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E bom ficar de olho
, ,

no relógio do PC
,

Com' o fim de horário de verõo, Microsoft
oriento usuários do Windows a fazer ajustes.

INFO EXTRA

Cesta básica fica
ma,is bara·ta 2,37%

, Tomate, arroz e põo francês puxorom a conto
do consumidor paro baixo em fevereiro.
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. Fiscalização será intensa nas

rodovias durante -todo feriado
Quem pretende pegar a estrada neste fim de �e- tes, policias vão monitorar as estradas com radares,

'

mana com destino ao litoral deve redobrar a-atenção. Uma das preocupações é com a incidência demoto

Segundo aPolíciaRodoviáriaFederal, as rodovias de-
'

ristas embriagados nesta época do ano. Em 2009, 19
vem registrar ummovimento 50%maior do que nos pessoas perderam a vida nas estradas que cortam o

dias normais. Tentando conter o número de aciden-: Estado durante o feriado decarnaval.

• LITORAL TEM PRqGRAMAÇÃO VARIADA • METEOROLOGIA PREVÊ TEMPO BOM I
• .FESTA DO MARISCO É ATRAÇÃO EM PENHA
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CHUVA QUE CAIU NA TARDE DE ONTEM DEIXOU O'IVERSAS RUAS ALAGADAS. '

,NA WALTER MARQUA�T, OS MORADORES FORAM PEGOS DÊ SURPRESA�
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Canarinho planeja
reajuste de bilhete
Presidente do empresa, Décio Bogo, diz
que ainda precisa ter detalhes sobre,
o projeto de construir o terminal de
ônibus onde hoje fico o Artur Muller.

', Página 6

Celso Hille fala
sobre a Schützen
Novo presidente contesto argumento
do Prefeitura e diz que o governo é sim
responsável pela f�sto .

.
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Velório acontece hoje no Igreja luterano
do Centro. Carmen era diretora
comercial do Grupo Breithoupt.
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MUDANÇA
Prefeitura chamo
concu rsedos.: ,
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PONTO DE VISTA

Alta voltagem nos debates sobre energia
ANTONIO CÁRLOS PORTO ARAÚJO, (�,ON'SWJ�,JOfFi DE
�:;NE��u.:mU� RI2I",!U:npjQ;Vfl.. r� SUS"I"EN'rtMF.m.IO/U�f.:

DO LEITOR

o crime oculto na máscarà
/ \

E cada dia mais comum a convivência das pessoas.
com a internet. O que.antigamente era tido como mera

ficção ganha contornos cada vez mais reais. É preciso
discernir os universos real e virtual.

Na internet e em sites de relacionamentoproliferam
se cada vez mais a .criaçâo de personagens que nem

sempre equivalem a seus pares reais. Ora, e qual a rela
,

ção de um site com a:vida cotidiana?
O cerne da questãoreside no fato da falsa sensação

de. poder advinda com a criação dessa figura virtual,
pois nada: obsta criar uma "pessoa" com todas as ca

racterísticas que uma pessoa gostaria' de ter, todavia,
não o tem.

Com isso, cresce O' número de relações surgidas 'atra
vés de sites, numa nítida mistura entre real e virtual. O
fato é que nem sempre a verdade é a que se apresenta,
logo, a idoneidade pode estar esquecida ou corrompida,
dando vazão a crimes que se imiscuem no virtual.

Os crimes afloram de relações calcadas numa tênue
inocência por uma das partes'que se predispõe a co

nhecer alguém, portanto, tudo se inicia em um despre
tensioso bate-papo, que evolui para trocas de e ..mail ou
contato via-conversação instantânea.

"

Quando a porta de comunicação se estabelece, o cri
minoso desnuda suas armas e demonstra a seu alvo suas

Intenções. Sé o autor forminimamente comedido, ainda
haverá a opção de iludir seu interlocutor para obter uma
passagem do virtual com um encontro no mundo real.

O resultado pode ser a concretização de 'crimes varia
dos: atentado violento ao pudor, estupro, roubo, etc.
A solução é criar tipos penais para o mundo virtual?

Endurecer as regras para a internet? Proibir as pessoas
de acessarem sites de relacionamento? Na verdade, é
necessário um incremento da legislação que combate os

crimes digitais. Não podemos conviver pacificamente,
com crimes reais advindos de estratagemas do mundo
virtual. Se ,a lei existente se mostra ineficaz, está na hora
de modificá-la..

O mundo virtual deve deixar de ser um local ima
, ginário para' ser penalizado de forma mais severa e ga
rantir a diversão � que deveria se propor originalmente.
ANTONIO GONÇALVES, Jm�/OM:í(�d!itipO C�::c.!M41f\'!�!hllSTdl1, 'f:: Mf1Eil'r,u:::
fllfj 'lFU,OSOFtA. 'I..)(� lWfU!:Jm e !}(JUrmún"N[)O PfU� PUC·SP

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

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

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

* telefone (* não serão publicados) .

Enquanto países como a França esgota
ram sua capacidade de aproveitamento'
do potencial hidrelétrico, o Brasil utiliza
somente 28% do potencial tecnicamente

.

aproveitável.
.

Evidentemente que grande parte do
.

nosso potencial de geração de energia
hidrelétrica situa-se na região amazônica .

onde os impactos' ambientais devem ser

.rnitigados, os povos das áreas atingidas
protegidos e a riqueza gerada administra
da corretamente.

Ao,mesmo tempo, por razões da atual

geopolítica mundial, o Brasil deve man

ter-se aberto para todas as possibilidades
justas de aproveitamento de suas condi

çõesgeológícas e geográficas na geração e

oferta de energia líquida ou elétrica. Nes
se sentido vemos que, até mesmo como

razão de soberania, precisamos criar me
canismos públicos e privados para o fo
mento de intensivos investimentos nessa
área, com perspectivas em energia eólica,
hidrelétrica, biomassa, carvão, petróleo,
urânio, gás natural etc.

