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Como encarar o
namoro dos filhos

,Hora de voltar aos
bancos escolares

, PsicóJogo diz que diálogo franco é sempre a

melhor alternativa para resolver a questão.
SEUS FILHOS

Primeiro dia de aula foi menndo por
reencontros e expectativas para alunos.
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Prefeitura de uaramirim volta
, ,

.
. .

.'

, ,

a funcionar depois·do impasse
No primeiro dia de trabalho a portas abertas, o prefeí

to Nilson Bylaardt anunciou que deve abrir licitação para
. fazer uma auditoria ampla nas contas do governo e tam

bém firmou uma parceria com o Grupo Positivo, que fi
cará responsável pelomaterial didático e capacitação dos

professores dá redemunicipal. O serviço vai custarR$ 608
mil. Sem entrar em detalhes, o procurador domunicípio,
Faguer Ferreira deAzambuja, revelou que o levantamen
to realizado na semana passada apontou indícios de irre
gularidades no patrimônio e na área de licitações.

Página 4,
'

CARLOS HENRIQUE SCHROED.ER LANÇA HOJE 'AS CERTEZAS E AS PALAVRAS' EM EVENTO NO SESC. O LIVRO
, ,REÚNE CONTOS ESCRITOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E TEM COMO TEMA CENTRAL O DESEJO. '

Mais uma-mudança,
no comando do Juve
Belmonte pediu demissão depois

, de amargar uma goleada contra o

Figueirense. Quem assume o lugar é José '

Esdras, que estava nos Emirados Árabes. '

Página 19
I

Delegacia abre em

março, diz polícia
Segundo o delegado regional Uriel
Ribeiro, estrutura não pode começar
a funcionar sem passar antes pO'r uma
reforma, mas as obras ainda não têm'

,

, data prevista para começar.
"\.
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REFLEXO DA CEI
-

, Mudança na

Associaçõo de Tirõ.
Página 3
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PONTO DE VISTA

Nós e o Haiti

LUIZ CARLOS AMORIM,
'f.SC:lUl'O'fr. E EOITO['�

(H"IjiP://WWW.PROSfl!l
17/Jir.� f..S�A1::J:�IJ\ "KPQ,�"'i::�iOM ,,�:SH)

Muitos países estão enviando gente,
equipamento e suprimentos para ajudar
os sobreviventes e o Brasil é um deles.
Nosso país tem enviado gente apta a dar
valiosa colaboração emvárias frentes, as
sim como equipamento e carregamentos
de agasalhos, água e alimentos. O gover
no também liberou um valor considerá
vel, que para a dimensão do' desastre 'do
Haiti pode parecer pouco, mas para o bra
sileiro comum, que passou por tragédias
recentes, ainda que menores, é muito.

Pode parecer mesquinhez, mas não
estamos aqui criticando o envio da
ajuda ao Haiti, e sim a falta de verbas

para socorrer as tragédias internas. Para
se ter uma ideia, o dinheiro prometido'
pelo governo para construção das casas

para o .pessoal que ficou desabrigado

A tragédia do povo haitiano foi uma
. coisa dantesca, um golpe fatal num povo
já combalido. Há que ajudemos, de qual
quer forma, da melhor maneira possí
vel, pois eles precisam de toda' a ajuda
imaginável. Comida, roupa, remédios,

. médicos, hospitais, o teto de suas casas,
tudo. Precisam que ajudemos o seu país
a se reerguer, para que tenham trabalho,
pois só assim, readquirindo a cidadania e

a dignidade, poderão pensar em superar
.
adversidades tão atrozes.

em Santa Catarina ainda não saiu, eles
. continuam morando em barracas. A

saúde, a educação, a segurança sofrem
. de aguda falta de verbas.

Mas, cá para nós, dar teto para vítimas
de tempestades e de um poder público
que não faz o seu trabalho, delimitando
áreas de risco e proibindo a sua ocupa- .

ção, não dá projeção para que o nosso

presidente seja eleito Estadista do Ano
fora do Brasil. Melhorar a saúde no Brasil

(que está na UTI), a educação e a segu
.rança, parece que também não interessa
muito, não dá status .

Se enchentes e tempestades -já trans
formam nosso país num pequeno Haiti,
imaginem se tivéssemos terremotos, com
os "políticos" que temos no comando da
coisa pública ...

Corrupção... vamos fazer
o caminho da, volta?

Desde os tempos mais remotos já se tem conhecimen
to da existência de espertalhões que se aproveitavam dos

.

mais fracos para praticar em seu favor o recebimento de

propinas e assim generalizar a total falta de ética.

.

No Brasil, essa prática tornou-se popular com a

Lei de Gérson. Em 1976, Gérson de Oliveira Nunes,
campeão mundial da Copa de 1970, popularizou a

malandragem, a esperteza e o tão propagado "jeitinho
brasileiro". Através da propaganda do cigarro Vila
Rica, enumerando as vantagens por essa marca no co

mercial de televisão: "É gostoso, suave e não irrita .a

garganta ... Por que pagar mais caro se o Vila me dá
tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro?... Gos
to de levar vantagem em tudo, certo ?".

Esse costume acontece até hoje e todos queremos le-.
.

var vantagem em tudo. Sabemos que os políticos são os

mais visados em nossas críticas e realmente eles fazem

por merecer, pelos seguintes motivos: há aqueles que
fazem no seu mandato essa prática se tornar realidade
e aqueles que procuram ser éticos, mas não denunciam
os primeiros ... Logo, todos. se igualam.

Infelizmente, grande parte da população pratica a cor

rupção em seu dia a dia, quando vende ó seu voto em troca
de favores; quando gasta um valor no restaurantee pede
uma nota fiscal com valor superior para cobrar do patrão;
quando em cargos .de confiança exigem favores extras;
quando faltam com a verdade nas convivências; quando
traem a confiança e a fidelidade prometida para alguém;
quando usam da prática de chantagens para calar a consci
ência do próximo e além destas citações ... Em tudo aquilo
que fazemos e que nos deixa com peso na consciência ..A
tudo isso podemos chamar de corrupção,

Precisamos sonhar e procurar consçientizar nossa
.

sociedade a fazer o caminho da volta. Isso é possível?
Com certeza. Basta iniciar' pelo meu EU. Eu preciso'

r iniciar essa prática na minha vida diária e deixar com

que os outros façam o mesmo pelo meu exemplo.
Com a ajuda de todos; poderemos acabar com o mal
da corrupção ... Vamos tentar?

JOÃO PRIM, CONSEU·!jf.:.mO DO ilq/IC(; (.MOli1fUVIEN"ro !)'IE::
(:UW�SltI-lOS q)�:. C��I,STIfk,Nr.)JUlf.:)
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DereHi: "equipamentos são velhos"

Computadores
serão leiloados

, GUARAMIRIM

OS
'

computadores 'le
vados quarta-feira da Pre
feitura para o Pavilhão de
Evento.s eram velhos e não
estavam "sendo utilizados

pelo Executivo. A afirmação
é do gerente de 'Infcrmãtica,
Rodrigo Deretti. '

O assunto virou polêmi
ca quinta-feira na Câmara.de
Vereadores, após a foto das

máquinas sendo' levadas
terem sido divulgada por
e-mail. O vice-presidente
da Casa, Marcos Mannes

,

(PSDB), sugeriu que o Le

gislativo convocasse o res

,ponsável p,ara prestar explí-
cações.

'

Segundo Derettí, as má

quinas estavam em um de

pósito ocupando uma sala
inteira, que deverá ser usada

para outra função na Pre
feitura. "Então eu retirei os

.computadores, coloquei em
,um carro público e levei

para o Pavilhão de Eventos.
Não fiz nada de errado" só

limpei o local;', afirmou.
A 'intenção, agora" é fa

zer um leilão 'das máquinas.
"Não' entendi por que fize
ram o escândalo. Aquilo não
era usado e a nossa intenção
é arrecadar com a venda.
Eles acharam que nós está
vamos roubando? Usando
um carro público no centro
da cidade 'durante adia?",
provoca Deretti.

-

Auditoria apontou irregularidades no patrimônio público.
,

' , - '

, ',CESARJUNKES

,

Assinado convênio com Grupo Positivo
. Parceria garantirá material didático e capacitação para professores até fim do ano

NOVA GESTÃO

GUARAMIRIM

.Anunciada na data da pos
se de Nilson Bylaardt (PMDB),
a auditoria interna de patrimô
nio na Prefeitura realizada pela
nova gestão foi concluída após
três dias de trabalho. 'Segundo o

procurador domunicípio, Fagner
Ferreira de Azambuja, o relatório
final apontou indícios de irregu
laridades no patrimônio e na área.
de licitações. '1\ primeira conclu
são é de que houve prejuízo ao

erário. Nós iremos tomar as provi
dências cabíveis ainda nesta sema
na, pois os responsáveis terão que
ressarcir", afirmou o. procurador,
sem informar quais os danos.

Além da investigação do pa
trimônio, outra auditoria deverá
ser feita na Prefeitura. O governo
devemandar'um projeto à Câma- ..

ra de Vereadores pedindo autori
zação para abrir' a licitação que
definirá a' empresa responsável
pelo serviço. Segundo o prefei
to, a intenção é investigar toda a

contabilidade do Executivo nos

últimos cinco anos.

GABINETE
,

,

A segunda-feira marcou a re-

abertura dá Prefeitura para a co-,
. munidade. O gabinete do prefei
to, que antes ficava no segundo
andar do prédio, foi deslocado
para o térreo, ainda em urn lo
cal improvisado, como ocorreu

quando ele assumiu a adminis
tração, em 2009,. "Colocar o gabi
nete no primeiro andar foi urna

promessa de campanha, então

Convênio foi assinàdo ontem

,

POLITICA---------'------

Com o gabinete outro vez n.o primeiro andor, Bylaardt anuncio projeto do minirreforma poro este mês

cargos de confiança. Dos novos

comissionados, já foram preen
chidos o primeiro e o segundo
escalão.

O prefeito ainda não definiu
quantos cargos de comissão. a
Prefeitura terá, mas adianta que
deve enviar à Câmara de Verea-
'dores, ainda este mês, urn pro- '

jeto de minirreforma adminis
trativa. Entre 'as mudanças está

prevista a criação de três novas

fundações: Cultural, o de Espor
tes e do Meio Ambiente.

não havia como ser de outro jei
to", afirmou Bylaardt.

, Segundo Bylaardt, os funcio
nários comissionados da gestão

Evaldo [únckes (PT} tiveram que
ser exonerados' por ele, já que o

petista não assinou as portarias.
Cerca de 70 pessoas deixaram os GIOVANNI RAMOS

•

GUARAMIRIM '

A Prefeitura e o Grupo
Positivo assinaram, ontem,

"

.

,

uma parceria para a educa-

çãobásica do município. Du
rante todo o ano, o material
didático, a, capacitação de

professores e um suporte on

line será de responsabilidade
da instituição, com sede em

'cn Curitiba.
� A parceria irá custar para
::l

i os cofrespúblicos R$ 608 mil"
� e terá vigência até o final do
ano. Segundo a responsável

pelo Grupo Positivo, Aline 'níveis do Grupo. "O material
Fontana, a instituição entre-'

.
é o mesmo utilizado pelos

gará no começo do ano leti- 'alunos do Colégio Positivo",
vo todos os livros didáticos, afirma Aline.
tanto para o aluno, quanto ,Se�ana passada, a oposi
para o professor, além de ofe- ção havia criticado a parceria
,recer um ambiente virtual da administração municipal,
de aprendizagem, no qual os alegando que o governo fede
alunos poderão desenvolver' ral oferece material didático
atividades via internet.' gratuitamente para os muni-

A 'instituição irá fazer cípios. "Tem gente que critica
também os cursos de capací- a nossa proposta, mas coloca )

tação para os professores da os filhos em escola particular.
rede municipal, ensinando a Assim é fácil", respondeu o

utiliza"r as ferramentas dispo- prefeito.
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.

dia. A falta de abastecimento
atingiu principalmente as re

giões mais altas do município.
O assessor de pesquisa e de

senvolvimento do Samae, De
verson Sirninioni, explica que o

problema de abastecimento só
será resolvido com a finalização
da estação central, localizada no .

bairro Garibaldi. A estrutura terá

capacidade para atender 70 mil
de pessoas. O prazo para a en

trega da obra é no fim de 2010.

Cerca de R$ 8 milhões já foram

empregados no projeto.

POLíCIA/GERAl---------

Imóvel fico no ruo Martim Stahl, no bairro Vila Novo. Estruturo preciso passar por alterações poro funcionar

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia 'Civil garante
delegacia para março
Funcionamento do local depende da reforma
JARAGUÁ DO SUL

O delegado regional Uriel
Ribeiro garante que, até quin
ze de março, a Delegacia da
Mulher -estará funcionando,
apesar ,da .reforma do imó
vel ainda' não ter iniciado.
Ele destaca que as obras são

necessárias para que o local

fique adequado às normas da
SSP (Secretaria de Segurança'
Pública). Por isso, a unidade
não pode começar a funcio
nar sem que aconteçam antes

as devidas modificações na

estrutura.

Como as obras de modi

ficação serão realizadas por
conta do dono da casa, elas

podem começar antes da assi
natura do contrato de locação,
que ainda não foi firmado.
Dois banheiros, uma cela, mu
dança de toda a rede elétrica,
pintura nova e quebra de pa
redes são as alterações para
que a casa, localizada na rua

Martim Stahl, no bairro Vila

Nova, possa abrigar a Delega
cia da Mulher. A Polícia Ci-

Violência doméstica na cidade
.

