOMINGO SEGUNDA
MíN: .22°e MíN: 22°e
MÁX: 36°C. MÁX: 36°e
Sol Sol com chuva

-11 ÁRIES

11'· (20/3 a 20/4) .

r" "
'

Talvez s�ja a hora

�. �
. de selecionar

. melhor o seu círculo
social. Pr.epare o coração, pois
alguns laços' sentimentais
correm o risco de se romper.
Hoje, faça uma revisão dos atos
passados; você costuma seguir
os impulsos e pensar depois. -

')(
GÊMEOS

. (21/5 a 20/06)
Tendência a sacrifi-

,

'

cor a sua vida sen-

timental em favor
de outros interesses: pense bem
antes de deixar o par de lado
e procure avaliar esta decisão.
Existem caminhos abertos, só

.

você que não enxerga isso por
medo de encarar um desafio.

l,,� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
.: ') Descarregue as

� � energias acumu-
'Iadas praticando

esportes. Anseios diferentes
e a intromissão alheia podem
tumultuar a paixão. ,Os aspectos
astrais anunciam que a outra

pessoa pode não compreender as
mensagens que envia para ela.

#
LIBRA

-

.

. (23/9 a 22/10) ,

. Risco de tomar
-

.

uma atitude

precipitada e se ar

repender. O sentimento de perda
pode marcar sua vida sentimen
tal. Evite se indispor com seu

par. É melhor verificar com mais
paciência aquilo que é valioso
para você e se fixar nisso.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

� Nenhum vento é
-

te favonwelquando
não se sabe aonde

quer chegar, não deixe o medo te
_ paralisar. Briga ou insatisfação
pode rondar o convívio com quem
ama. Para manter a política da
boa vizinhança, faça planos de
acordo com o orçamento.

TOURO
.

.

(21/4 a 20/5)
Convém repensar
as suas atitudes. As
suas necessidades

afetivas podem bater de frente
com o trabalho. Na relação a

dois, evite disputas. Péssima
hora para gastar dinheiro. O dia
pede silêncio e recolhimento,
não tente mudar as coisas.

,,'"
CÂNCER

�.� (21�6 a 21/7)
.

�-,,;..._ ••-;:, Voce corre o riSCO

: l de fazer gastos
desnecessários,

controle essa tendência. No
romance, problemas mal resolvi
dos poderão vir ii tona. Amores
antigos podem dar notícias e

isso não deve abalar seu olhar. '

para o futuro. Seja flexível.

" ti ESCORPIÃO

��*�/ (23/10 o 21/11 )
�=�e:::=� 'Questões ligadas ao
-

_,
'-

.. passado e à família
(_J podem mexer com

as suas estruturas.
É tempo de romper lances des
,gastados e aproveitar o presente.
Cuidados com a apresentação no

meio em que vive estão em desta
que hoje com a Lua Minguante.

CAPRICÓRNIO
:6 (22/12 a 20/1)

At{. Estabeleça novos

objetivos de vida
hoje. Fuja de dis-

cussões. Um sentimento de perda
pode marcar a sua vida sentimen
tal nesta noite. Uma ideia pode
vingar se você se concentrar nela,
especialmente se tiver a ver com
aumento de renda.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Poderá s� D�orre
cer com mtngas.
Nesta fase, você

tenderá a deixar o romance de
lado, mas reaja e não deixe o

desânimo abalar a paixão. Tenha
cuidado com as palavras que
utiliza! Livre-se de precoriceitos
para se abrir às novas ideias.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

5/2
Afonso Jordan
Arold Rode
Cloudemiro S. Erdmann
Claudio C. Klein Jr.
Dieg,o Fernandes
Edelmdr Doring
Eder R. Muller .

Eliseu E. Feustel
Eno Borctiordt
Fobione Mateus .

Fabio Mateus
Gabriel do Costa
Gerson Costa
Gisely �ernondes
Iara E Puttkomer

"' íris Demorchi
Jorge l. Nogel
Ketlyn de And�ude
Leonardo WeiU�r
Lucas R. Santos

"

Morlei B. Bolduon
Neide C. Boder
Nivaldo lomoselli
Osmar E K. Petry

� Paulo Ramos Jr.
Rosane Voltolini
Tomi làvores
lotione E Bortel
lião Stohelin
Valdemar H'onemonn
Vendelino Posquoli
Vivione Wessler
Wofgong OIsko
Volvo M. T. Fischer
Varo E Puppkomer

DIVIRTA-SE

Jogo de. futebol
Num jogo de futebol, o certo altura,
um dos jogodores voi cobror- um
escanteio. O gondula, muito socona,
coloco ume pedra no lugor do bolo. O
cobrador do esconteio tomo distôncto,
corre, e mete umo bicudo no pedm,

,

Coi no chão, começo o gemer, mos
logo está dondo gorgolhodos! Um
jogodo'r, indignodo, pergunto:
- Você ocobou de quebror o pé
chutondo o pedro, posso sober do que
você está rindo?

.

.-'- Hohoho! lô rindo doquele imbecil
que fez o gol de cobeço!