Isso significa que a produção de ener

gia deixa de ser intrinsecamente regio
nalizada e passa a ter uma dimensão de
conceito mais' abrangente. -� integração

. nacional com -ígualdade é questão de so-

brevivência da nação.
.

Portanto, essa questão envolve mui
to mais' que desenv�lvimenta. Tratamos
de mitigação de ineficiências ambientais
ao evitar-se geração de energia suja e, ao.

'mesmo tempo, exigi! práticas de desen
volvimento que respeitem inescusáveis

requisitos de proteção ambiental.

Há mais de 20anos se discute no Brasil
-

a viabilização de uma política de constru

ção de barragens no Rio Xingu, no Pará. No
início de fevereiro, o. lhama (Instituto Bra
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis) anuncioú a liberação
da licença ambiental prévia para o projeto
da Usina Hidrelétrica de. Belo Monte, 'no.
Rio Xingu. Desde então se intensificam as

opiniões e pressões com todos os tipos de
interesses, nem sempre ambientalmente

justificáveis, tanto a favor quanto contra a

construção. O fato é que nosso país precisa
de mais fornecimento de energia elétrica.

Precisamos racionalizar a respeito do
nosso potencial de geração de energia nas
diversas fontes, renováveis ou fósseis.
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Carolina Tomaselli

Chamados
A administraçãomunicipal convocou estemês mais seis

dos aprovados no último concurso público, confirmando
informações-que chegaram à Câmara de Vereadores, como
mostrou O Correto na semana passada. É aquele que o go
verno, em 'um pronunciamento precipitado, disse que não

chamaria os aprovados e que os mesmos poderiam buscar
seus direitos na Justiça, recorrendo a mandados de segu
rança. As portarias de nomeação estão expostas no mural
da Prefeitura, por força de lei. Os servidores estãQ;!o�ados
nas secretarias deAdministração, Educação e Saúde .

Posse . Inédito
O chefe de gabinete e sindi - Pela primeira vez na história do.

calista Riolando Petry assume·' país, um governadorde Estado tem
no próximo dia 20 a presidência um pedido de prisão preventiva
do PT de Jaraguá do Sul. A.posse decretado. O pedido daProcurado- � .

acontece às 14 horas, na Câma - ria-Geral daRepública contra o go
ra de Vereadores. Mas os nomes vemador do Distrito Federal, José
dos integrantes da nova execu-" Roberto Arruda (sem partido), foi
tiva ainda não foram definidos. 'acatado pelo Supremo Tribunal'

Na quarta-feira teve reunião, de Justiça por 12 votos a 2. Arruda
sem consenso. Representantes se apresentou ontem e está preso
das três chapas, que vão compor. na sede daPolícia Federal em Bra

a executiva na proporção dos sília, abrindo um precedente de
votos récebidos, voltam a se reu - eleições fora de época ou um ano

nir semana que vem. de governo provisório.

'LI .!-'''; ,,' ,,'. ',., 1 ,;, ,):.,,"" I ,', ,

O Tribunal dé Justiça de Santa Catarina concedeu liminar

à ação de inconstitucionalidade movida pelo prefeito de Barra

VelhÇl, Samir Mattar (PMD81� suspendendo 0S eteítos do .orça
mento vigente. O T) entendeu que a lei foi promulgada indevi

damente ao ser encamlnnaqa p�la Câmara par.à sanção do
prefeito fora do prazo legal. O projeto havia recehi,do emendas
dos vereadores que, segundo o prefeito, exigiam a autorização
'prévia da Câmara "em J1)raticamente todos os assuntos admi-
nistrativos da cidade". Com a decisão, fica valendo a'Ieí origi
nai proposta.Aelo Rr�feito. �

I
'/1' I' ", ,i, I I,

CÉSAR JUNKES

Inundou'
,

A Prefeitura de Jaraguá mal
terminou uma reforma e vai
ter de começar outra. Devido
às chuvas, ontem à tarde fo
ram suspensos os trabalhos no
setor de Protocolo. A calha do

prédio não suportou o volume
de água e cedeu, vertendo água
pela parede e· inundando a

sala. Por medida de segurança,
os equipamentos foram desli

gados. A previsão é de que os

atendimentos voltem ao nor

mal hoje.

PT
Assessor da senadora Ideli

Salvatti (PT), o suplente Dionei
da . Silva (PT) almoçou esta se

mana com a bancada estadual
do PT naAssembleia Legíslativa.

. Segundo ele, é consenso entre

os deputados de que as candi- .

daturas de Ideli ao governo e

de Cláudio Vignatti ao Senado
são irreversíveis. A respeito das

alianças, as conversas prospe
ram, mas por enquanto a única
certeza é de que o rRB estará

junto com o PT pela terceira

.eleíção. A novidade é a apresen-
tação, pelo PR, de nomes para
vice na chapa - os empresários
Udo Dõhler e Ulrich Kunn.

CÉSAR JUNKES

ePP
O partido também estaria

próximo de um acordo com o

PC do B, e manténí conversas
com o PSB, que pode avançar
descartada a candidatura de
Dário Berger (PMDB), irmão de

Djalma, presidente do PSB. O

PDT, se não concorrer à majo
ritária, é mais um que pode se

somar à coligação. Assim como
o PT, o PP vem conversando com
as siglas para fortalecer o nome

de Ângela Amin. Apesar da ten
dência natural, a união' dos dois
maiores partidos de oposição
depende de outros fatores. A dis

solução ou não da tríplice alian

ça é, talvez, o principal deles. '

Es�e Iqcal serve
para qualquer,
coisa, menos

. para um
abatedouro.