De ocordo com informações d� Delegacia do Comarca,. cerco de 30%
de todos os atendimentos estão relacionados à violê.ncio doméstico coo- .,

tra mulheres, adolescentes e crianças. De janeiro o setembro do ano

passado, foram registrados ·385 casos de violência doméstico, dos quais
13 contra crianças e adolescentes. A maioria dos agressões contra os

mulheres sõo as ameaças (144 ocorrências) e as lesões corpomis (142 .

'

registros). O restante (99 boletins de ocorrência) se refere o outras for
mas de violência, como calúnia, difamação, injúJia, entre outros.

'"

física, a Polícia Civil precisa
garantir a mão de obra.

"Antes do dia 15 de março
não podemos começar a tra

balhar porque não há funcio
nários", ressalta o delegado
regional. Além dos oito poli
cias que se formarão na Aca
demia de Polícia Civil no final
do mês, está sendo negociada
a liberação funcionários cedi
dos pela Prefeitura, como se

cretária e psicóloga. O delega
do titular será definido depois
que terminar o curso terminar.

vilnegociou a reforma com o

dono da residência para evitar
a abertura da licitação pelo go-

. vemo do Estado, .Q que pode
ria atrasar as obras.

De acordo com Ribeiro, o

andamento dos trâmites para a

instalação da unidade depen
de da .liberação da Secretaria
da Administração do Estado.
"Nesse momento o processo
está tramitando na secretaria.
Assim que for liberado vamos

firmar contrato de locação e

ai as coisas começam a acon

tecer" explica. Além das de
cisões referentes à estrutura CRISTIANE ALVES

,

Agua volta na Tifo Martins,
mas ainda há risco de faltar

, JARAGUÁ DO SUL

Ontem, a partir do meio dia,
o abastecimento de água no

bairro Tifa Martins começou a

ser normalizado. Desde .a noite
de sexta-feira, dia 29 de janeiro,
os moradores da Cohab sofriam
com a falta de água. A situação
foi mostrada pelo O Correio do
Povo na edição de quinta-feira
passada. "No momento a situa

ção está sob controle. Mas não
. podemos prometer que perma-

'

necerá assim. Se a temperatura
voltar a subir o problema vai se
repetir", explica-o assessor de

comunicação do Samae (Servi
ço Autônomo de água e Esgoto),
Leocádio Neves e Silva.

O . forte calor dos últimos

� dias aumentou o consumo de
� água em toda a cidade. O Sa

� mae trabalhou com o sistema
ti! sobrecarregado. As cinco esta-

ções de tratamento, projetadas
para tratar até 28 milhões de
litros de água, estavam tratan

do 36 milhões de litros por

EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas
, ;"

,
.

� .

I

I

www.dimnfe.com.br.
Fone: (47 3371�1514

PIERO RAGAZZI

Moradores
ficaram sem

águo por
nove dias

Acusados de tentativa de
homicídio·não se apresentam
GUARAMIRIM

Os irmãos Valdecir e Val
denir Soares, de 23 e 31 anos,

não se apresentaram à Polícia
Civil ontem: Eles são' acusa

dos -1e tentar matar o pedrei
ro Sérgio de Mello, 34 anos,

há uma semana, na BR-280

(perto da Weg Química),' com
cinco tiros. Na sexta-feira, a o

advogados dos suspeitos afir
mou ao delegado re.sponsável
pelo caso, Daniel Dias, de que
eles se apresentariam ontem.

Nos próximos dias o delegado

deve pedir a prisão preventiva
'dos acusados. :

A suspeita é de que o crime

tenha ocorrido por vingança. .

Há cinco anos, Mello matou o

irmão dos suspeitos, Valmir So
ares, por causa de uma mulher.
Ele cumpriu pena por homicí
dio e estava em liberdade há
um ano e, desde então, vinha
sendo ameaçado pelos irmãos

Soares. A vítima ficou dois dias
na DrI do Hospital São José,
mas ele recebeu' alta na sexta

feira passada e passa bem.

JARAGUÁ DO SUL

Gerador de energia pega fogo.. .

Os Bombeiros Voluntários atenderam um princípio de incêndio no gerador de
energia do Hospital São José, por volta dos 12h30 de ontem. A equipe trabalhou

por cerca de meia hora e utilizou cerca de 3,5 mil litros de água paro controlar
as chamas, evitando que o fogo se alastrasse. Segundo informações, o aparelho
foi danificado, mos o estruturo do hospital não foi atingido.

'
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Carlos Schroeder lança
'As certezas e as palávras'

Livro reúne contos escritos ao longo dos últimos cinco �nos
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LITERATURA

JARAGUÁ DO SUL

o alimento dele é a litera
tura e, quando senta na frente
do computador para escrever,
o único compromisso que tem
é consigo mesmo. A graça de
Carlos Henrique. Schroeder
está no desafio. E foi essa pro
vocação interna a responsável
pela maioria dos contos en

contrados em "As certezas e as

palavras", nono livro do autor.
Com textos inéditos e outros

nem tanto, a publicação será

lançada oficialmente na noite
de hoje. A seleção de cerca de
40 histórias traz um tema co

mum a todas elas. É o.desejo
que norteia a produção. Assim
como mescla a preocupação
entre enredo e linguagem, o es

critor também busca as diferen
tes maneiras de tratar sobre o

assunto e as expõe aos leitores.
"Para me realizar preciso me

desafiar. Os personagens são

homens, mulheres, homosse-
.

xuais", conta.
\

Essa liberdade de cri� ce

nários e personalidades distin
tas atrai Schroeder. Por isso,
gosta tanto da ficção, apesar de
passear em outras vertentes da
'escrita. O mesmo acontece com
a leitura. Os universos criados
pelos autores são os que mais
interessam e acabam servindo

.

como referências. Em ''As cér-·
tezas e as palavras", o público
pode perceber isso. Há citações
bastante evidentes e inspira
ções pouco camufladas, seja de
outros livros, de músicas ou do
cinema. Tem até um conto cria
do nas entrelinhas da canção ,

"Há tenipos", de Renato Russo.

Quem quiser conferir e

conversar sobre o assunto, en
contra o autor a partir das 20h
desta terça-feira, na Galeria de
Artes do Sesc (Serviço Social
do Comércio) . No dia 11, ele
segue para lançar a obra na ci
dade de Itajaí. A maratona já
incluiu Joinville, Lages e Blu
menau. Em março, segue por
Santa Catarina e, ainda, deve
partir para outros Estados.

KELLY ERDMANN

GE�l--------------------

o ano -de. 2010, será
;'

marcado 'por novidades
"para Carlos Henrique
Schroeder. ,A primeira a

aparecer foi '�s certezas e '

as palavras", nono livro do
escritor. Mas, a lista não

para por aqui. Logo mais,
quem chega é Henrique.
'O primeiro filho do autor
deve nascer em abril e já

,

movimenta a rotina dele e
;;.

da esposa, Deborah. "Ter
uma mulher de barrigão
em casa 'é algo muito dife
rente", confessa.

Como gosta da compa
nhia de crianças, Schro
eder quer ser verdadeira
mente pai. Acostumado
a passar' horas com os

pequenos por causa' do
irmão de nove anos, ele
aposta que paciência não
faltará para horas intermi
náveis de conversas. "Eles
têm muita imaginação, a

cabeça aberta e querem sa

ber de tudo", complemen
ta. Por isso, a convivência
o agrada, ainda :gJ.ais ..

,"

INáõ Uâ��a.nd!b1,<?:\ttrâ: 'Tê�U
,.

lação que se estreitá neste
com um meio de

-

tcial.
tà às

j

1

,.
I
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Escritor começo 2010 colocando livro novo nos prateleiras e com uma listo extenso de projetos

PING-PONG COM O AUTOR
o Correio do Povo - Ascertezas?
Carlos Henrique Schroeder - Nenhuma.

OCP - Um conto?
Schroeder ., O vôo da madrugada, de Sér

gio Sant
'

Anna.
OCP - E as palavras?
Schroeder - Muitas. OCP - Inédito?

Schroeder - Meu romance "Satã em Desterro".

.1

OCP - O livro? .

_

Schroeder - Desafio. Um estudo sobre o

desejo.
OCP - Mudança?

.

Schroeder - Meu primeiro filho. Ele vai mu
dar minha vida e minhas crônicas também.

OCP - Os .últimos cinco anos?
.

Schroeder - De mudanças físicas, psicoló
gicas, amorosas e financeiras.

OCP - O Carlos?
Schroeder - Não é um só, mas muitos.

. SERViÇO
..........................................................................................................................................................................................

o LIVRO
/

o QUÊ: lançamento do nono livro
de Carlos Henrique Schroeder
QUANDO: nesta terça-feira, às 20h

'

ONDE: na Galeria de Artes do Sesc, em Jaraguá do Sul
QUANTO: acesso gratuito

NOME: As certezas e as palavras
PÁGINAS: 128
CONTOS: cerca de 40

Preço: R$ 25
Editora: 'Editora da Casa

• Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SO(�lÓtO(�O

Operação Brother Sam·
,

São poucas as pessoas que se interessam em
reviver momentos dramáticos da história do
Brasil. Isso ocorre porque a falta .de conscienti
zação política 'dos nossos povos é resultado de
anos de amnésia intelectual, arma poderosíssima
nas mãos das antigas ditaduras 'militares latino
americanas. Vou relatar um acontecimento pouco
conhecido que ocorreu durante o golpe de Esta-

,

" do de 1964. Como muitos sabem, João Goulart
tomou-se presidente do Brasil em 7 de setembro
de 1961, depois da intempestiva renúncia de [â
nio Quadros em agosto dó mesmo ano. Goulart
tomou-se popular porque sua agenda política
contemplava temas como a reforma agrária, habi
tação popular, analfabetismo e educação univer
sitária. No contexto da guerra fria, tais iniciativas
pareciam verter-se na direção de ideais 'socialis
tas que, para os setores mais conservadores, re
sultavam intoleráveis. Dessa forma; a campanha
externa de desestabilização do governo foi tão
intensa, que se configurou como uma descarada
conspiração internacional. O Plano de Contingên
cia 2-61, de codinome "Operação Brother Sam",
compreendia o apoio logístico por parte dos Esta
dos Unidos'aos golpistas, ou, se for necessário, 6
uso da força se houvesse intervenção soviética ou
cubana apoiando, o governo de Goulart . .AS acu

sações exageradas feitas pelo embaixador Lincoln
Gordon de que o presidente brasileiro estava sen
do apoiado pela esquerda revolucionária radical,
precipitou a operação citada,"envolvendo o deslo-

"

camento de uma força tarefa naval, composta de
um porta-aviões, um portá-helicóptero, um posto
de comando aerotransportado, seis contratorpe
deiros com mísseis teleguiados, além de tonela
das de armas, entre elas, Um tipo de' gás lacrimo
gêneo para controle de multidões.

A histeria .era tanta, que também seriam
deslocados navios-petroleiros para, abastecer
o comboio, no caso de, algum imprevisto pro
vocado pelas forças legalistas. Resulta Inacre
ditável que nosso país estivesse à beira dê ta
manha humilhação. Ainda bem que o futuro
presidente Castelo Branco, sempre em contato

.

direto com o embaixador Gordon, disse que não
precisaria do apoio logístico dos "guerreiros
das estrelas". Desse modo, a "Operação Brother
Sam" começou a ser desativada. O, fato mais
curioso de toda essa história ridícula foi o tele
grama enviado pelo secretário de Estado norte
americano Dean Rusk aó embaixador Gordon
no Brasil,' que' perguntava se os petroleiros, que
ainda estavam à disposição dos golpistas, deve
riam.retomar aos Estados Unidos. Isso se devia, ,

segundo ele; ao fato de que haveria uni gasto de
U$S 2,3 milhões, caso eles continuassem via

jando para o Brasil. Como a.operação tinha sido
desmontada, tais despesas não poderiam ser as

sumidas, pelo Departamento de Defesa dos Es- ,

tados Unidos, sugerindo que o reembolso fosse

feito-pelo governo brasileiro. O humor que nos

caracteriza foi condensado na frase do historia
dor Carlos Fico. "OBrasil, aparentemente, esca
pou de pagar para quase ser invadido".

NOVELAS

VARIE,DADES-------�-

• Cine Cidade 2
• Julie & Julio (Leg) (19h, 21h30 - todos os dias)
.. AMn 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 dios)
"

Karl Taro Grcenfeld Competição de
vida, ou morte

Assassinos internacionais dos mais
variados estirpes. se reúnem poro dispu
tar um jogo insano, chamado simples
mente de "O Torneio", cujo o vencedor
levará poro coso o quantia de 10 milhões
de dólares. São 30 jogadores e uma único
e simples regro: motor ou morrer.

,

Vivendo com

as diferenças
A história do jornalista Karl Toro êre

enteld 00 Iodo de seu irmã'o autista é de
licadamente exposto pelo primeiro vez.

Greenfeld falo, com honestidade, sobre
como foi crescer à sombra de seu irmão
autista, revelando o complexo misturo de
ràivo, confusão e amor que definiu suo

infância. A 'relação entre os dois é uma

lição sobre o que é o família. .

CAMA DE GATO
, Alcino fil;(! chocado 00 saber que ledo negociou o .

guardo de.üéhem com Verônica. Ferdinondo conto

poro Gustavo sobre o sumiço de Woldemor e ele

segue com Rose poro o coso de repouso. Wolde
mar é assaltado em. uma proço. Nuno sai com

Heloísa. Luli vibro por responder certo à pergunto
do progromo. Rose e Gustavo chegam ço estúdio
e pedem poro anunciarem o desaparecimento de
Woldemor. Almeida levo Antônio, Jair e Biro poro
serem tronsferidos. Roberto fico tenso 00 ver o foto
de Woldemor e o apelo de Loló no pragromo.