AQUÁRIO
(2·1/1 a 18/2)
Pegue leve com

suas atitudes

egoístas ou .

intolenintes, pois pode atrair
ressentimentos. A dois, não é hora
de fazer imposições a quem ama.

.

Evite brigas. Cuide de você, escute
seu coração e aposte em seus

pressentimentos mais profundos.

PEIXES
. til.. (19/2019/3)
.�.III Terá necessidade
.,.,...., de melhorar o

seu trabalho, seja
através de novas experiências
ou de cursos. O pessimismo pode
prejudicar a relação. Se faltar
ânimo, será com amigos que
encontrará um novo rumo e a

troca de ideias será eficiente.
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'CONVITES
MACARRONADA

A partir de hoje os convites. para a 2° Macarronada Beneficente do Moa, que
acontece dia 13 de março, a partir das 11 horas, no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos, já estão sendo comercializados: na revista Nossa, na

� Imobiliária jardim e também com o pessoal da Ajapra. O valor antecipado é 10
reais. Além de saborear a deliciosa macarronada preparada por Tato Branco e

sua equipe, o ingresso dá direito a participar dos shows da banda Bella Donna
(Garagem do Faustão), Turbinados do Forró (Floripa), os sertanejos John & Luan
(Blumenau) e da banda revelação de Santa Catarina, South of Mind, reconhecida
em recente pesquisa pelo jornal Diário Catarinense. A renda do evento será desti
nada para Ajapra (Associação Jaraguaense Protetora dos Animais).

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é meu omiço, o
Comissário Márcio Cecatto. Ele é ou

tro querido que lê o jornal de trás
para frente. Márcio primeiro confere a

minha coluna para saber de todos os

babados que acontece na urbe sorriso.
Valeu mesmo!

." A coragem é o

'primeiro virtude do
estadista. Sem elo,
o coragem, todos os

outrasAvirtudes."ANONIMO

CABALA
Dizem as revistas de fofoca que che
gou ao fim o "namoro" de Madonna e

Jesus Luz. O motivo da separação teria
sido por falta de assunto entre eles. Só
restou para a dupla, a cabala, que am

bos ainda tinham em comum. Sexo? Cá
entre nós, parece que nunca foi o forte
do cesnl,' Que coisa, né? Uia ... a gente
só pensa bobagem!

BEVONCÉ
Os casais Alberto e Denize Correia (Di
pil], e Amauri e Emerita Jacobi (Jamo),
conferiram- ·ontem à noite, no Parque
Planeta, em Floripa, a mega apresen
tação da famosa cantora americana,
Beyoncé, vencedora de seis prêmios do
Grammy. Wanessa Camargo abriu o show.

ONDE COMER
BEM EM.JARAGUÁ
No restaurante Mime. O bufett em
quilo mais barato e mais badalado
da cidade.

TROFÉU
Recebi durante a semana o Troféu.
"Amigos da Vida". Homenagem do
GAVI- Grupo de Apoio a Vida, Posto
Samaritano do VCC, em Jaraguá do
Sul O premio é destinado às pesso
as que acreditaram e valorizaram
o trabalho da instituição. Aliás, eu
fui um dos primeiros colunistas a

confiar na entidade, que comemo

ra. cinco anos e atende mais 800
pessoas por mês.

_

Este colunista recebendo o troféu ''Amigos da Vida" das mãos do
presidente do Grupo GAVI , Oscar Luiz Maba, e do Vice Josevaldo da Costa

.

NAS RODAS
• O sofá da Bell Arte, na casa dos
Big Brother, ficou mais espaçoso.
Tessália, a namoradinha do Mi
chel, foi a última a sair.

mesma cama.

• Pelo meu iPhone tenho escu

tado elogios sobre a loja Casa
de Minas. Lá você encontra os

mais variados tipos de premo-
. çüo, E o que é bem melhor, com
uma promoção de até 50%. Vai
perder?!

• Depois de dar um tempo e cada
um curtir um poum a vida de
solteiro, um casal bem popular
da urbe sorriso, voltou a dividir a

.

BUXIXO
A leitora Bruna Martins enviou um

e-mail soltando o verbo contra
uma produtora de Jaraguá. O nome

.

mais bonito que ela chamou para
o empresário foi: "caloteiro". Pois,
.como o fato é desconhecido por
.este colunista ,e o e-mail não pode
ser considerado verdndeirn.Iu não
sou juiz para julgar, me reservo no

direito, por enquanto, de não reve
lar o nome. Mas volto ao assunto.

UM ANO FUEL EVENTOS
No sábado, na AABB de Jaraguá,
os promoters Thiago Mattos e Pepe
Narloch, movimentam uma festa .

daquelas para comemorar o pri
meiro ano da Fuel Eventos. Para
embalar o frege, presença do Pro
jeto Led - com a participação San- .

drinho, Tungah e Anderson Stenger..
O Dj Carlos Fuse, Deivid Rausisse

,

também embalaram a picape. Elas
free até às 23h30.

" O jovem Bruno
.