Sf.(Rf.1Amo DE
O�:'SI[!I',IVOI),n�IiI�I�lrOI

�IUfíl;l!hl" eW,I�j,U
��OBI., $m�Rf. o
PIfitJ\Tf.llOU u,� (11
lM�'lJNn'c,I�lIAJ/'"
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CEI DA SCHÜTZENFEST'i
I
!

JARAGUA DO SUL exoneração.
,w,A Schützenfest 1120QQ foí EmentI;avista·q.o jornal O. d

organizada pela Prefeitura e Correio do Povo, Hille criti
o contrato só foi feito entre a qa a 'organização do 'evento,
Acstvi (Associação. dos Clu- afirma que Ronaldo Raulino
bes e Sociedades. de !fiTo do pagQll. forneced€J):'8s '8 que ai
Vale do Itapocu) e a Fábrica" Fábrica de Shaw deve ser a

,
. II'den Showl'pet;nque'la Prêfefht�" 're"s�bnSávei p'elr5I"pf�jflíz6,iida'�!
ra não poderia fazer, já .que festa-Praticante de tiro há 16
'séria U�ces$árid Iícítação #e, "'ânds!e {lds<le 1998 envolvido
não havia .tempo para isso. com a Acstvi, Hille garante
As ,tleniíncias -são do presi- que 11 associação não âeve"
dente interino da associa- apoiar mais a Schützenfest

,'I çãb, 'Cêlso
, HilI�,'� n6 cargo se ela for 'Drgãnizaaa coífio ";gitiwl__

há uma semana, após a re- na última edição.
riúnciâ�' do titular, Nelsõn
Sjõberg, antecipando sua

I

I
,I'
·1

OCP: Por que o Nelson Sjõ
berg seria destituído da presi
dência da Acstvi?

Hille: A diretoria e conse

lho fiscal tomaram. essa po
sição por causa de algumas
atitudes que o presidente vi
'nha tomando. Um dos fatores
principais foi um contrato que
ele assinou com a Fábrica de
Show na Schützenfest sem a

autorização dos demais mem

bros da diretoria.
,

Ele nos mostrou o contrato e
,

fizemos três reuniõespara 'dis
cutir o assunto. Estávamos pro
pondo mudanças e descobri
mos que ele já tinha assinado.

, O Nelson não foi transparente.

OCP: Qual a participaçâo :

da Acstvi na' Schützenfest?
Qual papel cabia à associação?

Hille: Teve vários fatores
que a .associação .ia assumir.
Nós já tínhamos decidido que
não queríamos organizar a

festa e, por isso, não indica-.
ríamos o presiderite da CCO

, (Comissão Central Organiza
dora). A função da entidade
era cuidar do tiro; de uma loja
de souvenirs e dos desfiles.

A nossa participação na

organização foi tão pequena
que havia apenas oito pessoas
de sociedades de tiro na CCO,
que era composta por 32 in

tegrantes. Os demais eram da
Prefeitura.

OCP: Qual era a participa
ção da Prefeitura na festa? E
da Fábrica de Show?

Hille: Nós sempre negocia
mos com o Ronaldo Raulino e

..

a Secretaria de' Turismo, Cul
tura e Esporte. Ele trazia tudo
pronto. Não chegávamos a tro
car ideias, como ocorria nos

outros anos, quando a Acstvi

organizava. Antes era tudo
bem discutido, pois a organi
zação começava em fevereiro
ou março. A Fábrica de Shaw
.fícou na parte de contratações.
Eles cuidaram também dos
banheiros químicos e tendas. '

,

. OCP: Como foi montada a

CCO?, É verdade que Raulino
foi escolhido _' presidente pe
las sociedades, conforme dito
pela Prefeitura esta semana?

Hille: Solicitamos que uma

pessoa do órgão público fosse
o presidente da ÇCO. 'Ficaría
mos com o vice. Mas depois
de homologada, descobrimos
que tinha mais um vice, o Jor
ge (Luis de Souza, da Funda
ção Cultural), além do Nela.
A comissão foi montada pelo
Raulino, tanto que tem alguns\ .'

.

nomes que apareceram na lis-
ta 'que não aceitaram partici
pa� da organização.

-

OCP: A Prefeitura afirma
que não é a responsável pela
festa? O senhor concorda'
com isso?'

Hille: Eles são responsá
veis sim, porque a organização
da festa foi feita pela Prefeitu
ra. A única coisa que a asso
ciação fez foi a contratação da
Fábrica de Shaw. Nós chama
dos a empresa para executar o

evento, mas havia muitas coi
sas que era o· próprio Raulino
que contratava, como � forne-

POLÍlICA----------

Hille: "Se o associação contratou o Fábrica-de Show era poro nós que' deveriam ter apresentado os números"

cimento de bebidas.

OCP: Quanto a associação
recebeu com a festa?

Hille:
'

Recebemos' os ren

dimentos do tiro. Mas o lucro
foi quase zero, por causa dos
custos -com munições e alvos
e ainda tínhamos a premiação
das majestades da festa. Na
loja de souvernis consegui
mos arrecadar R$ 16 míl.. re
cursos que servem para man

ter a associação.

OCP: A associação tem
ideia de quanto foi o rombo?

.
. Hille: '> Não temos ideia.
.• ,r

porque não recebemos os do-
cumentos 'ainda. Eles estão

.

prometendo, prometendo ... Fi
zeram uma prestação de contas
na Acijs, que nós não sabíamos
e nem deveria ser feita. Se nós
contratamos a Fábrica de Shaw
era para nós que deveriam ter

apresentado os números.
A'empresa tinha que pres-.

''A festa foi feita p�la Prefeitura"
.Presidente interino da Acstvi, Celso Hillecriticaa organização do evento

.

CÉSAR JUNKES
--�----

tar as contas 30 dias após a fes
ta, mas não fizeram. O contrato
foi feito pela associação porque
a Prefeitura não poderia fazer,
-já que precisaria de licitação' e
não haveria tempo para abrir
um edital. Só por isso.