TEMPOS MODERNOS
Regeone fica desconfortóvel 00 ser beijado por Alba
no. Ditto diz o Justine que nõo vai mais abandonar
seus filhos. Noro mudo,o tom de voz 00 falarcom Zeca
00 telefone. Zeca falo com Nobuco que encontrou o

,

amor de suo vida e pensa em se casar com elo. Vol
vênia desdenho de lovínnio. leal aprovo o relociono
.mente de Zeca com suo filho. Portinha invade o Titõ e

desafio Albano. Zeca tento tenninor com Nora, mos '

é in�errompido por Hélio. Zeca descobre que nõo é
adotado. Romón.e Ditto se beijam. Hélio conto poro
Zeca que leal é seu pai. .

VIVER A VIDA
Luciano tem alto do hospital e pede que Miguel

-

nõo se ofoste.delo. Molu tem um sonho com Gusta
vo e ele aparece em seu apartamento. Mio mostro
o blog que fez poro Luciano e elo começo o ditar
suas mensagens. Molu chego com Gustavo no aca

demia de Morcelõo.. Elo obre o porto do escritório
do noivo e o flagro com outro mulher. Helena per
gunto poro'Marcos sobre Luciano e ele responde
com frieza. Doro ligo poro folar com Garcia e fico
desconfiado 00 ouvir o explicoçõo de Soroio' sobre
o ensaio que eles estõo fazendo.

PODER PARALELO
Domi çonto o Nícia que o médico disse que foi um mi- -

logre ele ter sobreVivido. Paulo conto o Coló que Tony
e Eduardo estõo no Villo de Soloponito, nó casa do

ex-sogro dele, que estó muito doente. ligia explico o

Tony que Eduardo ligou poro elo e avisou que eles iam
poro Palermo. Fernando pede poro Tony entror em
contato quando sêntir que elo �ode ir o Palerma. Ele
nõo conto que Lígia estó com ele. Bruno mondo César
localizar Tony e pede o endereço de Antônio. ligia
pergunto o Tony se foi Fernando quem ligou poro ele.'

BELA A FEIA
Mórcio e Douglas ficam surpresos 00 saber que Belo
trÍlbolha no Mias Brosil. Dinoró fica chocado 00 saber

.

que Belo estó morto. Nelson posso mal quando houve
o notícia. Clemente sente uma dor no peito e desmaio
ào saber que Belo morreu. luzia e Hortêncio ficam
incrédulos. Victor Hugo avisa qu_e aconteceu alguma
coisa cem Belo, e todos do salõo võo até o boteco. Max
se desespero com o estado do pai. Elviro nõo conse

gue se controlar 00 saber do morte do mõe. Dinoró se

.

sente culpado por ter falado mal de Belo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade dos
emissoras).
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CULTURA

VITRINE----------

. .

Inscrições para jovens talentos
Programa é voltado a pessoas que comprovembaixa renda

Estão abertas até o dia 9 de
março as inscrições para o pro
jeto Incentivando Talentos, da
Fundação Cultural' de Jaraguá
do Sul. O objetivo do programa
é fomentar as atividades- cultu
rais no município e incentivar

jovens talentos nas áreas de
dança, música, teatro e artes

plásticas. É preciso que o candi
dato tenha entre sete e 25 anos

e resida em Jaraguá do Sul.
Além disso, quem se inscrever

precisa comprovar que não tem
condições financeiras de custe
ar um curso de aperfeiçoamen
to na área de interesse.

No total, serão disponibi-

lizadas 80 bolsas no valor de
R$50 mensais cada. Com o di
nheiro, repassado diretamen
te às instituições parceiras
da Prefeitura, o selecionado

poderá custear aula de dança,
teatro e demais modalidades
artísticas. O auxílio terá vali
dade de abril a dezembro.

O edital e o regulamento do

projeto estão disponíveis atra
vés do site http://cultura.jara-

. guadosul.com.br. Interessados
também podem comparecer à

Fundação Cultural para pre
encher .a ficha de inscrição.
Outras informações pelo tele
fone: 47 2106 87 15.

ORBITATOI UNERJ
.

Nova turma de

pós-graduação
Estão abertas as inscrições para a

..

nova turma do curso de Pós-Graduação
em Criação e Desenvolvimento de 'Prn
dutos para Moda e Design, do Orbitato
- Instituto de Estudos em Arquitetura,
Moda e Design, de Pomerode. O curso é
uma parceria entre o Orbitato e a Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá do Sul).
Informações pelos sites www.unerj.br e

www.orbitato.com.br. ou pelos telefones
(47) 3395-0447 e (47) 3275-8200.

Dança é uma das modalidades abrangidas pelo programa de incentivo

Inscrições abertas
para conferência
As inscrições para a Conferência Re

gional de Defesa Civil estão abertas no

período de 8 a 22 de fevereiro, devendo
.

ser realizadas online, no site da Prefei
tura de Janiguá do Sul. Os interessados
também poderão se inscrever pessoal
mente, das 8 às 9 horas, na data e local
do evento, que acontecerá no dia 23 de
fevereiro, no pavilhão "f(' do Parque Mu
rlicipal de Eventos.

Bombeiros fazem
teste no dia 15
O centro de Capacitação de Bom

beiros Voluntários, de Jaraguá do Sul,
realizará dia 15 de fevereiro um teste de '

seleção dos candidatos para o curso de
formação de Bombeiros Voluntários. A
avaliação acontece na subsede dos bom
beiros, rua Manoel Francisco da Costa,'
7600, no bairro João Pessoa, a partir des
8 horas. Informações pelo site www.ccbv.
com.br ou pelo telefone (47) 2106-1007.

üuse de ·filmes
em' treinamentos

. A Acijs (Associação Empresarial
.de Jaraguá do Sul) e o Fundoçóo Fritz
Müller promovem no dia 16 de março
o workshop "Sessão pipoco", com o

objetivo de mostrar como as empresas
podem tirar proveito de filmes para .

-

treinamento e desenvolvimento de
equipes. O investimento é de RS 450
(nucleodos), RS 480 (associados) e de
RS 580 (demais interessados). Infor
mações e inscrições. no setor de Ca
pacitação Empresarial, telefone (47)
3275-7017 e pelo e-mail írelnemen
to@ocijs.com.br.

FALECIMENTOS

� Faleceu às 17h30 do dia 3/2, a Sra. Julio

� Voithlake, com idade de 80 anos, o sepul-
.

� tomento foi realizado dia 4/2, às' 15 'horas,
�. saindo o féretro da Capela Mortuária da

Vila _Lenzi, seguindo após para o cemitério
de Três Rios. do Sul.

Faleceu às' 1 h20 do dia 4/2, a Sra. Valli

Marquardt Heis�, com idade de 79 anos,
o sepultamento foi realizado dia 5/2, às

.

9 horas, saindo o féretro da Igreja Evan

gélica Lutherana do Brasil Comunidade
. Salvador, seguindo após para o Cemitério
de Rio da Luz I.

Faleceu às 4 horas do dia 4/2, o Sr. Sebastião
Francisco, com idade de'88 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 5/2, às 9 horas,
saindo o féretro da Igreja Assembléia de
Deus na Estrada Ponta Comprida Debaixó,
seguindo após para o cemitério Municipal
de Guaramirim.

Faleceu às 6 horas do' dia 4/2, a Sra. Anita
-

Gesser Rodermel, com idade de 82 anos, o

sepultamento foi realizado dia 5/2, às 8 ho
ras, saindo o féretra da Igreja Rainha da Paz
no Bairro Vila Nova, seguindo após para o

cemitério Municipal da Vila Lenzi.

�Estacionamento da UnerJ· em obras Faleceu às 21 horas do dia 4/2; o Sr. Felix .

Kuchenbecker, com idade de 86 anos, o

Máquinas e homens trabalham desde o começo de janeiro no estaciono- sepultamento foi realizado dia 5/2, às 17

mento do compus do Unerj/PUC. A previsão é poro que as obras continuem até horas, saindo o féretro da Capela Mortuária

meados de março, e incluem serviços de drenagem e de pavimentação de porte
Maria Leier, seguindo após para o cemitério

Municipal do Centro.
da área ocupada para o estacionamento de veículos, além de melhorias em cal-
çadas no área interna do Unerj no acesso pelos ruas Dos Imigrantes e Afonso Ni- Faleceu às 23h45 do dia 4/2, o Sr. José
colluzzl (fundos do compus). Por orientação da Instituição, os estudantes devem Ferreira da Cruz, com idade de 85 anos, o

passar pela Portaria 1 -localizado nos fundos do campus, acesso pela Afonso sepultamento foi realizado dia 5/2, às 18
. hor,as, saindo o féretro da Capela Mortuária

Nicoluzzi � ou pelos cancelas instalados na via lateral do biblioteca. Os veículos
.

Maria Leier, seguindo após para o Cemitério
deverão ocupar provisoriamente o estacionamento do Cepeg. Municipal do Centro.

AMA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS
(

Aconteceu no dia (2/2/2010) a posseda nova

diretoria da AMA, foi nomeado· Presidente
Sr. CASSIUS GONÇALVES ·e Vice-presidente
Sra. Marili Zanotti, e agradecemos ao

Sr. Anselmo Ramos pela excelente administração.

E damos as boas vindas à nova diretoria.

Amigos, Pais e Voluntárias da AMA ..
'

Jaraguá do Sul, 3 de Fevereiro 2010.

Faleceu às 10h30 do dia 5/2, a Sra. Maria
Luisa Moura, com idade de 87 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 6/2� às 10 horas,
saindo o féretr-o da Capela Mortuária da Vila
Lenzi, seguindo após para o cemitério Muni

cipal da mesma localidade.

Faleceu às 23 horas do dia 5/2, a Sra. 1\10-
ria Voltolini Furlani, comJdade de 80 anos,
o sepultamento foi realizado dia 6/2, às' 16
horas,

.

saindo o féretro da Capela Santo
Estevão no Bairro Garibaldi, seguindo após

. para o cemitério da mesma localidade:

Faleceu às 1 hora do dia 6/2, a Sra. Cecília
Winter Zimermann, com idade de 70 anos, o

sepultamento foi r�alizado dia 7/2, às 9 ho
ras, saindo o féretro da Igreja Nossa Senho
ra Auxiliadora em Massaranduba, seguindo
após para o cemitério de Guarani-Mirim.

-
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. Confiança do consumidor
bote recorde em janeiro

Mande sua história para
coluna@debernt.com.br e não
deixe de conferir as atualizações

no twiUer/bentchevBernt Entschev
HEADHUNTER - bernt@debernt.com.br

A confiança do consumi
dor bateu o recorde da série,
iniciada emabril de 2005, de
acordo' com o Índice Nacional
de Confiança ACSP/Ipsos, di
vulgado ontem pela Associa

ção Comercial de São Paulo. O
indicador de janeiro alcançou
149 pontos na média de todas
as regiões ante 146 em dezem
bro de 2009 e 145 em dezem
bro de 2008.

Segundo a ACSp, as regiões
com o maior otimismo são a

Norte e a Centro-Oeste, com
164 pontos cada, seguidas
pela Sul, com 160, Sudeste
(151) e Nordeste (133) - a com

menor expectativa, mas em re

cuperação: ganhou ·11 pontos
em janeiro ante dezembro de
2009.

A classe com maior con

fiança é a c. cujo índice pas
sou de 156 para 161 de dezem
bro para janeiro. Depois, vêm
as classes A e B, com queda de
1 ponto (de 142 para 141), e D
e E, que subiram 3 pontos, de
136 para 139.

A confiança em relação
ao emprego subiu de 39%
em dezembro para 41% dos

entrevistados em janeiro.
A porcentagem dos menos

otimistas caiu de 31% para
28%. Segundo o índice, os

" pesquisados conheceram em,
. janeiro, em média, quatro
pessoas que ficaram desem

pregadas, o mesmo nível de
'

dezembro.
O número de entrevista

dos que se sentem seguros em

comprar eletrodomésticos é
de 43% ante 44% em dezem
bro (mês de Natal). Os menos

seguros para comprar são 32%'
. - alta de um ponto.

Sobre o futuro da econo

mia da região onde mora nos

próximos seis meses, 49%'
acham que ficará .mais forte
(ante 50% em dezembro), con
tra 11% que consideram que
ficará mais fraca - mesma por
centagem da última pesquisa.
A porcentagem de consumi
dores que considera que a si

tuação financeira pessoal vai
melhorar nos próximos seis
meses subiu. dois pontos em

janeiro e ficou em 65% - en-
"

quanto 9% continuam achan
do que pode ficar pior, ante

8% em dezembro.
I

_'

O homem de lata
Aposto que todo mundo

já conheceu' alguém que, in
crivelmente, a sorte parecia
estar sempre ao seu lado. Em

"

meio a tantas decisões, sem
pre escolhia a correta, como
se pudesse prever o futuro,
saber por onde as pessoas
iam passar e o que iam fazer.
Marcelo, um cliente meu de
muitos anos, .era assi;m. Sua
ascensão na empresa ocorreu
de forma rápida e fenomenal.
Eu o admirava pelas conquis
tas,

'

mas, de alguma' forma,
tinha' a impressão que algo
ocorria de forma estranha
com aquele profissional.,Até
que um dia ele me procurou,
buscando ajuda. Por trás de
toda aquela escalada vitorio
sa, havia escondida uma pes
soa ardilosa e extremamente

sagaz. E o que pessoas como

ele são capazes de fazer é as

sustador.
'

Antes de contar suas arti
manhas, uma definição geral
do que é uma pessoa ardilo
sa: indivíduo de raciocínio

rápido, muitas vezes obses
sivo pelo poder, cínico, aves
so a sentimentos, capaz de
descobrir seus pontos fracqs
e usá-los contra você, sem

compaixão. Pessoas com essa

característica usam os outros
sem qualquer consideração
pela amizade para conseguir
o que querem.