Henrique Lunelli,
ao lado do pai, o
industrial Antídio
Aleixo Lunelli
e do irmão, o
empresário
Daniel Rodrigo
Lunelli, assumiu
a mais nova

unidade da

.emprese
Lunender, em
Avaré, SP, onde
são produzidos
os produtos tez
a Lez

o CORREIO DO POVO [E)SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2010'

TE CONTEI!
• Todo mundo que participo
do Big Brother Brasil ganha um

carro. A Tessália foi n única que
ganhou um jato, {twitter.coml'

, topade�umor)r Foz sentido!
• Em março o empresário
José Luiz Raussisse, o grande
Zéca, sem muita ostentação,
deve inaugurar suo elegante
loja, Automóveis Joraguá, na
Mprechol. Al:iás, sem falso,

ih" mo�ésti(J,·está ficando· um!uxoi;

• Nõo ousem esquecê-lo:
Franciela Rosa é grande
aniversariante de hoje. Por favor,
.Iiguem. Elo vai adorar saber que
foi lembrada.

'/ '. ,No sábado, Adriana. Nogueira
,
movimenta o cheperln Soloon,
no Shopping Breithaup, com
muito violão e voz. Vale o peno
conferir.

• Sábado, a tiracolo do meu

amigo o jornalista Joilson
, , Arigeli e sua Jodno,' e a convite
do restaurante Modero, em
Balneário Camboriú, estaremos
conferindo as delicias da casa.

Tudo preparado pelo premiado
chef Junior Durski.

• �egundo o bloco "Em Ci",u'
da Hom", a 'lindo �e Geisy '.' '.�

Arruda, conforme a notinba na .

coluna de ontem, para desfilar
como Rainha de Carnaval, não
confere. É tudo boato. Mos
garantem que vão surpreender o
,povo jaraguoense.

'.

,I '. ,

No sábado o bond'o origirmr·
�a Trivium, fará show no lendon
Pub. Inclusive com o presença
do vocalista Adriano, que
atualmente moro em Lages. .

,

.' Quem U esqueceu está em

I�empo ,de de�cvlpor-se: Nódia ,�
\ n R�flate Chiodini, esposa do

,

.

músico, Samuel Chiodini, foi
o mais querida aniversariante
da cidade, ontem. E vai adorar
saber que foi lembrada.

DICA DE SEXTA
Conferir o Estação Armazém.

Todo dia uma novidade.
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PREPARE SUAS A.RMAS!

Tiroteio e outro mun
Comandante Shepard está de volta em Mass Effect 2

com a'missão de matar alienígenas

Depois de bater recordes de venda
no exterior, o Mass Effect 2, enfim,
chegou ao Brasil na semana

passada. O game é a tão aguardada
segunda parte da trilogia espacial e
traz boas evolucões .

.>

O comandante Shepard está de
volta em sua viagem interplanetária
para combater uma ameaça
alienígena, que vai fazer de tudo

para acabar com todos os seres

vivos da galáxia.
E o herói não está sozinho na

batalha. Ele ganhou a companhia de
novos parceiros que vão ajudá-lo a

enfrentar os inimigos dos

terráqueos. E a missão não é nada
fácil. O gamer terá pela frente as mais
diversas e perigosas raças de

alienígenas.
O jogo está mais para um título de
tiroteio do que de RPG. Por isso, em

Mass Effect 2 a ação é garantida.
Você vai poder largar o dedo à
vontade, porque o bangue-bangue é
frenético! A história possuí muitas
variáveis, e, de acordo com as alianças
e atitudes que você vai tomando, a
trama vai se desenrolando. Esse
grande universo de possibilidades
merece destaque.
Outro ponto que chama a atenção
no jogo são os personagens. Os
desenvolvedores capricharam e

entregaram heróis e vilões

complexos, com riqueza de
movimentos e com um gráfico
recheado de detalhes.
O épico da produtora BioWare foi
desenvolvido em 'parceria com a

Microsoft e é distribuído pela NC
Games. Mass Effect 2 chegou para
Xbox 360 e tem preço sugerido de
R$ 239,90. .

«

o
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PAC

Em três anos,
R 403 bilhões
Segundo balanço, apenas
40% das' obras terminaram

. .

De 2007 a 2009 foram execu

tados 63,3% dos investimentos
do PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento), corresponden
tes a R$ 403,8 bilhões. Desse total,
R$ 126 bilhões vieram do governo
eR$ 88,8 bilhões, do setorprivado,
Os dados constam do balanço di

vulgado ontem pelo governo.
Os financiamentos para pes

soa física somaram R$ 137,5 bi
lhões e ao setor público, R$ 5,1
bilhões. A contrapartida de esta
dos e municípios correspondeu
a R$ 11,1 bilhões e do Orçamen
to, R$ 35 bilhões. Do total de R$
19,1' bilhões de financiamentos'

previstos para a habitação no

. período, foram contratados R$
16,5 bilhões e R$ 2,6 bilhões es- .

tão em contratação. No setor de
saneamento, dos R$ 39,3 bilhões

previstos, R$ 32,2 bilhões. foram
contratados e R$ 7,1 bilhões es

tão emcontratação.
Segundo os números, foram

concluídas 40;3% das obras, o

equivalente a R$ 256,9 bilhões.
. O setor mais adiantado é o de

habitação e saneamento, com

- 66,4%. das obras" concluídas.
Durante a cerimônia de apresen
tação do balanço, o ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo,
afirmou que tanto os. valores em

penhados quanto os valores pa
gos pelo governo subiram 8I;tO a

ano, de 2007 a 2009.