OCP: Quem tem que pagar
a 'conta do prejuízo da festa?

Hille:
.

A associação enten
de que é a Fábrica de Shaw.
Mas o presidente da CCO fez
todas as ordens de pagamento,
e ele não podia ter feito isso. O

.

contrato exige que uma ordem
de pagamento deve ter a assi
natura do presidente da CCO,
do presidente da Acstvi e de
um representante da Fábrica
de Shaw. O Nela disse para
nós que não assinou nada. Foi
tudo feito pelo Ronaldo Rauli
'no e duvido que tenha alguma
segunda assinatura.

OCP: Qual será o posicio
namento da Acstvi daqui por\ . \

diante, em relação à CEI?
.

Hille: Ainda não temos um

posicionamento definido', pois
vamos reunir a diretoria em

breve. Não estamos pensando
em Schützenfest 20).0 ainda,
mas o modelo de 2009 nós
somos contra. Em três anos

consecutivos,' prometeram R$
100 mil para as sociedades
através do governo do Estado,
mas veio uma vez só o valor
de R$ 60 mil. O Raulino che
gou a dizer que se não viesse
os R$ 100mil ano passado, via
senador Raimundo ,Colombo
(DEM), ele daria um jeito- de

.

bancar a verba. Se tivesse vin
do os R$ 800 mil do governo
do Estado que eles esperavam
poderiam cobrir todas as des
pesas e as irregularidades não
iam aparecer. Nós sabemos de
muita coisa errada, denúncias
de superfaturamento em sho
ws e. outras atividades. Por

exemplo, pagaram R$ 7 pelo
litro do chope.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cesta básica sofre
queda neste mês
Mas, farinha de trigo e açúcar aumentam
JARAGUÁ DOSUL

..

De� copit,ois registram 'alta
, Conforme o Dieese (Departamen
to Intersindicol de Estatística e Estu
dos Socioeconômicos), o cesta básica
subiu em dez das 17 capitais' pesqui-

'

sodas durante o mês de janeiro. A alto
mais significativo ocerreu em Goiânia,
onde o elevação atingiu (61%. Em

o CORREIO DO POVO IISEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2010

Cronograma do Sábado Legal·
ainda depende de aprovação

JARAGuÁ DO SUL

Promoção, desconto, liqui
dação. Não importa o' termo
utilizado, o fato é que o co

rnércío jaraguaense está atra
tivo a quem pretende fazer

compras, principalmente, de
.

roupas e sapatos. Antes de
.

modificarem as vitrines com

a colocação de produtos para
o outono, os lojistas tentam
se desfazer dos estoques da
estação do sol e do calor. E,
com isso, quem ganha são os

clientes.
Basta transitar pelo Centro

de Jaraguá do Sul para ver. Há

redução de preços em -qnase
todos os estabelecimentos e

eles chegam com facilidade
aos 50%. Este é o caso da loja

Os consumidores jaraguaen
ses que foram às, compras neste
.início de fevereiro economiza
ram, pelo menos, se compara
rem a' conta com' os valores da
cesta básica praticados no mês

passado. Segundo pesquisa do
Procon, a maioria dos produtos
.considerados 'essenciais ficou
mais barata. Dessa vez, o des-: ,

taque ficou por conta do toma

te, do arroz e do pão francês.
Eles tiveram queda de 25,63%,
24,66% e de 15,83%, respecti-

-

vamente. Além dos três itens,
o órgão também verificou dimi- . Consumidores conseguem comprar os 13 itens da lista por R$ 150,2.7
nuição de preço na batata (6%)
e no óleo de soja (5%).

Já do lado .inverso, estão o

açúcar, com' alta de 8,59%, a

carne, que sofreu acréscimo de
cerca de 8%, e a farinha de tri-

.

go. Esta puxou o resultado para
cima e fOI a campeã de aumento
do mês com diferença 'de mais
de 21%. Os demais alimentos
se mantiveram estáveis. Assim,
o saldo é de retração de 2,37%.

, Porém, quando relacio
,

. nado a fevereiro de 20Q9, o

barateamento se torna mais

Florianópolis, a queda chegou aos 8%.
Na cidade de Porto Alegre, o déficit foi
menor (em torno de 4%). Já em Curi
tiba, ele alcançou os 6%. Ainda de
acordo com o órgôo, o �olório mínimo
necessório aos bmsilelrns foi estima
do em R$1.987,26.

expressivo. Naquela época,
a cesta custava R$. 156,10.
Agora, pode ser adquirida

por R$, 150,27.

KELLY ERDMANN

Quem aguarda o início do
Sábado Legal da CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) de Jara
guá do Sul ainda precisa espe
rar mais um pouco para poder
estender o horário de com

pras. Neste começo de ano, os

estabelecimentos associados à
entidade. continuam fechando
as portas logo após o meio-dia .

nos fins de semana.

O calendário de 2010 não
está definido e depende da

.aprovação do Sindicato dos
Trabalhados do Comércio

para voltar a funcionar. Pos
sivelmente, o cronograma de

abertura até às 17h em, no
.

mínimo, um sábado de cada
mês passa a vigorar a partir de .

março. Maio e agosto, perío
dos no qual a procura aumen
ta devido às comemorações
dos ,dias das mães e dos pais,
deve contar com duas edições
do projeto.

Liquidações movimenta'm as
�
� ruas e comerciantes faturam -Ó,

c::
LJ.J

ii:

Produtos

Açúcar 3kg
Arroz3 kg

Banana 7,5 kg

Batata 6 kg

Café 600 g.

Carne 6,6 kg

Trigo 1,5 kg

I Angeloni
RS 8,67

.' RS 6,75

RS 22,35

:' RS 17,88

RS 5,99.