, Marcelo ingressou em

uma grande loja de varejo
como repositor de estoque e, '

em pouquíssimo tempo, pas
sou a coordenador da mesma

área, gerente de loja, diretor
regional e, quando tentava

chegar à diretor nacional

de vendas da empresa, sua

dissimulação foi' descober
ta. Sua história de ascensão

parecia a realização do so

nho de muitas pessoas, mas
quando me contou a forma
como tinha conseguído subir
de escalões tão rapidamente,
quase caí da cadeira.

há muito tempo, fora demi
tido por justa causa e agora
respondia por um processo
cnrmnoso.

O bom comportamento
pode ser duvidoso, incerto
e difícil demais para, os al'-·

dilosos. Suas artimanhas e

o jeito diferenciado de lidar
com as coisas e pessoas, de
forma' quase não-humana,
são muito melhores para
eles. É daí que o cuidado de .

nossa network ser formada

por boas pessoas surge. Ser
visto como o amigo de uma

pessoa geniosa como essa

pode manchar sua reputa-.
ção profissional. Para não ser

visto em maus lençóis, basta
conhecer a reputação de seus

contatos no mercado, as no

tícias de desonestos são bem
fáceis de encontrar.

Depois de ouvir sua his
tória, encaminhei-o a uma

psicóloga, para que pudesse
acompanhá-lo e fizesse re'-'

pensar sua conduta. Infeliz
mente, tudo isso está muito
mais ligado a caráter, e mu

dar isso é extremamente difí
cil. Mas, acredito que ele te
nha aprendido alguma coisa,
mesmo que a duras penas.
Nem sempre o caminho mais
fácil é o honesto e correto.

Falar isso pode até ser mais

antigo que andar para frente,
mas é sempre bom-relembrar
os bons e velhos costumes.

Largar deles, jamais.

Nem',

sempre o

caminho
mais fácil é
o honesto e

correto.

Para chegar lá, subornou
um cliente da loja para in

criminar/prejudicar 'o traba
lho de outro repositor, e, por
ter "descoberto" a "fraude"
do colega, fora promovido.'
Quando' conseguiu a nova

promoção, descartou as pes
soas que julgava ser prejudi
ciais a seus planos. Em se

guida fraudou o sistema de
TI para que pudesse "arru
má-lo antes de um mal pior",
e depois forjou um negócio
com um grandé falso clien
te ..Um dia, em sua ausência
no escritório, uma ligação
para ele foi atendida por ou
tra pessoa, que, desconfiada,
fingiu ser ele, e descobriu o

próximo golpe que tramava. '

Como deveria ter acontecido

LOTERIAS

CONCURSO N° 04422CONCURSO N° 1008 '
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3'� JJ,O�},.oo,
24J)OO,OO
'tS.390,OO
"IO.5IJO,OO

'�5,,1If1r4
'5'/\1.1' 68
6l)!JLH.i
';q'I�'.011
S3,,7f!"MJ

03 ,�. Oi) ,�, 01··", 10 - 26
I 34 ,_ 35 - 39 _- 40 _, 50

11:."' !'U'" "'R'H'h 'W'''' 1'�',J � - Itfp,;;i -- ff �ffi ,."" # l �"" i�

1;r .". f�:;i .'. ..".. iH ,.,< 99

CONCURSO N° 1151 CONCURSO N° 835

CONCURSO N° 2216
")/11,;/ .. ",./�; �;J W'�h.. " .. "h II'Iu/! !"�'9 'I'" 'I'...... ""I �"" "),I/,II'J -'n.

Ortentador para área de Saúde 04 (quatro) Jaraguá do Sul 09 a 14/02/2010

01 (uma) Jaraguá do Sul ' 09 a 14/02/2010

01 (uma) Jaraguá do Sul 09 a 14/02/2010

01 (uma); Jaraguá do Sul 09 a 14/02/2010

01 (uma) Jaraguá do Sl(l 09 a 14/02/2010

01 (uma) Jaraguá do Sul 09 a 14/02/2010

03 (três) Jaraguá do Sul· 09 a 1.4/02/2010

INDICADORES Orientador para área de Saúde
Bombeiros

Orientador para área de Sistemas
da qualidade e Produtividade

Orientador para Elaboração de
Pro·etos

Orientador para área Contábil

Orientador para área de Vendas e

Acendimento

Orientador para área de Gestão e

Negócios
.

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe :
I

•

c

Conosco" do site www.sc.senac.br : .'
A critérlo da Direção Regional poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no :

prazo de até 24 meses, respeitando a ordem classíflcatórla. :

•• _II '�i

2,5506 Jqp" -0,76%
,
•
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SORTE
É bem engraçado, mas olha, muitos costumam dizer que tenho sorte. Só sei que
quanto mais eu trabalho mais sorte eu tenho. ESse pensamento do Anthony Ro�
bbins é a minha realidade, Sem duvida. Entramos em 2010 com saúde e muito
trabalho. A coluna bombando sempre, a revista Nossa com mil novidades: depois
de lançar o slte e a revista do site Moa Gonçalves, nasce em março a Revista
"Nossa Saúde"... e Ia vem mais sorte! Em março movimentaremos a 2° Macarro
nada. Beneficente, em maio a 5° Festa do Champanhe, julho ou outtubro a 10°
Stammtisch, agosto a 10° Feijoada do Moa, setembro a 2° Pedalada Famosa e em

outubro a Top ON .. Quer mais sorte? E o filósofo Aristóteles disse: "Qualquer um
. pode zangar-se. Isto é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa;
na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, nã.o é fácil!" Isso é sorte!!

PRÊMIO
O chef do. Restaurante Modero, de .

Balneário Camboriú, Junior Durski,
um dos profissionais, mais respei
tados e premiados do Brasil, come
çou 2010 com mais quatro títulos.
Ele foi escolhido o melhor Restau-

,

rateur do Brasil pelo Guia Quatro
Rodas, a "bíblia" da gastronomia
do país. Também recebeu os títu
los de melhores carnes, chef. e ,carta
de vinhos pelà Revista Vela. Além
desses prêmíes que destacam seu -

'profissionalismo e vocação, para a

gastronomia, um de seus restauran- _

tes também foi premiado. O Modero
de Curitiba foi intitulado de Melhor
Restaurante da Região Sul, também
pelo Guia Quatro Rodas.

+.
••••
j

BUELTEA

www.buettermarm.corn.br

"A dif�rença entre um ,;.

chefe e um líder: um
chefe diz, 'Vá!' - um

'líder diz, 'Vamos! ".
E. M. KELLV

LEITOR FIEt-
O leitor fiel de hoje é o boa, gente e ar

quiteto Jorge, da Espaço .Maior, em .são
Bento do Sul. Ele é outro amigo que
.acoinpanha a acoluna todos os dias para
ficar super antenado no que acontece de

.

'melhor em nossa sociedade.

NAS RODAS
• Quem anda mais feliz que
ganso novo na lagoa é o meu

amigo ,Lourival Zocatelli, o

Lolo. Toda o felicidade dele é o

nascimento da pimpolho lau,rc
Mendonça, a sua primeira neta.

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No restaurante Mime. Um dos melho
res buffets de Jaraguá.

• Pra quem esqueceu está em

tempo de desculpar-se: José
,

.

Luiz Rausis, o Zeca do Automó-
veis Jaraguá, no domingo foi o
.mais querido aniversariante da
cidade. E vai adorar saber que
foi lembrado. Por favor, liguem!

BUXIXO
Um quarentão bem de vida tem viajado
demais para São Paulo. Dizem que é para
ficar com a fotógrafa que conheceu na In
ternet. Para recompensar e camuflar: vá
rios mimos para a esposa. Vôos viraram ro

tina. IsSo pode explodir! Para relaxar, nada
melhor que um ambiente climatizado, uma
boa companhia e uma taça de champanhe
Rosé Taipa, da Vinícola Pericó.

'. Dr. Francisco dos Rei.s, es

pecialista em implontodontio,
estréio o capa da novo revisto
Nosso Saúde, que será distribu
ída juntamente com a revisto
do site Moo Gonçalves e o re

vista Nossa, no mês de março.

SOCIAL-----�--

�§;SP�õa
Troféus e Medalhas
3275-4044

A filha da minha amiga, Paricia Klitzke, foi uma das aprovados na UFSC -

Universidade Federal de Santa Catarina. A bela cursará Design de Produto

tÁ PODENDO
A bonttona Cida Raiser está deixando os gatões do city derretidos por ela.
A estudante de Farmácia fez muita gente decolar na london Pub, domingo.
Haja charme!!

'.

,
O baladíssimo Loriuno Rogério Costa, o Kutcha, Secretário

,

de Turismo, Esporte e Lazer, um dos nomes mais populares de

Corupá, foi o aniversariante mais festejado do último dia 5.

Quem esqueceu ainda há tempo. de comprhnentá-Io. Aliás, ele'
vai adorar saber que foi lembrado

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando se!1 projeto de vida

TE CONTEI!
';;r,

• A e'lllpresa Casa,redo, ,

mostrando toda u s(Jt1 .

solidariedóde, vai doar
100 ·kg de mqcarrõo poro a

Macurronoda Beneficente, di,a
13 de inar�o. Bola bronca.

,

.' A estudande de medicina
,

Stephany Zal)ello, é outra belo,
que por onde possa, 'arranco
.suspiros dos marmanjos mais

u Qntenodos.

'''; I

Com esse color, nada melhor
que um ho-ppy hour no

Califórnia Lanches. Além de
.

gente bonita e interessante o

ambiente é muito agradável.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto

FÓRMULA 1
/

.

Por Genielli Rodrigues, interina

julimar@ocorreiodopovo.com.b(
.

Destaque
o ala Gabriel Getelina, IS anos,

recebeu no fim de semana a notí
cia da convocação para a Seleção
Brasileira Sub-1S. Ele tem a chance
de participar do 23° Campeonato
Sul-Americano da categoria, que
será realizado de S a 9 de outubro,
naColômbia. Nessa primeira etapa
serão 44 atletas, divididos em dois

grupos. Gabriel se apresenta no Rio
de Janeiro no dia 27 demarço e per
manece até 3 de abril.

Superliga
A Malwee/Cirned conheceu

ontem a tabela de sua primeira
competição em 2010, a Superliga,
que começa no dia 3 de março, em
Betim (MG). Os comandados de
Fernando Ferretti estão na Chave A,
eestreiamcontraFortaleza, às 19hdo
dia 3. No dia 4, aMalwee joga con
tra Paraná, às 16h. DiaS, às 20h30,
enfrentam os donos da casa. A fase
semifinal inicia dia 6. Todos os jo- _

gos terão transmissão da SporTv.

ESTATisTICA

UMA PESQUISA
FEITA COM CERCA
DE 1,4 MIL FÃS
DE ESPORTES

DESCOBRIU QUE o
TtNIS Éo MELHOR
MODELOGLOBAL.

AENQUENTE
PERGUNTAVA QUAL ERA O MODELO IDEAL DE

• ATLETA. FEDEREROBTEVE 18% DOS VOTOS E
A EX-TENISTA STEFF GRAFF FICOU COM 20%

DA PREFERtNClA.

DOIS TOQUES

TIRO· Samuel Lopes ganhou
duas medalhas (ar e deitado)
no circuito brasileiro de tiro.
Gustavo Keunecke foi prata e

Thiago Nicolodelli ouro, ambos
no carabina ar.

***

.

NATAÇÃO.A nadadora da Ajinc/
Urmabo/FME, Amanda Santos,
faturou medalha de ouro na
Travessia de Piçarras-no fim de
semana.

***

MAIS MEDALHAS·A equipe esteve

também na Travessia de Itajaí.
Lá foram muitas medalhas,
com destaque para o outro de

Henrique Fructuozo na categoria
17 a 19 anos.

***

DESPEDIDA • Terminou hoje a

minha estadia como interina
da Linha de Fundo. Amanhã
o editor' de esportes Julimar
Pivatto volta a opinar e informar
por aqui.

Alonso abrirá os testes da Ferrari
Brasileiro Felipe Massa só entra em ação na sexta-feira e no sábado
MARANELLO usado durante outra sessão de

A Ferrari definiu ontem que o 'treinos em [erez, que será rea

espanhol FernandoAlonso será o ' lizada entre os dias 17 a 20 de

primeiro piloto a participar dos fevereiro.
testes que serão iniciados ama-

'

Os testes desta semana em Je
nhã, em Jerez de la Frontera, O rez de IaFrontera contarão com

bicampeão mundial vai treinar a presença de dez equipes-Além
com o Fl0, carro da escuderia de Ferrari, Sauber, Mercedes,
italiana para 2010, nos dois pri- Mcl.aren, Williams, Toro Rosso e

meiros dias. O brasileiro Felipe Renault, que já haviam treinado
Massa testará na sexta-feira e emValência, Force India, Virgin e

no sábado. Red Buli vão à pista na Espanha.
Na última semana, Alonso foi . Já a McLaren anunciou que o

o piloto mais rápido nos três dias inglês Jenson Butlon iniciará os

de testes da Fórmula 1 em Valên- testes da equipe em [erez de la
cia. Massa registrou o segundo Frontera. O atual campeão mun
melhor tempo em testes domina- dial pilotará o N.1P4-25 por dois
dos pela Ferrari, o que aumentou dias" na quarta e quinta-feira.
a expectativa quanto ao desem- Lewis Hamilton, companheiro
penho da equipe em 2010, após de equipe de Button, vai testarna
uma temporada irregular. sexta-feira e no sábado, os dias fi-

De acordo com a Ferrari, o nais dos testes em [erez.
Fl0 terá 'poucas novidades para O tempo ruim é uma das pre
os testes' em Jerez de la Fronte- ocupações' das escuderias para
ra. Engenheiros e mecânicos da os treinos. A previsão é de que a

equipe já trabalham na constru- quinta-feira seja o único dia dos

ção do segundo chassi, que será testes sem chuva.