.

Em 2007, o governo .empe
nhou R$ 16 bilhõespara o PAC.
O valor subiu para R$ 17 bilhões
no ano seguinte e, depois, para
R$ 21,1 bilhões no ano passado.
Em relação aos valores efetiva
mente pagos, o governo liberou

'

R$ 7,3 bilhões em 2007,'R$ 11,3
bilhões em 2008 e R$ 16,4 bilhões
em 2009: Bernardo explicou que,
quando o PAC foi lançado, a proje
ção dos gastos com os projetos era
R$ 504 bilhões, mas que, 'atual
mente, com a inclusão de novas

obras,' o valor final é de R$ 637

bilhões. Esses números não in
cluem os gastos com o programa
"Minha Casa, Minha Vida".

AGÊNCIA ESTADO

Cai número de homicídios em SC
Segundo o Secretario de Segurança Público de Santo Catarina, o número de homicí

dios dolosos (com intenção de motor) teve quedo de 16,88% no cOmparativo entre janeiro
deste ano e do ano passado. Foram 64 assassinatos no primeiro mês de 2010 contra 77',
em janeiro de 2009. Do total, sete aconteceram em'ltajaí, ses em Florianópolis e seis em
Joinville. A maioria dos assassinatos tem como motivação o trófico e consumo de drogas.

EDITAL .
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. Registro de Imóveis' da comarca de

. Jaraguá do Sul/SC
, NORMA KATH LEMKE, Ofi

ciala Substituta do Registro de Imó
veis da Comarca de [araguá do Sul/
SC, torna público pelo presente edi
tal, que GENNY GUILHERMINA NOGACZ, CI n° 2/R-l,353,766-SSI-SC, CPF n°

487.825.139-53, brasileira, separada judicialmente, aposentada, residente e domi
ciliada na Rua Padre Anchieta n° 2.004, aprt.l02, Bairro Bigorrilho, em Curitiba-PR,
requer com base no art. 18'da Le'i n° 6.766/79, o REGÍSTRO DE DESMEMBM
MENTO, situado nas Ruas 54-Jorge Pinter, 60-Padre Anselmo Schmitter e na BR-
280-Rodovia Prefeito Engelbert Oechsler, perímetro urbano de Corupá/SC, abaixo
caracterizado,' aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC, conforme Certi-

.

dão n° 074/2009, expedida em 12.08.2009, assinando corno responsável técnico, o
engenheiro civil Charles Souza Antunes, CREA-n° 46752-8, ART n° 3509385-8. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total· de 9.462,67m2, sendo
constituído de 3(três) parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da'
ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonse
ca, 1.683-Centro; [araguá do Sul/SC ..

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2009.

A OFICIALA SUBSTITUTA

O CORREIO DO POVO DlSEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2010

Prezado assinante,
o jornal O Correio 'do Povo está realizando 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 pag�ento 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

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL:'ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Iaraguã do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 135375 Sacado: ALINE SILVEIRA SOUZA . CPF: 062.625.859-66
Cedente: EWALD COMERCIALLIDA-ME CNPJ: 04.479,600/000
Número doTítulo: 000006-0 Espécie: Cheque
Apresentante: EWALD COMERCIAL ITDA-ME DataVencimento: 06/01/2010
Valor: 378,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$
20,80, Edital: R$1O,40

.

Protocolo: 135557 Sacado: ANTONIO CARWSDEAlMEIDA CPF: 950.913.609-30
Cedente: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000
Número doTítulo: 102884318 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: ARISTOGNO ESPlNDOlADACUNHA DataVencimento: 16/07/2009
Valor: 5.062,91 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,90, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 133467 Sacado:ANTONIOVANDERLEI FWRIANO CPF: 568.393.409-53
Cedente: SANTANDER LFASING S/AARRENDAMENTOMERCANTIL CNPJ:
47.193.149/000Número doTítulo: 7000747593 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SANTANDER LEASING S/AARRENDAMENTOMERCANTIL Data
Vencimento: 15/04/2008 Valor: 3.346,66 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$'20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10�40
------------------------ ...---------------------------------------------------------.------------------------:-

Protocolo: 135753 Sacado: BRUNA IETIClA GRASELBORGHETI CPF: 052.316.669-98
Cedente: CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN LTD CNPJ:
85.315,042/000Núníero do Título: 26284 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: UNlBANCO-UNlAO DEBANCOS BRASILEIROS SA. DataVenci
mento: 10/.0112010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40; Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$'1O,40