RS 65,67

RS 2,24

Feijõo 4,5 kg RS 11,03

Leite C 7,5 litros RS 9,75

Manteiga 759 g.1 RS 11,21

Óleo 1080 mi RS 3,11
•

Põo 6 kg RS 39

Breithaupt ' Brasão Gumz Bertoli Santa luzia
: �.

RS 7,35 RS 6,54 . RS 6,57 - RS 6,45 RS 6,60

RS 5,37 R�3,30 RS 5,04 RS 4,47 RS 5,67

RS 21,68 RS 17,63 RS 7,43 RS 7,43 RS 12,68

RS 10,74 RS 10,14 RS 10,14 RS 8,40 RS 10,14

RS 6,23 RS 4,79 RS 4,79 RS .3,59
.

RS 4,67
"

RS 79,13 RS 95,70 RS 63,89 RS 71,94 RS 65,87

RS 2,09 RS 2,55 RS 2,37 RS 1,80 RS 2,24

RS 8,96 RS 8,91 RS 8,78 ' , RS 7,16 RS 8,06

RS 9,98 RS 9,38 RS 8,18 RS 7,50 RS 11,03

RS 9,71 RS 9,19 RS 7,46 RS 7,46 RS 8,96

RS 2,51 RS 2,50 RS'2,62 RS 2,58 RS 3,23

RS 35,70 RS 23,88 RS 20,10 RS 27,54 RS 35,88

RS 17,91 RS 13,95 RS 15,21

na qual Rosane Deretti traba
lha. Quem paga à vista pode
usufruir de abatimentos em

vestidos, blusas, saias, bermu
das e biquínis. "Os clientes es

tão aproveitando e compram
sem culpa", comenta a 'fun
cionária. A condição especial
já deixou o início do ano mais
lucrativo se relacionado à
mesma época de 2.009.

A gerente Edilene Orlan
di, de uma rede de calçados,
concorda. Na opinião dela, a

liquidação em fevereiro pos-
.

sibílitou vendas acentuadas e,
em muitos casos, com dinhei
ro visível no ato da aquisição.
Cerca de 30% dos comprado
res acertaram a conta sem so

licitar parcelamentos.
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CÉSAR JUNKES

No bairro Estrado Novo, entulhos provocaram o entQpimento do tubulação do ruo Jorge,Verbini ontem à tarde

MAU TEMPO

Chuva' forte volta a
. ,

provocar prelulzos
.

Estrada Nova foi um dos bairros mais atingidos
JARAGUÁ DO SUL

,

A forte chuva que caiu na

região durante a tarde de on

tem foi suficiente para causar

problemas em alguns bairros
de Jaraguá do Sul. A Defesa
Civil atendeu chamados em

cinco bairros. Santo Antônio,
Estrada ·Nova, Jaraguá Esquer
do e Rio Molha tiveram pro
blemas com a chuva forte. A
Prefeitura teve o setor de pro
tocolo inundado e suspendeu..
o atendimento no setor que
deve voltar ao normal hoje.

Alagamentos e, quedas de
muros foram as ocorrências
mais' frequentes registradas

, pelá Defesa Civil. No bairro
Estrada Nova, a' situação se

complicou' por causa de, en
tulhos colocados na rua Jorge
Verbini. Corno a via está loca
lizada em um morro, a chuva
fez descer água" pedras e bar
ro. para a, rua principal, [osé
Picolli, que ficou alagada por
algum tempo.

Moradores reclamam, que
,

o lixo, que vem da construção

em
.

tirar os restos de material
da rua até segunda-feira. "Nós
colocamos os entulhos ali tem

porariamente, porque não tinha
outro lugar. Mas segunda-feira,
sem falta, vamos limpar tudo"
afirma o mestre de obras Mar
cos Ramos.

Em 'Guara�irim, algumas
ruas do centro do município
também ficaram alagadas.
Ontem, os Bombeiros Volun
tários atenderam apenas urna

ocorrência de queda de muro
,

por causa .da chuva, mas nin
guém ficou ferido.

,

do' condomínio Jardim das
Flores, começou a ser deposi- ,

tado na rua há cerca de dois

anos., "O problema é que isso
aí (o lixo) entope os bueiros e

provoca enchente", comenta o

vice-presidente da Associação
dos Moradores do bairro Estra
da Nova, Ernani Bittencourt,
De acordo com o coordenador
da Defesa Civil, do município,
Jair Alquini, o lixo que se acu

mula- na tubulação é, um dos
fatores responsáveis pelos ,ala�
gamentos do município.

A ,Casa Tec, empresa res

ponsável pelas obras do Jardim
das Flores,. se comprometeu CRISTIANE ALVES-

'.Mulher de 38 anos assaltado e
( ,

. amarrada em matagal nll 280
GUARAM'IRIM

Urna mulher de 38 anos foi
assaltada por três homens per
to das 18h de quarta-feira, en
quanto conduzia um carro de
som, no bairro Caixa d' Água,
em Guaramirim. Miriain Gio
nanella dos Santos dirigia o

veículo de trabalho, em baixa
velocidade, na rua Arthur Sar
danha, quando um Gol branco
cortou sua passagem, No mo-

, menta em que ela parou para
evitar a colisão, um homem

que 'estava escondido no mato
e mais dois comparsas invadi-

ram o automóvel.
Os assaltantes seguiram

'pela BR-280 e pararam cerca

de '100 metros antes do tre
vo da BR-l0l. Desceram do

I '

carro, amarraram Miriam e

a abandonaram' no mato, às

margens da rodovia. Depois
de urna hora ela conseguiu se

soltar, seguiu de carona até o

centro da cidade e registrou .

queixa na delegacia. Os ban
didos não foram localizados
até o fechamento desta edi

ção. A Polícia Civil está in

vestigando o caso.