DIVULGAÇÃO

Jenson Button iniciará os testes do McLaren'em Jerez de lo Frontera. C'huva deve atrapalhar os escuderias
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CONTRACAPA-------�-

MUNDO ANIMAL
� ,

.

FIM DOS CAES BAGUNCEIROS
Aulas de adestramento mudam o comportamento dos animais

,

(Fd""'",
�

,.'
,

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO su�
Cachorro: o melhor amigo

do homem. Além disso, os cães
são bichos fofinhos e alguns
deles até garantem a nossa se

gurança. Mas há quem diga
que eles são bagunceiros e ba
rulhentos. Companheiros diá
rios que dividem o lar com seus

donos, se tornando um legítimo
integrante da família.

Mas, às vezes, a convivência

pode deixar de ser harmoniosa.
A empregada doméstica Elisa,
Andrade conta que quando Beni,
da raça dog alemão, chegou à
residência dos seus patrões, a

cadela destruía os canteiros de

.

flores. "Ela (Beni) fazia buracos
e bagunça no jardim. 'E também

pulava nas pessoas", completa.
A situação mudou depois

que Beni começou a ter 'aula
com o cinotécnico Rafael Borges.
O adestramento transformou. o

comportamento do animal. Hoje,
com três anos, Beni é um bicho
obediente. "Ela mudou muito",

afirma Elisa, que acompanhou o
crescimento da cadela.

Segundo' Borges, o. adestra
mento de um cachorro leva, no
mínimo, três meses. A duração
varia de acordo com o tempera
mento de cada animal e o ideal é
iniciar os ensinamentos a partir
.dos cinco meses. Mas o treina

mento pode começar antes e até
mesmo bem depóis disso.. "Um
cão com dois anos vai demo
rar mais para aprender, mas vai
aprender. E quando o dono sente

que o cachorro é agressivo logos
nos primeiro três meses de idade
também já pode começar o ades
tramento", enfatiza.

,

Outro fator importante é que
o adestramento seja realizado no
ambiente familiar. '1\ vantagem
de ensinar os cães em casa é que
todas as pessoas que convivem
com o animal vão ter liderança so
bre ele. Trabalhamos como líderes
dos bichos", explica Borges.

d J' I

DICAS PARA
ADESTRAR

, .

• Quanõo flagrar o ani
mai' na lata de lixo, o dono

deve arremessar um ooje
to na direção do cachorro

sem que j ele perceba que
foi o dono quem atirou.

Isso vai fazer. com que o

animal fique com receio de

fazer bagunça.

• Para evitar o xixi den

tro de casa, os donos devem

levar o animal para passear

depois de dez minutos da

alimentação, do' bicho. E,
por fim, dar carinho e petis
C0S corno.recompensa.

• Sempre reprimir O' ani

mai no flagrante do ato sa:
peoa. O cachorro leva de um
'-'." -,',

.,'# -"

a dois segundos para àsso-'
ciar Q quefez de er,radq.

Antes do adestramento, 8eni destruía o jardim e pulava nas pessoasDAIANA CONSTANTINO

ESCOLtlA MELHO

OpçÃO.'•

,

.

Nová Go11,0 VHT(5U11C4), Total Flex, My 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT (cód.5U21C4) MY 09/10, Total Rex, 4 portas, com preço promocional à partir d�
28.990,00.Novo Fax 1.0 VHT (5Z31R4), Total Flex, MY 09/10,4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total flex MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista a

partir de'R$ 30,\)90,00. (Cód. 5Z62E) com preço promocional à vista a partir de R$ 42.990.00. Pólo Hatcl11.6 VHT (9A32N4), Total Flex MY 09/10, 4 portas. com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedan 1.6 (cód.

9a42N4) MY 09/10. Total Flex. 4 portas, com preço à vista a partir.de R$ 45.490,00. Gol g4 1.0 2 portas com preço à vista a partir de R$ 23.490,00 R$ 12.114,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais de R$ 985,70.

Taxa de Juros de 0% a.m. e 0%. Talai da operação R$ 24.042,40. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total flex, MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.990.00.

Preços e condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Validade: 09/02/10
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Pedido
'Secretário de Turismo,

Cultura e Esporte, Ronaldo
"Ratilino enviou um ofício à'
'CEI, dois na verdade, solici
tando para ser ouvido o mais

rápido possível pela Câmara.
Ele avalia que são muitas as

'informações desencontradas,
e que pode contribuir para
esclarecer dúvidas' dos vere

adores. "Gostaria de acelerar
esse processo, atéporque tem

muita gente me acusando",
,

declarou Raulino.

Nova sede'
A retirada do projeto na As

sembleia Legislativa pelo governo
do Estado parece que não vai im

pedir a mudança de endereço da
Secretaria de' Desenvolvimento

Regional de Iaraguá do Sul. 'ían-:
to' é que a Prefeitura deve firmar
um termo de uso com a SDR para
ocupar uma parte dos fundos do
terreno do Estado no projeto

-

de

construção do novo terminal ur
bano. Um imóvel estaria sendo

negociado pela Secretaria na Rua
Marina Frutuoso.

'Boca da Barra
Iniciada em 2008, a obra de

fixação da Foz do Rio Itapocu, a
Boca da Barrà, em Barra Velha,
deve' ser entregue até o mês de
maio. A previsão é do prefeito Sa
mir Mattar (PMDB), informando
que as melhorias incluem o sane-

.

amento básico, beneficiando todo
o Vale do Itapocu ao possibilitar
uma velocidade de escoamento
das águas favorecendo a macro

drenagem dos municípios da ba
cia hidrográfica.° projeto ocorre

em três etapas, com investimento

superior a R$ 2,3 milhões.

,.

���POLITICA o CORREIO DO POVO 10TERÇA-FEIRA, 9 DE ,FEVEREIRO DE 2009

Carolina Tomaselli·

Cronograma
° secretário deve ser um

dos primeiros a serem chama
dos pela comissão que, entre

tanto, vai manter o cronograma
que prevê o início da tomada

'

dos depoimentos para o dia 22
deste mês. O calendário dos de

poimentos deve ser definido na

próxima reunião da comissão,
no próximo dia 15, às 10 horas.
Na reunião de ontem, pouco
avanço. Ainda falta documenta

ção, apesar de a papelada já ul

trapassar as 800 páginas.

Fica
° projeto previa a venda do

imóvel que abriga a unidade da Fa
zendanacidade, avaliado emR$l,2
milhão, dinheiro que seria revertido
no projeto de construção da nova
SDR de Iaraguá do Sul. Mas a pro
posta foi retirada, após os reque-

"

rimentos dos deputados Dionei
da Silva (PT) e Renato Henníng
(PMDB), que atuou como fiscal
da Fazenda na cidade. Assim, a

unidade permanece na Avenida
Getúlio Vargas, onde funciona há
mais de 30 anos.

Pois é
Independente do local esco

lhido, a intenção da Prefeitura de
construir um novo terminal ur
bano na cidade já suscita indaga
ções acerca do descumprimento
de cláusulas dos sucessivos con

tratos de concessão com aViação
Canarinho, que ficou impune. E
o que dizer então da família que
foi obrigada, através de desapro
priação, a deixar o local onde mo
rava para dar lugar ao projeto de

ampliação do atual terminal, que
acabou descartado?

ca rol ina@ocorreiodopovo.com;br
/" ;' , II. I" T

.

Opinião
° ex-prefeito Evaldo Iun

ckes (PT) cobra um POSICIO
namento do Clic (Conselho de
Líderes Comunitários) sobre
a privatização dos serviços
de água e esgoto, anunciada

pelo prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB). Na.sua gestão, o pe
tista foi duramente criticado

. pelo conselho ao tentar trans

ferir.a administração do Hos-
, pital Santo Antônio para uma

OS 'Organização Social). Em

tempo: o presidente do Clic,
Charles Longhi, deixou o PT

por desavenças com Iunckes e

se filiou no PMDB.

Alinhando
Amanhã, os presidentes do

Democratas, senador Raimun
do Colombo, e do PMDB, Edu
ardo Pinho Moreira, tem um

encontro marcado com o pre
sidente do PSDB, Marco Tebal
di. É mais um passo para a for

mação da estratégia da tríplice
aliança de' atuar em conjunto.
Colombo quer a aliança já no

primeiro turno.
'

Não estarnos
,

apontando nomes
.nem queremos

crucificar
ninguém.

"
'1lilllEW,!IE,:tUlOIFI "I II: g:/, IN!

1J�I/"H�il'fl�;IC!"1i"I" U$( I)�J W$u"
QUI� Ií'IU:�m:;r,l� IA I,�;� f;��!

�;IICI.JiÜ(r';lt.:�IIW:,Wi��'"I'
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VOLTA ÀS AULAS
, -

DIA DE MATAR A SAUDADE
,

.

Estudantes aproveitam o primeiro dia de aula para rever amigos e professores

JARAGUÁ DO SUL

Sorrisos, lágrimas 'e reencon

tros. Cadernos, canetas e lápis
novos em'cima das mesas. Mo-

.chilas carregadas de livros e

também de expectativas. Esse
é o clima entre os mais de 12
mil, alunos da rede municipal
que retornaram às aulas ontem,
após dois meses de férias.

Na Escola MUIiicipal Walde
mar Schmitz, no bairro llha da

Figueira, 509 estudantes foram
recepcionados com cartazes de
boas vindas e cartões confec
cionados pelos próprios profes
sores da unidade. "No primeiro
dia a gente conversa, eles se

apresentam para. os colegas,
contam o que fizeram nas férias
e organizam omaterial nos armá
rios", explica a professora do pré
escolar II, Eliane Horst.

Entre os novos alunos, prin
cipalmente do pré- escolar I, é
comum a ansiedade e o medo.
Muitos choram e exigem atenção
dobrada dos' professores. "Eles

têm' medo porque os pais vão
embora. Mas a gente explica que
eles vão voltar para buscá-los",
acrescenta a profissional que
conta com 22 anos de experiên
cia na área e no primeiro dia de
aula se esforça para decorar o

nome dos mais de 30 alunos que
atenderá iodos os dias.

Mas também há os que aguar
davam, com ansiedade o grande
dia de retorno às aulas. E o caso

. ,

de Ana Clara Vieira, 5 anos, do

pré-escolar II. Ela estava mes

mo contando os dias para vol
tar para a sala de aula. E nem

sé importou em acordar cedo
na manhã de ontem. Tudo

para encontrar uma amiga,
que esteve ao seu lado durante
todo o ano letivo de 2009. "Eu

queria ver ,a minha professora,
Eu gosto dela", diz amenina, que
passará os próximos meses na

turma de Eliane.
Amanda. Mábile Murara, 5

anos, também teve uma manhã
de reencontros. Além de matar

a saudade da professora,. não .

largou a. mão da colega Sara
Luisa Neves, 5 anos, durante o

'

recreio. "Eu estava com sauda
des dela e da minha professo
ra", disse a menina.

DEBORA VOLPI

.
'

ESCOLAS PARTICULARES
,

ABREM CALENDARIO
. Os mais de dois mil estu

dantes da rede privada de en-
,

sino, também estão retomando
as atividades escolares. Jangada
e 'São Luís tiveram o primeiro
dia de aula ontem. Bom Jesus
e Colégio Evangélico vão abrir
o calendário na quarta-feira. E
no Centro Educacional Cangu
ru, os alunos voltam à rotina no

próximo dia 17.

"O primeiro dia de aula é dia
de integrar o aluno no grupo. A

primeira impressão é a que fica e

nós termos que passar para eles
uma impressão positiva da es

cola e dos professores", comenta
o diretor do Jangada, Mai Luiz
Lazzaris. Segundo ele, os pais
podem contribuir neste processo
ajudando a criar uma expectati
va boa em relação ao ambiente

escolar. "Eles vêm com um Cérto
preconceito e isso tem que ser

quebrado. É um período de adap-
, tação", analisa.

Entre os mais de 400 alunos
da unidade, 30 em especial che
garam com uma preocupação'a
mais para o primeiro día de aula.
A sala do terceirão reúne um

grupo de jovens dispostos a redo
brar as horas de estudos no ano

em que se preparam para prestar
vestibular. "Nesse ano meu foco
será os estudos. Pretendo estudar
de quatro a cinco horas por dia",
revela a estudante que pretende
,cursar medicina, Bárbara Braga,
16 anos. "Será aula dada, aula es

tudada. Teremos 120 exercícios

por dia na apostila", acrescenta
Maria Isabel Debatin, que' quer
seguir a carreira de jornalista.

FOTOS PI ERO RAGAZZI

Amando e Sara comemoram reencontro

depois de dois meses �e térlns
Bárbara quer focar nos estudos para
cursar faculdade de med,icina
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Projetos para a economia da cidade
Uma das propostas e adequar aleimunicipal de incentivo às empresas
JARAGUÁ DO �UL
o secretário de Indústria e

Comércio, Célio Bayer, apresen
tou ontem na Acíjs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul)

" as prioridades do setor econô
mico para este ano. Segundo

, ele, o trabalho será dividido em
_

seis frentes de trabalho: ade-
,

quação da lei de, incentivo às

empresas; ampliação da área
industrial e do parque tecnoló
gíco: qualificação profissional;
criação de um documento so

bre os dados sócio-econômicos
do'município; e estudo sobre o

perfil das empresas da cidade.
De acordo com Bayer, a ade

quação da lei 049, de 2005, pre
vê que a Prefeitura ofereça aju
da apenas na implantação da
estrutura' física das empresas,
mas não garante outros tipos de

, benefício, como a isenção ou re
dução de impostos. Bayer .des
taca que a revisão da legislação
municipal é importante para
,atrair a instalação de empresas
de tecnologia. "São' empresas
que geram renda sem precisar
de área de grande extensão para
funcionar", explicou.