Protocolo: 135906 Sacado: CECILIO DAROCHANErO' CPF: 007.474.809-23
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYWS CNPJ: 00.906.163/000
Número doTítulo: 9200033654 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCAFEDERAL DataVencimento: 12/01/2010
Valor: 115,54 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 135916 Sacado: DOROTEIABERTI CPF: 560.029.639-87
Cedente: BANCO BMC S/A CNPJ: 07.207.996/000
Número do Título: 20-133285-08Espécie: Espécie de ContratoApresentante: BANCO BMC
S/A Datavencímento: 05/12/2008 Valor: 7.943,36 Liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$ 37,12, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Protocolo: 135756 Sacado: EDERDE QUADROS CPF: 076.950.369-19
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANNLID CNPJ:
85.315.042/000 Número doTítulo: 26258 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Data
Vencimento: 10/01/2010 Valor: 213,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

,
----------------------------------------------------------,..-------------------------------------------------

Protocolo: 135768 Sacado: ELIAS DE PAUlAGARClAPADIlHA CPF: 026.711.999-29
Cedente: BANCO PAUUSTA S/A CNPJ: 61.820.817/000
Número doTítulo: 13-09453/08 Espécie: Cédula deCrédito Bancário
Apresentante: AYRES E FARIAADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento:
29/0112008 Valor: 4.411,28 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135749 Sacado: ELSONDONASCIMEN1DMENDES CPF: 061.505.259-29
Cedente: CENTRO DEFORMACAODE CONDUIDRES LESSMANN ITD CNPJ:
85.315.042/000 Número do Título: 25169 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: UNlBANCO-UNlAODEBANCOS BRASILEIROS SA. Data
Vencimento: 10/01/2010 Valor: 129,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10AO

.

�

Protocolo: 134901 Sacado: EVANDROHElNZEN SILVEIRA CPF: 050.678.099-65
Cedente: GRAITOFAC FOMENTOEASSESSORIA COMERCIAL lIDA CNPJ: 03.625.949/000
Número doTítulo: 01104-5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 05/0112010 Valor:
380,00 Liquidação após a intimação: R$lOAO, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40
------------------------------.------------.-------------_--------------------------------------------------

. .

Protocolo: 135765 Sacado: FERNANDO JOSEDE BARROS CPF: 007.473.229-37
Cedente: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: OLl49.953/000
Número do Título: 131022742 Espécie: Cédula deCrédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHULZE& ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento:
06/04/2009 Valor: 2.73�,94 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,00,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 135507 Sácado: IVONEDE CAMPOS SILVA CPF: 645.437.499.87
Cedente: DJD IMOVEIS ITDA CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: 329/AN0011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento:'10/01/2010
Valor: 750,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$
20,80, Edital: R$lOAO

Protocolo: 135908 Sacado: lAYOUTARQUITETURA E DESING ITDA
CNPJ: 07.095.614/000
Cedente: COMERCIO DEMATERIAISDECüNSTRPONTUAL CNPJ: 05.939.929/000
Número doTítulo: 697Q Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: CAJXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/01/2010
Valor: 530,25 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 135477 Sacado: LENARALEXANDRE ODORl7Zl CPF: 674.088.509-53
Cedente: BRIMADEC COMDEMAT ELETRICOS ITDA EPP CNPJ: 03.018.547/000
Número doTítulo: 28500 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicação
Apresentante: CAJXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 07/01/2010
Valor: 700,30 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10AO
---------------------------------------------------------------------------------

..--------------------------

Protocolo: 135574 Sacado: LEONITAB.DASILVA CPF: 625.649.359-15
Cedente: OESACOM E REPRES ITDA CNPJ: 81.611.931/000
Número doTítulo: 5341977U Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 06/0112010 Valor: 155,65 Liquidação após a
intimação: R$10,40,.Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmoprazo, sobpenade, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(ern), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta,
ignorada ou inacessível, ou for(em) resídentels) ou domiciliada(s) fora da Circunscríção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

.

Protocolo: 135751 Sacado: LORIANATESI<E CPF: 032:523.369-10
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN ITD CNPJ:
85.315.042/000 Número' doTItulo: 25519 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: UNlBANCO-UNlAODE BANCOS BRASILEIROS SA. Data
Vencimento: 10/0112010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:
R$14,60, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135905 Sacado: LUDMIlAFERREIRARAMOS CPF: 070.943.849-47
Cedente: CONDOMINlO RESÍDENCIALAMARYLLrS CNPJ: 00.906.163/000

.