·Diretor da Canarinho fala da
obra 'do novo termlnel u,rbano

, JARAGUÁ DO SUL

o diretor presidente da Ca
narinho, Décio Bago, disse que
deve conversar com a prefeita
Cecília Konell, no próximo dia
18; sobre a construção do novo
terminal urbano, mas que ainda
não conhece o projeto. "O que
eu sei é o que tenho acompa
nhado nos jornais. A empresa
não foi chamada para tratar do
assunto oficialmente", comenta
Bago. Ele afirma que cónversou

informalmente sobre o assunto
com o secretário de Adminis

tração e Finanças, Ivo Konell.
A Prefeitura'estuda construir

'

o novo terrnínal no terreno do

ginásio Artur Müller, que pode
rá ser demolido ainda este mês.
"Nós ternos apenas o compro
misso de disponibilizar o espaço
para a construção. A obra é de

responsabilidade da Canarinho",
garante o secretário Ivo Konell,
que preferiu' não comentar so

bre o valor que a concessionária
deve investir na obra. •

O modelo de terminàl mais

cotado' até o momento prevê
estações de embarque e desem.:

barque, corno os implantados
em Curitiba. Não está previsto
nenhum tipo de serviço, Como
lanchonetes, por exemplo. De
acordo com Ivo Konell, a prefei
tura não pensa em economizar
no projeto e vai exigir da cori
cessionária o cumprimento do
contrato firmado. '

REAJUSTE DA PASSAGEM
Na próxima semana, o mu

nicípio vai receber vinte novos

ônibus. Os veículos são equipa-,
dos com elevadores adaptados
para cadeirantes. Bago também
afirmou que a Canarinho.estu
da aumentar o preço da pas
sagem entre 10 e 12%. Hoje, o
valor mínimo cobrado pelo bi
lhete é de R$ 2,25. "O aumento

será feito porque os preços não
sofrem reajuste 'a 14 meses",

, disse. Ele nega que o reajuste
esteja relacionado com o inves

timento no aumento da. frota ou
com o .novo terminal.

ARQUIVO OCP/CÉSAR JUNKES

"Ainda não trotamos oficialmente sobre' o assunto", afirmo Décio 80go
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Ponte.em frente ao Samae foi desmanchada, mas mau tempo pode atrapalhar
JARAGUÁ DO SUL

OS moradores da Rua Erwi
no Menegotti ficaram alivia
dos ontem, pela manhã. As

máquinas e funcionários da
Prefeitura finalmente começa
ram a trabalhar para fechar o

buraco na pista, em frente ao

Samae. A rua vai ficar total
mente interditada até às 18h
de domingo para a substitui

ção da galeria. Os motoristas

podem tentar desvios pela BR-
. 280 e ruas transversais à Erwi
no Menegotti.

"Nem dá para acreditar.
O trabalho está devagar, mas
o que importa é que está an

dando. Esperamos que o tem

po também colabore para tudo'
isso terminar bem rápido", de
sabafou à moradora Élísângela
da Silveira ontem de manhã,
antes da chuva começar. De
àcordo com o secretário de

,Obras e Urbanismo, Valdir
Bordin, se continuar choven
do, a obra será transferida'

para o próximo fim de sema

na, de 18 a 21 de fevereiro.

Segundo Bordin, a obra vai
custar cerca de R$ 150 mil. On
tem, os operários desmancharam
a ponte que era usada para a pas-

\

r sagem de veículos. Eles também
abriram parte do buraco onde a

tubulação será colocada. Nes- .J

se fim de semana, eles preten-
dem deixar o local praticamente
pronto, faltando apenas o asfalto

.

;/"'_.
e acabamento nas laterais.

O problema começou em

setembro do ano passado;
quando o asfalto cedeu por.
causa do rompimento de tu-.·
bulação. Após aberta a -licita-

.

. ção para uma empreiteira rea

lizar a reforma, a empresa teve
.

que fabricar as peças pré-mol
dadas para substituir a galeria,
o material só ficou pronto na
semana passada.

, . A passagem de veículos
estava sendo feita através de
um pontilhão. Dois semáforos
controlavam o. tráfego. Mas,
de acordo .com os moradores,
a sinalização não estava sendo

respeitada. "Deu muitas brigas
aqui nessa ponte. Os motoris
tas ficavam muito estressados
com a demora para passar,'
principalmente os alunos da

.

Unerj, pois dava muitas filas
no horário dá aula", relembra
o aposentado José Pamplona.

PIERO RAGAZZI

DÉBORA KELLNER Obra de 150 mil reais deve atrapalhar o trânsito até domingo, depois pista seró normalizada para trófego'

Carmen

Breithaupt
morre aos

81:anos

NOTA DE FALECIMENTO

o Grupo Breithaupt comunicai com pesar, o

falecimento da Sra. Carmen Piazera Breithaupt,
Diretora Comercial da Comércio e Indústria

Breithaupt S/A, nesta quinta-feira (11/02), por volta
das 13h.

o corpo será velado na Igreja Evangélica Luterana

Apóstolo Pedro, no Centro de Jaraguá do Sul, nesta
sexta-feira (12/02), das 7h às 17h.

I.

JARAGUÁ DO SUL

A diretora comercial do
Grupo Breithaupt, Carmen
Piazera Breithaupt, morreu'
aos 81 anos, na' tarde de on

tem, em Jaraguá do Sul. O ve

lório acontece hoje, das 7h às

17h, na Igreja Luterana Após
tolo Pedro, no Centro. Em se

guida, ela será cremada em

Balneário Camboriú. Carmen
deixou dois filhos - Bruno e

Roberto, que também são di
retores da empresa - além de
duas noras, cinco netos e um

bisneto. A causa da morte não
foi divulgada.

Carmen foi uma das fun
dadoras da creche Constância
Piazera, onde prestou traba- .

A Sra. Carmen faleceu aos 81 anos, deixando 2

filhos, 2 noras, 5 netos e 1 bisneto.

Comércio e Indústria Breithaupt S.A.