Em relação à ampliação da
área industrial, Bayer comenta
que é necessário avaliar pri
meiro quais, tipos de'empresa
pretendem se instalar nos ter
renos disponíveis. "Queremos
avaliar o impacto ambiental das
indústrias e as possíveis restri

ções das áreas de interesse",
destacou. O objetivo é garantir
o desenvolvimento sustentável .

da cidade apesar da geografia
acidentada, já que grande parte
do território é cortado por rios
e morros.

A continuidade dos cursos

de qualificação profissional gra
tuitos - projeto iniciado no ano

passado - é outra meta da admi

nistração. Além disso, o gover
no pretende criar um documento
com todos os dados econômicos
do município, como emprego,
exportação e rm (Produto inter
no Bruto), entre outros. "Vamos
condensar as informações em

um único documento, pois hoje
os dados estão divididos entre

as várias entidades econômicas
da cidade',', acrescentou.

, DAIANE ZANGHELlNI ,Prefeitura quer mostrar a diversidade de indústrias existente na cidade

Usuários criticam a demora do atendimento é a cobrança pelos serviços

Moradores reclamam dos

serviços de águo e energia
talações. Mas, quando o terreno
fica em loteamento particular,
o dono do imóvel precisa ar

car com os custos. ''Alguns
, proprietários estão vendendo
os terrenos sem o básico, que
é acesso a água, luz e esgoto.
'As pessoas tem que cobrar de

quem elas adquiriram o lote",
comenta o gerente da Casan,
[éferson Luis Rosa.

Segundo [éferson, o proble
ma acontece com muitos mo

radores porque 'a população
usa muito o poço artesanal e

várias ruas não têm tubulação.
Ele afirma que a empresa não

pretende investir se correr o

risco de perder a concessão,
pois a Prefeitura não renova

o contrato com Casan há dois
anos. Mesmo assim, nas pró
ximas semanas, a Casan pro
mete fazer melhorias na rua
13 de Outubro e na região da

Campina Central.

MASSARANDUBA

,

Os serviços da Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Catari
na) e da Casan (Companhia
Catarinense de Águas e Sane

amento), em Massaranduba,
têm sido alvo de críticas dos
moradores. Eles reclamam
da demora dó atendimento
e também da cobrança pelos
serviços.

O corretor de imóveis Luis
Carlos da Costa reclama que,
quando há uma

.

solicitação
de instalação desses serviços,
o morador é obrigado a pagar
pelo material que será colocado
na rua. ''A gente já paga impos
tos pata ter os serviços bási
cos.", afirma. Luis ainda relata

que as duas empresas não têm
'

rJ) profissionais suficientes para
� atender a população.=>

� A Casan afirma que, quando
,� fl rua é pública, a empresa e a

Prefeitura precisam fazer as ins-

Adiada reunião
sobre ginásio
JARAGUÁ DO SUL

Areunião que deveria acon
tecer na tarde de ontem para
definir sobre o futuro do Artur
Müller foi cancelada. O encon

tro, que" deveria reunir repre
sentantes da Prefeitura, da SDR
{Secretaria de Desenvolvimen
to Regional) e da Canarinho
será agendado novamente nos

próximos dias. Segundo infor
mações .da Prefeitura, a reu

nião não aconteceu porque o

diretor da Canarinho, Décio
Bogo, não pôde comparecer.
O governo municipal preten
de implantar o novo terminal
urbano no terreno do ginásio. '

Para construir a estrutura, a

Prefeitura teria que demolir o
Artur Müler, desapropriar um
terreno baldio na rua Bernar
do Grubba e utilizar os fundos
do terreno da SDR. A situação
foi mostrada com exclusivida
de pelo O Correio do Povo na

quarta-feira 'passada.
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;

_____O'ANO E
, ,."

INAUGURAÇAO,
.

NO SEMINARIO.
DECORUPÁ

A edição do jornal O
Correio do Povo da segun
da .semana de 'fevereiro,
em 1953, trazia uma ma

téria sobre a inauguração
da nova ala do Seminário

Coração de Jesus, em Co

rupá. o, jornal afirmava

que a obra impressiona
va a todos pela beleza e

o conforto que propor
cionava. A nova ala tinha
estilo mais moderno que
a anterior e hoje abriga a

Capela, o Museu Irmão
Luiz e a loja de souvenirs.

O custo da obra foi
de um milhão de cruzei
ros e ela foi concluída no

prazo de um ano. Os tra

balhos foram chefiados

pelo construtor Albano
Kanzler, sob orientações,
do Padre Antônio Enchel

rneyer,
Os' primeiros traba

lhos para a construção do
Seminário iniciaram em'
1929. A inauguração da
primeira parte da estrutu
ra aconteceu em janeiro

de 1932, com a chegada
dos primeiros seminaris
tas. Em 1935 inaugurou
se a ala das irmãs. A se

gunda parte da fachada
inicial do Seminário foi
concluída em 1947.

O Seminário foi cons
truído para ser' auto-sus
tentável. Possui pasta-,
gens para gado de corte,
criação de suínos e pei
xes' cultivo, de hortaliças, ,

frutas e plantas ornamen- ,

tais. O padre Antônio En

chelmeyer também reali
zou a construção de um

salão de teatro. Aos pou
cos foram sendo constru
ídos os campos e quadras
de esporte, bem como um

.amplo salão de jogos, no
ano de 1970.

A última ala cons

truída é a que abriga as

salas de àula, o dormi
tório dos seminaristas,
o refeitório e a cozinha.
Atualmente, o Seminá-
rio de Corupá é referên
cia turística da região.

Construçõo do Seminário começou em 1929.

Hoje, o local é um dos principais atrativos de Corupá

,

JARAGUA
ONTEM E HOJE

N� década de 40, a rua Emílio Carlos Jordan, ain
da de terra batida, era onde se localizava um barmui
to popular naquela época: O Bar Catarinense. Hoje, o.
.estabelecímento não existe mais. A rua registra um

grande movimento de pessoa?

A rua na década de 40, ainda com

chõo de terra e pouco movimento

Atualmente, a rua moderna e sem o Bar Catarinense

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES

TARDE 'DA SAUDADE
, ,

A Sociedade Esportiva e Recreativa Hansa Humboldt, de Corupá, realiza no dia 10 de feverei
ro a Tarde da Saudade, para pessoas a partir de 40 anos. O encontro começa às 14h e o término
está previsto para as 18h. A sociedade fica na Rua Roberto Seidel, n° 1.551, no Centro. Outras

informações pelo telefone (47) 3375-1957.

Osvaldo Aguiar de Almeida, Daniela Angelo Lenzi e Dioner de Almeida prestigiando
a Festa de Rainha na Sociedade Brüderthal, em Guaramirim

FOTOS DIVULGAÇÃO

As novas

Majestades do
Tiro para 2011
da Sociedade
Alvorada: o
1 ° Cavalheiro
Nilton Radunz, o
Rei Eno Kopch e

o 2° Cavalheiro,
Paulo Mathias

Na Setiedade Alvorada
foram premiados '

os atiradores que
se destacaram

durante 2009: da

esquerda para a

direita, o 3° lugar
para Ruy Utpadel,

representando Romeu
Herber, Valdir Mathias,

que conquistou � 10

lugar, e Adolor Mathias
em 2° lugar
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Oassolto
Um ladrão entra em uma casa de medru-

.

gado e começa a colocar tudo dentro de
um saco, quando escuta:
- Jesus tá te vendo.
O homem olha, olha, mas nada vê e conti
nua seu Serviço. Logo depois, ouve de novo:
- Jesus tá te vendo...
Então ele percebe que a voz vem de uma

.
árvore, logo à sua frente: era um popaggio.
- Ah ... então é você o tal Jesus?!..
E o Papagaio responde:
- Eu não! Eu sou o Judas! Jesus é esse

Pitbull babando atrás de você!

Cancelado shew
de Roberto Carlos
o empresário de Roberto Carlos, Dody
Sirena, anunciou' que o cantor não
deve mais participar do comemoração
dos 50 anos de Brasília, nó dia 21 de
abril. Segundo Sirena, o medo é de
Roberto ser associado aos escôndàlos
do chamado Mensalão do DEM, que
aféta o imagem do governador José
Roberto Arruda. Ele seria exposto.
porque não haveria como comprovar o

origem do dinheiro do cechê.. .

Madonna de ·olho .

em outro modelo
Os boatos do separação de Jesus Luz e

Madonna ficam cada vez mais fortes.
Segundo o site "Popüunch", o tanto
rn já estaria de olho em outro rapaz:
o modelo Jon Kortajarena; de 24 anos.

Elo o teria conhecido em janeiro numa

premlere; e o partir doí procurado saber
tudo sobre ele. Segundo uma fonte, elo
teria ficado impressionada com o beleza
do rapaz e descoberto quais seriam
seus próximos trabalhos.

•

-

SUDOKU

-A Belinha
é a mais fiel
companheira
da leitora
Camilo

. Borck Uber.

_j

9/2

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

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

A temperatura diminui em relação aos dias
anteri_ores, mos o sensação será de ar abafado

,

.devido à elevado umidade do ar.

� Fases da lua

SOLUÇÃO NOVA CRESCE�TEMINGUANTE CHEIA

(""'"• ) 28/2
'U"úJillIi

5/2 14/2 22/2

" Jaracua do Sul e Reoião

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 23°e MíN: 21°C MíN: 22°e· MíN: 22°e
MÁX: 33°G MÁX: 34°e MÁX: 300e MÁX: 29°e
Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Poderá ter notícias
de gente de fora. .

Aproveite e amplie
seus contatos. À noite, curta o

sabor da liberdade e conte com

a sorte' na paquera: Há quem
ainda possa doar algo de valor,
.como sabedoria e perspicácia.
Aproxime-se dos mais vividos.

11.') ÁRIES'
4. � (20/3 a 20/4)

. ."., Suas necessidades
tC"{( afetivas podem

bater de frente com

seus interesses profissionais e,

talvez, tenha que abrir mão de
um dos dois. Mantenha seus so

nhos bem guardados no coração,
poi� isso te estimulará a agir. No
amor, doe-se mais.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Mostre determi

nação para lutar
. por suas metas,

mas tenha cuidado com perda de
dados. O erotismo promete deixar
seu romance delicioso! Faça tudo
çom bom humor, muita compreen
são e sensibilidade. Assim, viverá
um dia ameno e gostoso�

#
LIBRA
(23/9 o 22/10) .

A �have do sucesso

está em fazer o que
gosta. No amor, o .

desejo de se libertar pode falar
mais alto e, às vezes, mudanças
são necessárias. O astral facilita
a comunicação e aumenta sua

desenvoltura. Junte-se aos bons,
mostrando o que sabe. '

SAGITÁRIO
\ (22/11 021/12)

�
•.

Reflita, avalie suas

( { atitudes e veja
se tem algo para

corrigir. Há risco de ter proble-
. mas financeiros. O romance está

protegido! Em casa, será neces

sário mais do que argllmentos
e atitudes. Uma pessoa de fora

pode ajudar você.

AQUÁRIO'
.

(21/1 01812)

'ALua traz timidez

� I}
.

ao seu estado
de espírito e sua

energia estará êm baixa,' relaxe.
É melhor não se expor demais
no trubalho:No amor, sua gene-" .

rosidade será total! Dia propício
para mudónças. Reflita bem ao

escolher seus caminhos!

CÂNCER
(21/6' 021/7)
Tenha cuidado para

. não se sobrecar-

'regar demais no

trabalho. A dois, faça passeios e

planos para o futuro, isso dará
e'stímulos ao romance. Pessoos

.

próximas tendemà encorajar
você a buscar novas respostas.
Saiba agradecer.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Cuidado com pre
juízos. .o desejo de
agradar às pessoas .

está em destaque.
Muita paixão no romançe:-declare
se para quem você ama! Pode ser
que o passado retorne com novas

cores! Esqueça as mágoas, agorq
.

você está mais experiente.

. CAPRICÓRNIO

íf,'
-

t (22/12 a 20/1) .

.

""" Respeite os seus

limites. Mudanças
serão favorecidas

e há possibilidade de ter ganhos
inesperados. O romance ganha
um novo embalo! O dia será bem
melhor do que o de ontem. Tudo
dependerá do que você fará

. agora com o que aprendeu.

TOURO I

.
(21/4 020/5)

.

Tudo indica que
terá necessidade de

aperfeiçoar os seus
conhecimentos. Seus horizontes
afetivos se abrem: invista na

paixão! Energia, autonomia,
força e muita sensibilidade, tudo
jorrando lá de cima para você.
Saiba aproveitar!

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Quanto mais se

envolver com o
.

,

trabalho, melhores
serão' os resultados. Hoje, con
vém economizar. Sua estrela vai
brilhar no campo sentimental.
Olhe mais para si, tire um tempo .

para recarregar suas baterias,
,cuidar da saúde.

PEIXES

ti« (19/2 a 19/3)
�iiII Há boas chances
Y-'''''' .'.

de se destacar em
atividades que

possam ser feitas sem exposi
ção. Fase de bem-estar afetivo: é
só' saber aproveitar! Este perío
do que antecede seu aniversário

sugere descanso, meditação e

discrição. Evite excessos.