Número do Título: 9200033484 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlCA·FEDERt\L DataVencimento: 12/0112010
Valor: 170,95 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$1O,40

Protocolo: 135748 Sacado: LUIS EDERVALDE CASTIlHO CPF: 018.956.749-05
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN ITD CNPJ:
85.315.042/000 Número doTítulo: 23849 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data
Vencimento: 10/01/2010 Valor: 126,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$13,'l9, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135622 Sacado:MAQMAIS COMERCIO E SERVICOS ITDA
CNPJ: 10.833.700/000 Cedente: SANSEIMAQUINAS P.IND.DE CONFEC.ITDA
CNPJ: 47.317.375/000Número doTítulo: 34345-001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 07/0112010 Valor: 446,76 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135907 Sacado: MARCOS FEUTI CPF: 064.046.078-08
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYWS CNPJ: 00.906.163/000
Número doTítulo: 9200033778 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 12/0l/201O
Valor: 133,02 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 135642 Sacado: NATIJU COMERCIO CONFECCOES LiDA
CNPJ: 07.726.796/000 Cedente: RAVANEllO INDUSTRIA E COMERCIO ITDA
CNPJ: 94.357.373/000 Número doTítulo: 1234-1/113 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 09/12/2009 Valor: 571,88 Liquidação após a ,

intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 135643 Sacado: NATIJU COMERCIO CONFECCOES lIDA
CNPJ: 07.726.796/000 Cedente: RAVANEL(..O INDUSTRIA E COMERCIO ITDA
CNPJ; 94.357.373/000 Número doTítulo:1234-1/2/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 08/01/2010 Valor: 571,88

. Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
10,40

.
.

----":_-:----------------------------------------------------------------------------------------_:.._-------

Protocolo: 134928 Sacado: PIOVEDISTRIBUIDORA ITDA CNPJ: 09.528.127/000
Cedente: N.T.FOMENTOMERCANTILITDA CNPJ: 04.132.283/000
Número doTítulo: 4.724-A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 07/01/2010 Valor: 917,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
10,40

Protocolo: 135602 Sacado: ROSENIR FERREIRADA SILVA CNPJ: 05.896.117/000
Cedente: COOP CREDITOMlTIUO DOS PEQ EMPRESMICRO E CNPJ: 06J74.009/000
Número doTítulo: 1201-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/0112010 Valor: 315,05 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10AO

.

Protocolo: 135921 Sacado: SIRLEIVIEIRA CPF: 052.486.449-76
Cedente: HSBCBANKBRASILSA. BANCO MUllTPLO CNPJ: 01.701.201/000
Número doTítulo: 40170159760 Espécie: Nota Promissória
Apresentante:ADVOCAClABEillNi\J.1 PEREZ S/C DataVencimento: 28/04/2008
Valor: 2.666,81 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$26,56, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135328 Sacado: THAMYTHUYI1N DE CARVAIROTAVARES
CPF: 053.618.449-69 Cedente: RETIFICADEMOTORESGUARAMIRIM ITDAME
CNPJ: 07.582.628/006Número doTítulo: 186 IEspécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11101/2010
Valor: 330,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 135377 Sacado:VALDENIRA SILVADE SOUZA CPF: 625.454.260-91
Cedente: EWALD COMERCIAL ITDA-ME CNPJ: 04.479.600/000
Número doTítulo:M-000008 Espécie: ChequeApresentante: EWALD COMERCIAL ITDA
ME DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 126,06 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$18,82,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135015 Sacado:VALDENIRA SILVADE SOUZA CPF: 625.454.260-91
Cedente: PEDREIll INFORMArICA CNPJ: 09.346.514/000
Número doTítulo: 000032-9 Espécie: ChequeApresentante: PEDREIll INFORMATlCA
DataVencimento: 04/07/2009 Valor: 325,00 Liquidação após a intimação:
R$10,4b, Condução: R$18,82,�iligência: R$ 20,80, Edital: R$10AO
---------------------------------------_._----------_-_------------------------------------------------------

Protocolo: 135764 Sacado:VANDERLEI DOS SANTOS CPF: 046.171.875-88
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000
Número doTítulo: 131019174 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHUIZE &ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento:
11109/2008 Valor: 1.360,57 Liquidação após a intimação: R$10,�0, Condução: R$16,00,

.

Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135612 Sacado:VANESSAGlACOMEill '

CPF: 036.456.569-10
Cedente: BIOHAIR ITDAME CNPJ: 02.266.619/000
Número do Título: 8305-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAL. DataVencimento: 11/0112010
Valor: 143,75 Liquidação após a.intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$
20,80, Edital:�$10,40
------------.;.------.----------------------------...---�--------------------------------------------------------

;

CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

;
..
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CATARINENSE

,Juventus amarga
meísuma derrota
Tricolor chegou a ter sete em campo

,

JARAGUÁ DO SUL

o Juventus viveu ontem um

jogo atípico. O Moleque Traves
so esteve muito bem no primei
ro tempo, ao ponto de deixar a
torcida com gostinho de vitória.
Mas no segundo sofreu com os

problemas disciplinares e teve
três jogadores expulsos - Lu

cas, Ramon e Ciarellí e chegou
.

a ficar com sete em campo. O
resultado foi a quinta derrota no
Campeonato Catarinense, por
3xl, para o CFZ/lrnbituba.

O Tricolor ditou o ritmo de

jogo nos momentos iniciais.
Com

_
dois minutos Ciarelli

lançou para o atacante Julio
Cesar, que errou a finaliza

ção. Aos 18, a partida foi in
terrompida por causa de urna

queda de energia e o jogo vol
tou depois de 12 minutos.