ARQUIVO OCP

Carmen foi uma das fundadoras
da creche Constância Piaz�ra

.,

lho voluntário durante muitos
anos. Era casada com Hans

'

Breithaupt, que faleceu em ju
nho do ano passado e ocupava
o cargo de diretor-presidente'
do Grupo Breithaupt. A em

presa foi fundada em 1926

pelo pai de Hans, Arthur, e

pelo tio dele, Walter.

Bancos terão
mais terminais

O Banco do Brasil, o Bra
desce e o Santander terão
terminais de' autoatendí
menta compartilhados no

país. Os bancos pretendem
concluir a operação em cer-

. ca de cinco meses. A decisão
foi anunciada ontem pela di:'
retoria das três instituições ..

A proposta é que' os

clientes tenham acesso a

11 mil terminais instalados
fora de agências, como em

aeroportos, postos de com

bustíveis , supermercados,
shopping centers, farmá
cias e rodoviárias.

Segundo comunicado do
Banco do Brasil, o modelo

I

proporcionará. aumento da

disponibilidade e alcance
da rede em relação à utili

zação individualizada. das
respectivas redes de auto-
atendimento.

.

. '
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CARNAVAL

Dançar, pular, fantasiar, se

divertir. Em busca desse clima
de alegria milhares de turistas

devem-chegar às praias do Li
toral Norte de Santa Catarina
nesta sexta-feira de carnaval.
As próximas cinco noites de
festa serão marcadas por uma
mistura de ritmos, sem deixar
de lado, é claro, as tradicio
nais marchinhas.

Em Barra Velha, o "Barrafo
lia 2010":trará um trio elétrico
para a rua Ernesto Krause, em
frente à Praça Lauro Carneiro
de Loyola, 'resgatando o pon
to exato dos antigos carnavais
de rua. A programação inclui
ainda apresentação de escolas
de samba e o tradicional bloco
de sujos do Futgay..No total,
serão seis desfiles de escola
de samba pela Avenida San-

.

ta Catarina, que acontecem
no sábado e na segunda-feira,

LSE

GERAl-------

,

sempre às 23h.
Já o bloco de sujos do Fut

gay, que há 15' anos sai pelas
ruas, sempre nos domingos de.
carnaval, inicia sua "concentra

ção" às 13h, no Costão dos Náu
fragos, e sai por volta das 15h
pela Avenida Santa Catarina,
seguindo até a Praia Central.

Simultaneamente ao cama
.

vaI . "Barrafolia", a Sociedade
Esportiva e Recreativa de Barra
Velha promove o baile "Verme

. lho e Branco", que neste 'ano
oferece cinco noites de festa
com a banda Samba Bom.

Já em Balneário.Piçarras, a

folia tem como,endereço o cal
çadão do Centro. Do dia 12 até
16 de fevereiro, a banda Torre
.de Babel e o bloco Siri Maluco
agitam o Palco Central, próxi
mo ao edifício Anna Paula.

DEBORA VOLPI
,

Em Barra Velha, bloco dos sujos é Oma tradição que duro 15 anos. Escolas de samba também participam

• 12/2 (SEXTA-FEIRA)
PROGRAMAÇÃO EM BARRA VELHA

.................................. , , .

• 22h - Música com Dj na Praça Lauro Loyola

.� ��I.2 ��.���.�9.). .��......................... . .

• 22h - Música com Dj na Praça Lauro Loyola

� ��/?.=.. (ºO fY.11.�.�.<?) .

• 14h - reàlização do Futgay 2010. Concentração no Costão
dos Náufragos. Desfile pela Avenida Santa Catarina e escolha
da rainha na Praia Central.

• 22h - Música com Dj na Praça Lauro Loyola

• 15/2 - (SEGUNDA-FEIRA)
........... , .

• 20h - Desfile da Escola de samba Acadêmicos do Litoral
• 21h - Desfile da Escola de Samba Em Cima da Hora
• 22h - Música com Dj na Praça Lauro Loyola

• 16/2 - (TERÇA-FEIRA)
< ··�····22'!M··�:··MÚ�ic�·co�···Dj···�·�···p·��ç�··L�··�··�o·i�y�·i�····

PROGRAMAÇÃO EM SÃO FRANCISCO DO SUL
• 12/2 (SEXTA-FEIRA)
..

�.,22h"�' Carnavaipo'púi'ar;'n'o"Cen'iro'Hlst6rl'co
.

• 23h - Baile Municipal no Clube Náutico Cruzeiro do Sul, no
Centro Histórico

• 13/2 (SÁBADO) ",

............................ .. !;1· •· .. ••

• 16h - Carnaval para a terceira idade, no Centro Histórico
• 17h - Desfile do Bloco Unidos da Vanguarda, na Prainha
• 18h - Carnaval de Rua, no palco da Prainha
• 19h - Desfile dos Blocos Carnavalescos, na praia d� Enseada
• 20h - Palco esquenta, 'no Centro Histórico
• 22h - Carnaval popular, no Centro Histórico

• 14/2 (DOMINGO)
;. I6h"= 'CiúnavaiTri'fànúC no centrO H,stôdcó'
• 17h - Palco esquenta, no Centro Histórico
• 17h - Trio elétrico, na praia de Ubatuba
• 18h - Carnaval de rua, no palco da Prainha
I· 18h - Desfile Oficial de Abertura, na Rua Marcílio Dias.
• 18h30 - Desfile dos blocos carnavalescos, na Rua Marcílio Dias
• 24h - Carnaval popular, no Centro Histórico

.IIII �?/? .. (�.�º�..�.ºA.�.F.�IRA) "., .

• 17h - Apuração das notas, no Centro Histórico .

• 17h' - Desüle dos Blocos Carnavalescos, na praia de-Ubatuba
• 18h - Carnaval de rua, no palco da Prainha
• 20h -Palco esquenta, no Centro Histórico
• 20h - Trio elétrico, na Vila da Glória
• 22h - Carnaval popular, no Centro Histórico

,. .� 17h - Palco esquenta�··no'
..