,.. '"

,�.J-_ _-
-_ _-

.1--.. ..--," .'. - ...

: I
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• Não seria rriaravilhoso se

toda mulher tivesse descon
tado um valorzinho do seu

salário cujo destino fosse uma
conta particular intitulada "Su
pérfluos Femininos"? Eu ado
rana.

BISCOITO DA SORTE
Quanto mais tombos, menos dor se sente.

Por ,�Iijane Jung u niversotpm@ocorreiodopovo.com.br

ESSES HOME'NS!
Quando a mulher acha que aque
le relacionamento vai emplacar
legal, lá vem o cara dizendo que
acha que as coisas estão indomui-
to rápidas, que ele está se sentindo i-

sufocado e quer uma relação mais
liberal. Sugere ainda que os dois
não se vejam com tanta frequência ,

e que quando ele se sentir prepa
rado' vai procurá-la. Atitude tipi
camente machista que quer dizer,
em poucas palavras: "quando eu

não tiver nada melhor, pode ser você". Na verdade parece que o

sonho deles é ter uma mulher que sugira exatamente isso: uma

relação aberta. Mas experimente você, mulher, fazer isso com o

paquerinha da vez.

COMPAR,TILHANDO
•

'v I

Recebi por email (em pesquisa, descobri ser do site interney.
netlblogs/dama) e divido aqui com vocês. Pergunta: Juro que
não sou neurótica com minha aparência, mas gostaria de per
der uns quilinhos. ,O senhor conhece alguma simpatia para
perder peso? Resposta: Conheço, conheço sim. Às 21h45 do pri
meiro dia da próxima lua minguante besunte o corpo com lei
te condensado, fique de pé voltada para o Norte e derrame um
pouco de coco ralado sobre sua cabeça, enquanto declama O '

Navio Negreiro de Castro Alves na língua do pê. Faça o mesmo

olhando para o Oeste, Sul ,e Leste. Importante: não se lamba.

Espere 45 dias e repita a operação passo a passo, substituindo
apenas o leite condensado por chantili. Entre essas duas ocasi
ões coma apenas salada e só beba água. Se a simpatia funcio- ,

nar e você perder alguns quilos, faça um vídeo seu sem -roup�
, e mande para mim (isso é muito importante). Pode se lamber
enquanto grava o vídeo.

portaideiaragua.com .br

Você não
pode perderl

08A13 FEV.
5e9' à Sexta-f.irG:
Dal 9h à. 19h
Sóbado:
Da. 9h Õ. 17h

,

QUANDO A AGUA BATE •••
Há algumas semanas, meu pai comprou uma piscinha
para se refrescar desse calor infernal e sei que ele tem
feito bom proveito. Solidários com' ele, eu e meus ir
mãos tentamos incentivá-lo, naquela ocasião, a adqui
rir também um ar-condicionado, mas ele veio com a

mesma história de sempre, de dizer que se sente numa
câmara frigorífica, que não consegue ficar num am-

,

biente refrigerado, que seu ventiladorzinho é dos bons
e tal. No fim de semana, estou sentadinha no escritório
de casa (com ar-condicionado), fuçando na internet,
quando toca o telefone. Atendo e meu pai diz: Filha,
as Casas Bahia não tem, nem o Magazine Luiza, nem a

Salfer... Diz "pro pai", pelo amor de Deus, ondese acha
um ar-condicionado nessa cidade? Pois é ...

Sobre creminhos
Em uma entrevista à revista Veja dessa semana, o pre
'sidente do grupo detentor da marca de, cosméticos Ní
vea, fala sobre .a real eficácia dos produtos para pele e

também sobre o que vem por aí em novidades. Parece
me que podemos'esperar grandes avanços na área, em
decorrência de uma descoberta apresentada pelo ga
nhador de um prêmio Nobel, lá em 2003. Fora isso, toda
a entrevista é interessante: ele fala sobre as diferentes
prioridades das mulheres pelo murido, sobre 9S produ
tos para celulites e rugas, sobre.a forma de se utilizar os
cosméticos e sobre o potinho azul do creme Nívea, que
completou 100 anos em 2009. Recomendo a leitura.

• Não tem jeito. Pormais que a
gente evite sair à rua nesse ca

lorzão, algumas coisas não po
dem ser ignoradas, Comprar os
materiais escolares dos filhos é
uma delas.Vamos à luta...

• Hoje é o' Dia do Zelador.

Aqueles que vão deixando
nosso caminho melhor, mais
agradável e limpinho. Pessoas
que merecem nosso respeito e ,

admiração. Parabéns!

• Dentre as últimas declara-
,

ções do Xuxa (nadador) estão
a de que ele não é gay, que ele

se depila porque gosta e que a

beleza da namoradinha'dele, a
SheilaMello, é interna...Aham!

• "

...Quando ser leve ou pe
sado deixa de fazer sentido.

Aqui de onde o' olho mira.

Agora que ouvido escuta. O
tempo que a voz não fala. Mas
que o coração tributa. O me

lhor lugar do mundo é aqui e
agora...

" (Gilberto Gil)
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José Alencar
,

e

a aposta do PT
Decisão iria fortalecer
a candidaturá de Dilma

.

o vice-presidente da Repú
blica, José Alencar, se transfor
mou na principal aposta do PT
mineiro para unificar a base
aliada ao Palácio do Planalto no

Estado. Alencar - que luta contra
um câncer e pretende concorrer

ao Senado caso tenha o aval da

equipe médica - vem sendo es

timulado a se -Iançar como pré
candidato ao governo estadual,
fortalecendo a candidatura pre
sidencial da ministra da Casa Ci
vil, Dilma Rousseff, no segundo
maior colégio eleitoral do país.

Na semana passada, repre
sentantes dos diretórios estadu
ais do PT e do PCdoB se reuni
ram em Brasília com o vice, que
admitiu a hipótese de disputar'
a sucessão do governador Aécio
Neves (PSDB) caso haja consen

so da base aliada do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva em tor

no de seu nome.

A "solução" Alencar surgiu
com o grupo ligado ao ministro
do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, Patrus Ana

nias.�aisrecentemente,ganhou

força e passou a ser adotada pela
ala petista alinhada com o ex

prefeito de Belo Horizonte Fer
nando Pimentel. Patrus e Pimen
tel brigam pela indicação como

candidato do PT.

Rachado, o partido vinha per
dendo terreno para o ministro
das 'Comunicaçôes, Hélio Cos
ta, pré-candidato peemedebis
ta. Para não ameaçar o acordo
nacional com o P�B, o PT
mineiro estava sendo pressio
nado a desistir da tese da can

didatura própria.
Pela.costura, o PT indicaria

o vice na chapa e Costa dispu
taria o Senado. Patrus disse que
reconsideraria suapré-candida
tura em favor de Alencar. Costa
também admite ceder. "Só tem
uma hipótese de o P�B não
ter candidato a governador: se o

vice-presidente José Alencar for
candidato". Ainda não se sabe

quando a equipe médica dará
o aval sobre a saúde do vlce-'
presidente.

AGÊNCIA ESTADO

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

Alencar espera uma definição dos médicos para poder concor�er

EMP�ESAS

Projeto quer -ampliar punições
o presidente luiz Inócio lula do Silvo propôs 00 Congresso um projeto de lei que res

ponsabilizo empresas que praticarem atos de corrupção contra o administração públi
co nacional e internacional. Entre os novos punições estão o sucessão parcial de oti
'vidodes do pessoa jurídico, multo de 1 % o 30% do faturamento bruto, impedimento
do recepção de benefícios fiscais e até mesmo o extinção do empresa. No texto, hó o

possibilidade de se,oplicor aos sócios asmesmos sanções cabíveis contra o empresa.

o CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 201 o �

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 pagamento ou não conste os débitos na sua fatura da Celesc.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA:FEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANIACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

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

Protocolo: 137099 Sacado: EDrroRA SALINAS IlDA' CNPJ: 10.647.976/000
Cedente: GATINETINFORMATICAIlDA ME CNPJ: 07.731.801/000
Número doTítulo: 27301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/01/2010. Valor: 198,85 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136391 Sacado: GILIARDI PlANE7ZER CPF: 037.577.299-5'1
Cedente: BANCO BMG S/A CNPJ: 61.186.680/000
Número doTítulo:·I86.818.039 Espécie: NotaPromissóriaApresentante: MIEKO rro - ADVO
GADOSASSOCIADOS DataVencimento: 06/05/2008 Valor: 20.511,09 Liquidação após
a intimação: R$lO,4O, Condução: R$ 2.1,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137009 Sacado: JAILSON FERNANDOMUllER CPF: 637.826.189-04
Cedente: KM.P.COMERQO DE CAMlNHOES IlDA CNPJ: 06.375.211/000
Número do Título: 2407003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:'BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 22/01/201Q Valor: 866,67 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 37,83,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136948 Sacado: JOAO BATISTAVlElRA CPF: 218.238.809-59
Cedente: LEONARDO BERlANDA CPF: 006.865.479-00
Número doTítulo: SIN° Espécie: Apresentante: LEONARDOBERlANDA DataVencimen
to: 10/10/2009 Valor: 252.573,28 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136867 Sacado: LOIDE FiSCHER ÇPF: 652.039.339-87
Cedente: ULEANDROMACHADOME CNPJ: 05.338.614/000
Número doTítulo: 1002 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 21/12/2009 Valor: 100,60 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137047 Sacado: LUlZ CARLOS RIBEIRO CPF: 895.585.109-04
Cedente:VANESSA SILVADE CASTROTRUPPEI.MACHADO CPF: 004.203.009-96
Número do Título: 00 Espécie: Apresentante: VANESSA SILVA DE CASTRO TRUPPEI.
MACHADO DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 1.636,04 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136725 Sacado: MARCOS ROGERIO DA SILVA CPF: 080.284.909-13
Cedente: ENOC DE SOUZAME Número do Título: 0123 Espécie:Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEI
ROSSA DataVencimento: 21/01/2010 Valor: 396,50 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136792 Sacado: MARIAANGEUCAPAiDE SOUZA CPF: 902.078.400-59'
Cedente: LUPEI. IlDA CNPJ: 78.868.387/000
Número doTítulo: 1679 . Espécie: Duplica�geVendaMercantilApresentante:
LUPEI.IlDA DataVencimento: 10/07/2009 Valor: 107,90 Liquidação após a
intimação: R$-lO,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136793 Sacado:MARIAANGEUCAPAZ DE SOUZA CPF: 902.078.400-59
Cedente: LuFEI. IlDA CNPJ: 78.868:387/000
Número doTítulo: 1679 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
LUPEL IlDA DataVencimento: 10/08/2009 Valor: 100,00 Liquidação após a .

intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80; Edital: R$10,4O

Protocolo: 136794 Sacado: MARIAANGELICA PAZDE SOUZA CPF: 902.078:400-59
Cedente: LUPEI. IlDA CNPJ: 78.868.387/000
Número do Título: 1679 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
LUPEI.IlDA

.

DataVencimento: 10/09/2009 Valor: l00,OOLiquidaçãoapósa
intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

Protocolo: 136795 Sacado: MARIAANGELICAPAZDE SOUZA CPF: 902.078.400-59
Cedente: LUPEI. IlDA CNPJ: 78.868.387/000 .

'Número doTítulo: 1679 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
LUPEL IlDA DataVencimento: 10/10/2009 Valor: 100,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

.

Protocolo: 136796 Sacado: MARIAANGEUCAPAZDE SOUZA CPF: 902.078.400-59
Cedente: LUPEL IlDA CNPJ: 78.868.387/000
Número do Título: 1679 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
LUPELIlDA DataVencimento: 101ll/2009 Valor: 100,00 Liquidação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 136961 Sacado: MASSAFACILCOM.EFAB. DEAUM.IlDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA fND ECOMDE PRODAUMENTICIOS IlDA CNPJ: 03.241.442/000
Número doTítulo: 25845 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 13/01/2010 Valor: 775,00 Liquidação
após a intimação: R$10,40� Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137063 Sacado: MASSAFACILCOM.E FAB.DEAUM.IlDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA fND E COM DE PRODAUMENTICIOS LIDA CNPJ: 03.241.442/000
Número do Título: 25845/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil pur Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 16/01/2010 Valor: 775,00 Liquida-o

ção após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137064 Sacado: MASSAFACILCOM.EFAB. DEAUM.IlDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA fND ECOM DE PRODAUMENTlCIOS IlDA CNPJ: 03.241.442/000
Número doTítulo: 25945 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 23/01/2010 Valor: 693,00 Liquidação
após aintímação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40

Protocolo: 136366 . Sacado:MASI'ER CESTA COMVAR DE CESTASBASICA
CNPJ: 10.890.361/000 Cedente; PECINAlD - fNDUSTRIA DE FARINHA DE MANDIOCA
ll'CNPJ: 06.111.147/000 Número do Título: 3735 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 19/01/2010
Valor: 2.280,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137020 Sacado: MERCOSUL ESI'RU1URASMEfAIlCAS IlDA
CNPJ: 86.957.313/000 Cedente: SIPAR COMERCIO' DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS
IlDACNPJ: 01.056.640/000 Número do Título: 2790-1 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

.

DataVencimento:

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

15/12/2009 Valor: 249,09 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,19, Dili
gência: R$ 20,80,.Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137021 Sacado: MERCOSULESTRU1URAS METAJjCAS ll'DA
CNPJ: 86.957.313/000 Cedente: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS
IlDACNPJ: 01.056.640/000 Número do Título: 2:791-1 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17/12/2009
Valor: 41,52 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136788 Sacado: NADIRAPAREClDA GONCALVES LOPES CPF: 938.906.488-00
Cedente: LUPEI.IlDA CNPJ: 78.868.387/000Número doTítulo: 538 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: LUPEI. IlDA DataVencimento:
16/05/2008 Valor: 140,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,OO, Dili-
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

_.