·

Aos 40 minutos, Alan Patri
ck perdeu o gol mais feito do
time. O goleiro do Irnbituba já
estava fora da jogada, mas o ata

cante furou e ficou na vontade.
O Moleque voltou perdido

para o segundo tempo e um des
cuido na pequena área, aos cin
co minutos, custou caro. O Irn
bituba marcou com Leonardo.
Aos 27 começou o festival de

pênaltis. O zagueiro Lucas atin

giu Cleberson na área e Felipe
Oliveira ampliou para os dcnos
da casa. Logo em seguida, Lucas
e Ramon sé desentenderam e o

árbitro expulsou os dois.
Com a equipe desfigura

da ficou difícil para o Trico-

• CAMPEONATO GAÚCHO
'�"'6;;'RõÕAõA""

, .

RESULTADOS
Grêmio 1xl São Luiz

. porto Alegre !IXI:Santa€:ruz
AVenida OX11?elbtas ,

Esportivo Ox3 verarióPolis
Inter-SM 1x3 São José
Ypiranga 1xl Universidade
Novo Hamburgo 1x3 Internacional
Juventude 1xl caxias
·7"RODADA
AMANHÃ
17h - São Luiz x Esportivo
17h - Pelotas x Porto Alegre
17h - Veranópolis x Inter-SM
17h - Universidadê xGrêmio
19M - São José x Noyo Hamburgo
19h30 -Internaciol)éill x Avenida
SEGUt\iDA-FEIRA '�

18h30'- Santa CrUZ)(�ullentude
20h30 - caxias >I Ypiranga
• CAMPEONATO PARANAENSE
"�"éii'RÕbAbA"

" ..

RESULTADOS
lraty 4xO Rio Branco
Atlético-PR 4x1Çianorte
Paranavaí 2x1 Serrano
Operário Ox1 Goritlba
Corinthipm;,PR OXO Paraná

Goleiro Ciarelli derrubou atacante Cleberson e foi expulso

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Coi. llmes PG J V

1° Joinville 15 6 5

Z' Atl.lbirama 13 6 4

� Avaí' 12 6 3

4° Brusque 9 6 3

5° Metropolitano 9 6 3

� Imbituba 9 6 3

7° Chapecoense 7 6 2

8i' Figueirense 5 6 1

g> CriciúJl')a 5 6 1

10" Juventus 1 6 O

o E GP 'GC SG Apr. saRODADA

O 1 13 6 7 83,3%
RESULTADOS

- Brusque Ox2 AtI. Ibirama

1 1 10 4 6 72,2% Criciúma 2x2 Chapecoense

3 O 13 7 6 66,7%
)oinville 3x1 Metropolitano
Imbituba 3x1 Juventus .

O 3 12

0.3 5

O 3 9

1 3 9

2 3 8

2 3 7

1 5 4

11 1 50,0"10 Figueirense 2x2 Avaí
7aRODADA

6 -1 50,0"10 AMANHÃ

11 -2 _50,0"10
20h30 - Criciúma x Brusque
DOMINGO

9 O 38,9% 17h - Chapecoense x Imbituba

9 . -1 27,8%
17h - Juventus x Figueirense
17h - Metropolitano x AtI. Ibirama

12 -5 27,8% 19h30 - Avaí x Joinville

15 -11 5,6%

. -

lar. Mas o time esboçou urna

reação, aos 31 minutos. Ari
sofreu pênalti e Vanderson
diminuiu. Só que as chances
de reagir terminaram quando
Ciarelli derrubou Cleberson,
e também foi para o chuvei-

.

ro mais cedo. Vanderson pe-

llh - Montê AzUl x Paulista
17h - Rio Branco x Santo André
17h • São Paulo xsentos
17h - Bragantino x Palmeiras
1.9h30 - Ponte Preta x Portug�esa

.

19h30 - BotafogCir$P x Mogi Mirim
19h30 - Mirassel x 'São Caetano

.

• CAMPEONATô CARIOCA
';"60' RóbÃDA·

.. · .. · · ..

RESULTADOS
Bangu 2xO Americano
Duque de caxias 1xl Volta Redonda
Tigres 1x2 Macaé
Flamengo 3x3 Olaria
Friburguense 1x2 América
ResendeOxlVasco
Madureira 1x413oti:lfOgO
Fluminense 3xO Soavista _

� 7·R0DABA'
.

AMANHÃ', (

17h : Volta Redonda x Bangu
17h • Macaé x Fripl:lrguense
pbMINGO .

17h - Americano x Duque de Caxias
17h - Botarogo x Resende
17h - América"x Tigres
17h - Vasco x Madureira
19h30· Boavista Í( Flamengo
19h30 - Olariéil'x Fluminense

Eng. Beltrão 2x4 cascavel
Nacional-PR 0x2 Toledo
·7"RODADA
AMANHÃ

,

.

20h30· Cbritiba x Iraty
I DOMINGO "

16h40 - Serram> x Nacional
16h40 - Operáriox Eng. Beltrão
16h40 - Rio BrailcO;PR x Cianorte
16h50 - Paraná x Atlético-PR
16h50 - Toledo x Paranavaí
16h!50 - cascavel x Cbrinthians-PR �

• CAMPEONATOPAUUSTA
;"és"ROOAOA

,
.