Protocolo: 136789 Sacado:NADIRAPAREClDAGONCALVES LOPES CPF: 938.906.488-00
Cedente: LUPEL IlDA CNPJ: 78.868.387/000
Número doTítulo: 538 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante:
LUPEI. IlDA DataVencimento: 16/04/2008 Valor: 140,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protoéolo: 136790 Sacado: NADIRAPARECIDAGONCALVES LOPES CPF: 938.906.488-00
Cedente: LUPEI. IlDA CNPJ: 78.868.387/000
Número doTítulo: 546 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
LUPEI. IlDA DataVencímento: 18/04/2008 Valor: 86,20 Liquidação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136791 Sacado: NADIRAPARECIDA GONCALVES LOPES CPF: 938.906.488-00
Cedente: LUPEL IlDA CNPJ: 78.868.387/000
Número doTítulo: 543 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
LUPEI. IlDA DataVencimento: 16/04/2008 Valor: 103,15 Liquidação após a
intimação. R$10,40, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 .

Protocolo: 137028 Sacado: PERSIANAS E DEC FLORIANI IlDA CNPJ: 02.858.069/000
Cedente: REUNIDASTRANSP ROD DE CARGAS SA. CNPJ: 83.083.428/000 Número do
Título: 681332-A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASILSA DataVencimento: 20/01/2010 Valor: 40,91 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137113 Sacado: POlESEllOCOMESTICOSIJOA - ME
-

CNPJ: 10.317.528/000
Cedente: FLORENCE fNDUSTRlALECOMERClALIlDA CNPJ: 54.470.430/000
Número do Título: 21310501 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 521,89 liqui
dação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136241 Sacado: SASSEAUMENfOS liDA CNPJ: 84.429.778/000
Cedente: SISTEMAPI.ANAllD RADIODIFUSAO IlDA CNPJ: 80.121.106/000

. Número doTítulo: 09ooo1264lA Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 19/05/2009 Valor: 606,90 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,4O

Protocolo: 136758 Sacado: SOARESMONTAGEM fNDLIlDA CNPJ: 08.794.132/000
Cedente:WT.COMERCIO DE FERRAMENTAs IlDA CNPJ: 08.418.834/000Número do
Título: 3399 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA DataVencimento: 23/12/2009 Valor: 127,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136763 Sacado: SUPERMERCADOPONfO ZERO LIDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR IlDA CNPJ: 80.969.488/000
Número doTítulo: 3129 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan-

. te: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 091ll/2009 Valor: 943,11 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------------------------------;--------------------'-----------------------------------------------------'-----
Protocolo: 136764 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO IlDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: DISTRIBUIDORADE IATICINIOS JEPRIMAR IlDA CNPJ: 80.969.488/000
Número doTítulo: 1816 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan-
te: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 19/10/2009 Valor: 530,25 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 136765 Sacado: SUPERMERCADO PONfO ZERO IlDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: DISTRIBUIDORA DE IATICINIOS JEPRIMAR IlDA CNPJ: 80.969.488/000
Número do Título: 77· Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 21/09/2009 Valor: 749,09 liqui
dação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136767 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO IlDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente:ALúMINIUS CINCO EsTREIAS IlDA - EPP CNPJ: 84.938.�94/000
Número doTítulo: 025968/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 21/01/2010 Valor: 1.008,00 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40

Protocolo: 136895 Sacado: SUPERMERCADOPONfO ZERO IlDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: KIMYrO fNDUSTRIAL IlDAEPP CNPJ: 76.865.377/000

.

Número do Títülo: 39110 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 08/12/2009 Valor: 492,11 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136896 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO IlDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: KlMYIO fNDUSTRIALIlDAEPP CNPJ: 76.865.J77/ooo
Número doTítulo: 39101 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 02/12/2009 Valor: 368,96 Liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137039 Sacado:VALDECIRNEGHERBON CPF: 891.884.629-00
Cedente: MEfALURGICA AM IlDA EPP CNPJ: 85.141.026/000 Número do Título:
S5032001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação.Apresentante: BANCO DO
BRASILSA DataVencimento: 25/01/2010 Valor: 227,00 Liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Segundo especialista, os pais devem conversar com os filhos sobre o assunto

JARAGUÁ DO SUL

Assimilar a ideia de que os

filhos estão na idade de iniciar
um namoro é uma tarefá difícil.
Várias dúvidas e preocupações
acabam cercando a cabeça dos
pais: "será que é o momento

certo? Será que ele vai fazer a
minha filha sofrer? Será que ele

.

e ela vão saber se proteger e evi
tar uma DSTe até mesmo uma

gravidez? E se algo der errado, o
que faremos?".

A gerente bancãría, Bru-
, nilde Grasel, mãe de Isabella,
-

de 13, anos, diz que o relacio
namento delas é pautado por
diálogo e sinceridade. '� me

lhor forma de educação é in-.
centivar nos filhos valores que
mesmonos tenipos modernos
não podem ser esquecidos:
honestidade, amor e humilda
de", recomenda Brunilde.

Para ela, a filha ainda não
tem idade para namorar.

"Flertar é muito bom, é ale

gria. Mas namorar aos 13 anos
é muito cedo. Agora, o com

promisso é com estudos, lei
turas e amigos", salienta. .

Isabella aceita e concorda
com as orientações da mãe.
"Nessa idade nem tem como

se apaixonar de verdade", com
pleta. Mas, segundo a garota,'
não dá para definir um número

.

pará que isso aconteça. "O im

portante é gostar, se sentir apai
xonado, viver pelo outro. Quan
do isso acontecer, é a idade
certa para namorar", acredita.

Segundo os especialistas,
Brunilde e Isabella estão no

caminho certo. O psicólogo
Dalton Fischer acredita que, na
prática, os questionamentos
vão se dissipando 'aos poucos
e com muita conversa. "Os pais
devem observar a convivência
do jovem casal, e sempre man
ter 'muito diálogo, principal
mente, sobre sexualidade", des
taca. Segundo '0 especialista,
outra inquietação da maioria
dos pais é sobre a idade 'certa

para os filhos começarem. um
-

relacionamento amoroso.

"Costumo dizer que a ida- .

de certa é quando o jovem:
está apto para escolher seu

parceiro(a), quando já tem uma

noção maior sobre o que" al

meja de sua vida afetiva. Creio

que após os 16 os.jovens fazem
escolhas para o futuro e se sen

tem-se preparados para envol
ver-se sexualmente", enfatiza.

DIFERENÇA
ENTRE OS SEXOS

Outro ponto importante sobre
o tema é a diferença entre meni
nos emeninas quando se trata de
começar urn namoro na adoles
cência. Segundo o psicólogo Dal
ton Fischer, essa é urna questão
cultural. "Observamos diferenças
na educação sexual do rapaz e

da menina. Em muitas famílias,
a sexualidade do rapaz é estimu
lada, sendo motivo de orgulho. E
olha que nem precisa ser urna �a-.
morada. Já a educação sexual da
menina é reprimida. Precisamos
mudar estes conceitos", salienta.

DAIANA CONSTANTINO

DAIANA CONSTANTINO

IsabeUa acredito que poro namorar é preciso gostar de verdade e saber fazer escolhos

--- .; ,/
,

PROIBIR NAO E O MELHOR· CAMINHO
'

A superproteção dos filhos' e a proibição
do namoro podem trazer dor de cabeça extra

para os pais. lias filhos têm medo da' reação
e de perder o amor dos pais, de decepcionar,
de perder a liberdade para estar com outras

pessoas e de sair. Para "evitar mentiras, sempre é
importante o diálogo franco. Muitos pais fazem
apenas os monólogos; onde determinam como

os filhos devem agir. Esse comportamento leva

o filho a mentir", alerta o psicólogo.
. Em seguida, Fischer completa: "sabemos

que proteger demais os filhos do mundo não
é a melhor política. Se superpro tegerrnos
os filhos, quando chegar a hora de decidir,
de fazer escolhas para a vida deles, eles
ficarão inseguros e perdidos. Precisamos
educar os filhos para o mundo, e não apenas
para nós mesmos". ," ,
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----------ESPORTE

NOVO COMANDO

Esdras chega hoje no Jwentus
.

.

Behnonte pediu para sair depois.da derrota para o Figueirense
. JARAGUÁ DO SUL

Pela 'segunda vez no Campe
onato Catarinense, o [uventus
sofre mudança no comando,
Primeiro foi Nazareno, que saiu

para treinar o 'Sergipe. Agora
Belmonte pediu dispensa por
não conseguir os resultados que
gostaria. E ontem o empresário
tricolor, Genival Santos, anun
ciou o novo comandante: José

. Esdras Costa Lopes, 52 anos,

que estava no Al- Sharjad, no
Emirados Árabes.

Esdras, . como é conheci
do, terá a dura missão de tirar
o Moleque da situação _

que se

encontra.. última colocação
com apenas um ponto em sete

rodadas. O novo treinador se

apresenta hoje no João Marcat
to e deve comandar o treino de

preparação para o jogo contra o

Joinville amanhã, às 19h30, na
Arena Joinville.

O treinador está há 23 anos

atuando no futebol e foi cam
peão Carioca pelo Botafogo

. em.2006 como preparador físi
co. Ele começou a carreira no

, São Cristóvão e atuou em di
versos clubes grandes do país
nessa função. Como treinador
a experiência foi adquirida
no exterior. Esdras ficou dois
anos no Japão, atuou nó Peru,
Angola e estava desde 20_06
até junho de 2009 nos Emira
dos Árabes.

O técnico disse que conhe
ce a situação que está passando

Jogadores que nõo jogaram contra o Figueirense fizerem treine físico debaixo de chuva no tarde de ontem

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Coi. T1mes PG J V D E, GP Ge SG �r. 7"RODADA

1,0 '5
RESULTADOS

" Criciúma 2xO Brusque
20 Avaí 4 10 71,4% Juventus 1x4 Figueirense

Chapecoense 1x2 Imbituba
3° 4, 3 6J;,9% Metropolitano 4xl AtI. Ibirama

12 4
Avaí5xl Joinville

40

4 S·RODADA
AMANHÃ

60 Brusque 19h30 - Joinville x Juventus

80 Criciúma .8 7 2

9°, 7' 2 -1; 1,_33,3%,
100 Juventus 1 7 O 1 6 5 19 -144,8%

o Juventus, já que tem acom

panhado _

o Catarinense pela
mídia nacional. Apesar de não
conhecer o grupo, Esdras disse

que implantará sua filosofia de
trabalho. "O que eu procuro é
fazer um trabalho com muito

profissionalismo", disse com

Belmonte fala sobre a sua saída
, .

Treinador diz que sai com a sensação de _ter feito tudo que pôde
Belmonte saiu logo após _a

derrota por 4x1 para o Figuei
rense em pleno João Marcatto.

Segundo ele, a maior motivação
do afastamento foram os resul
tados. "O motivo é não ter con

quistado Vitórias, agora a causa

pela qual a gente não conseguiu
essas vitórias está nítida. Infeliz
mente o planejamento do [uven
tus acabou sendo tardio e ontem

(domingo) ficou bem claro que
a parte física é deficiente", con
siderou, informando que grande
parte do elenco não consegue ter
Um bom ritmo o jogo todo e aca

ba caindo de produção no segun
do tempo.

Belmonte acredita também
que uma' troca de comando

pode motivar o elenco. "É im

portante até para o' bem do
Juventus, outro treinador vai
motivar a equipe. Talvez um

novo treinador com novos

pensamentos possa tirar o [u-
.

ventus dessa situação", anali
sou. Mesmo sem vencer um
só jogo, Belmonte diz que se

despede do clube com a sen

sação de ter feito tudo o que
poderia ser realizado. "Tudo o

que estava ao meu alcance foi
, feito e os jogadores, namedida
do possível,' corresponderam.
Eu sempre digo que os atletas

abraçaram a minha ideia de
ser um grupo competitivo, fo
.ram até onde deu e seria injus
to da minha parte cobrar aqui
lo que eles não podem dar",
disse, se referindo ao fato 'dos
atletas estarem muito limita
dos fisicamente. A dica que
Belmonte deixa para o novo

treinador é fazer uma recupe
ração física no período de pa-
.ralisação do Catarinense. "Se
eles recuperare;m a parte física
aí sim teremos um grupo de

qualidade. Tem que começar
a pensar no returno, mas sem

essa recuperação não adianta
nem começar a pensar".

exclusividade para O Correio
do Povo. De acordo com ele,
a primeira atitude será saber

quais os reais objetivos do clu
be e fazer uma análise do time.
"Meu time terá de ter pegada,
organização e saber o que quer
dentro de campo", comentou.
Esdras não revelou se trará
membros de sua comissão téc
nica, uma vez que o Juventus
está sem preparador de goleiros
e auxiliar, Segundo ele, esses

detalhes serão discutidos com a

diretoria no dia de hoje;

GENIELLI RODRIGUES

PARA CAPITÃO. TROCA
, PODE MOTIVAR,

O capitão do time, o za

gueiro Regínaldo, concorda
com Belmonte em apenas um

aspecto. Para ele, amotivação
será,maior porque os jogado- ,

res que não são titulares terão
.chance de ganhar uma vaga
no time, Mas, segundo ele,
uma troca de treinador a essa

altura só atrapalha o desenvol
vimento da equipe. "Quando
os resultados não acontecem

é mais fácil tirar um do que
mudar o grupo todo. Agora en-.
tra um novo técnico e até ele
conhecer o time e se adaptar
vai demorarmais um pouco e

tempo écoisa que não temos

mais", disse.

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2010'
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