, RESULTADOS
Monte Azu12x2 ttuano
Sertãozini'lo 1xl Rio Claro
Bar,ueri Ox4 BotafQgCirSP
Oeste 2Ja Paulista.

'.

Pomte Pretà 21(1 CÓririthians
, São Paulo 3xO SãoCaetano

Palmeiras 1x1 Portuguesa
Bragantino 4)(3 Rio Branco
Santo André 2x1 Santos
Mlrassol1xO Mogi Mirim
·7" RODADA
AMANHÃ·
17h - Corínthians xSertãozinho
19h30 -Ituano x Barueri
19h30 - Rio ClálV x oeste
DOMINGQ

,

;,

gou improvisado no gol e não .

teve chances na cobrança do

próprio Cleberson.
O Moleque ainda teve

o desfalque de Janderson,.
que sentiu uma pancada na

coluna e foi encaminhado
para o hospital.

.
,CLÁSSICO

Avaí e Figueira
ficam no empate
o Avaí conseguiu um empate heróico

no clóssico de ontem. O Leão do Ilho soiu
vencendo, tomou o virado e aos 47 do
segundo tempo evitou o derroto pdra o

Figueira, empatando em 2'1l.. Rudnei abriu
. o placar aos cinco minutos, o atacante
Willian, que fazia sua·estreia diante do tor
cido do Figueira, marcou dois gols, aos 22 e

. aos 27 e virou para os donos do caso. No se
gundo tempo o Avoí foi mélhor e empatou
com Leonardo, de pênalti, aos 47 minutos.

o CORREIO DO POVO WSEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2010

Djeniffer e o

hóquei no gramo
Digno de aplausos o trabalho do atleta guaramirense Djeniffer Vas
ques para o desenvolvimento do hóquei no gramo pelo região. Isso
mesmo, no Vale do Itapocu se jogo hóquei no gramo, badminton,
futebol americano e outros esportes desconhecidos do grande pú-

.

blico. Com o apoio do Projeto Atleta do Futuro, do Sesi, Djeniffer
conseguiu tocos e bolos paro implantar escolinhas do modalidade

em Guaramirim e Corupó. 'Nõo foi à too que o COB reconheceu seu

esforço com o Prêmio Brasil Olímpico, o Oscar do esporte.

o RESGATE DA UAF
O ano que passou foi positivo para a liga Jaroguaense de Futebol. Den
tro de campo os competições transcorreram com normalidade. Fora dele,

,

(J entidade se reesnunnou, mudou de sede e .ganhou significativamente.
em estruturo. Para fechar com chave de ouro, encerrou 2009 com cerca de
RS550 no caixa. Pode parecer pouco, mas foram pagos RS 16mil em dívidas.
O segredo?Acabar com o inadimplência dos clubes, cobrar taxas por serviços
prestados e utilizar o dinheiro de forma responsóvel. Esse é o caminho!

'FICARAM DEVENDO
Porém, a liga Joraguaense de Futebol pisou no bola ao não julgar o atleta'
que tentou agredir o repórter fotogrófico Piero Ragazzi, do O Correio do
Povo, após a final do Campeonato do Segundo Divisão. Existem testemu
nhas e fotos que comprovam o tentativa. O Sindicato' dos Jornalistas estó
de olho, afinal o foto foi presenciado pelo secretório local do entidade.
Não entendo por que não o julgaram� Se for culpado seró punido. SeJor

. inocente, ao:!11enos·o fgto será .esclarecidol'Ainda dó tempo de se redimir.
I'" "I

. C�MBUSTíVEL NOVO
.

Quem deve voltar o estampar suo morco no uniforme do Juventus é a Rede
de Postos Mime. Jó estó quase tudo ocertodo entre as partes. Um olento
poro quem começou o Campeonato Catarinense com a.Camiso limpinha.
Campanha à porte, o Juventus é sim um ,bom produto pemse investir. Basta

.

), expandir um poucO a linho de rocióc(nia;: Sôo ,oitp jogos transmitidos pela
televisão, dois deles na 1V aberto e no pay-per-view simultaneamente. 00
seja, visibilidade garantido no Estado, nO'país e até mesmo no mundo.

JOÃO MARCATrO CENTER
O projeto apresentado no Orkut, de tranSform�r o João Marcatto em um es

paço C9m academia, lojas, ,restou�onte e'choperia é interessante, mas 'nõo
vejo multo viabilidade eepnômicaJ Vou explicqr 'por quê. Primeiro porque o' .:

Juventus nõo cónsegue manter uma I.ongõ sequência'de atividades, o que é
crucial paro o suCesso da empreitada, pOis gera fluxo de pessoas no locol.
Segundo porque o.Estódio João Marcotto é completamente foro de mão,
longe do eixo gastronômico e comercial do municíp_io. Um tiro no escuro.

henriqueporto@yahoo.com.br
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