Cenú·o
..

HÚ;;tÓr'j'co
• 18h - Carnaval de rua, no palco da Prainha
• 18h - Desfile Oficial de Abertura, na Rua Marcílio Dias
• 18h30 - Desfile dos blocos carnavalescos, na Rua Marcílio Dias.
• 21h - Desfile das Escolas campeãs, na Rua Marcílio Dias

\ '

• 23h - Carnaval popular, no Centro Histórico

PENHA SEDIA FE'STA
NACIONAL DO MARISCO
Para quem prefere ficar longe dos confe

tes e' serpentinas, a cidade de Penha já abriu
a 15a Festa Nacional do Marisco, que vai até
o dia 15 de fevereiro. O evento contará com

três shows sertanejos de renome nacional:
Daniel, Luan Santana e Fernando e Soroca- .

ba. Além de muitamúsica, a festa deve atrair
.-"

os turistas pela gastronomia diversificada e

à base de frutos do mar. A Festa do Marisco
acontece na Avenida Nereu Ramos, ao lado
do Shopping de Verão de Penha. A entrada
é franca para as atrações e bandas; Para os

shows nacionais, os ingressos custam R$ 2O

antecipados ou R$ 25 na hora.

,..,

ATENÇAO
Jaraguá do Sul também prepara

uma festa especial neste fim de semana de
carnaval. Amatéria com a programação
completa você acompanha neste sábado,

no O Correio do Povo.

TEMPO',
O tempo deve ajudar as festas de carnaval,

com muito calor e. sol, de acordo com a Epa
gri/Ciram (Centro de Informações de Recursos
Ambientais e de Hídrometeorología. de Santa

Catarina). A partir de amanhã, Santa Catarina
terá dias típicos de verão, com presença de
sol, calor e pancadas de chuva com trovoadas
no final da tarde. Na terça-feira o tempo deve
mudar, com a aproximação de uma frente
fria, ocasionando chuvas significativas.
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Trânsito intenso sentldo ao litoral
·Cerca de 40 mil veículos devem circular nas rodovias da região por dia
REGIÃO

Quem pretende pegar a

estrada nesse fim de semana

com destino ao litoral deve se

antecipar par� evitar os con

gestionamentos nas BR-I0l
e BR-280. Por causa do car

naval, as duas rodovias terão
aumento de 50% no fluxo de
veículos, o que corresponde a

40 mil automóveis circulando
por dia. No retorno para casa,
esse número pode ultrapassar
60 mil carros.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, os con

gestionamentos devem ser fre

quentes nas proximidades do
Sinuelo e Penha, na ponte de

Navegantes e ainda na entra
da de Barra do Sul. "O ideal é
sair cedo, para evitar as filas e

viajar tranquilo", afirma o ins

petor da PRF, Everson Feuser.
De acordo com o inspetor,

osmotoristas devem ficar aten
tos aos radares. "Por ser cama
val, há muitas incidências de

pessoas dirigindo embriagadas
e nós vamos intensificar a fis
calização nesse ponto. O ex-

, cesso de velocidade também

,será monitorado por radares
móveis nas estradas que ligam
as cidades ao litoral, principal
mente na BR-I0l", acrescenta.

Os motoristas estão sendo
monitorados rigorosamente,
pois o número de mortos em

acidentes aumentou em 2009,
comparado com 2008. Foram
19 mortes no local, em San
ta Catarina, contra 15 do ano

anterior. "Esse é um combate
diário. Não dá para parar nun
ca, e com a fiscalização, nosso
objetivo é prevenir acidentes e

melhorar as condições de trân
sito nas BRs no Estado".

Os caminhões de cargas ex
cedentes terão acesso limitado
nas rodovias de pista 'simples.
Amanhã, eles não podem cir
cular das 16h às 22h. No sába
do, das 6h às 12h. Na terça-fei
ra, que é o dia de retorno' para
casa, eles não podem trafegar
das 16h às 22h e na quarta
feira de cinzas, das 6h às 12h.
Quem descumprir a determi
nação e for flagrado pode pagar
multa de R$ 127,68.

DÉBORA KELLNER PRF vai fazer fiscalização com rodares móveis, principalmente no BR-1 01

OS NÚMEROS DE ACIDENTES
NAS RODOVIAS .DE SC

2009

Acidentes:
Feridos:
Mortes: '

.' Prisões p.or embriaguez:
2008
Acidentes:
Feridos:
Mortes:
Prisões. por embriaguez: .

2007

Acidentes:
Feridos:
Mortes:

'

Prisões por embriaguez:

344
199
23

," 19

EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

.

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas
"

Kl
::.:
z
:::>
-,

� www.dimnfe.com.br
'UJ
(.) Fone: (47) 3371-1514

Guardo-vidas devem atuar no praia também durante o noite
LITORAL

Os bombeiros militares'devem
intensificar o trabalho dos guarda
vidas nas praias donorte catarinen
se, a partir de sexta-feira. De acordo
com o coronelOnirMocellin, algu
mas praias terão guarnições agindo
durante a noite. 'O carnaval é uma
época muito Crítica pra gente. Há

26 anos que não passamos essa

festa sem ter umamorte porafoga
mento na região e queremos com
bater esse dado", revela

.

A intenção é colocar salva-vi
das nas praias que tiverem festas,
como trio elétrico, próximo ao mar.

'O número de pessoas no litoral
aumentamuitonessa época, e tam-

SESC
, "'liIjllJiWlJJmIllllB/iJJIII_B/iJJllOII/1_/iIIIJiI1IIJJl/UJJitlilliliilj_íi.�ilII��lBJlmmmOilllHIIP/llil!

SANTA CATAR1NA

INFORMA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
INSTRUTOR DE MÚSICA: Formação em Musica Domínio técnico de teclado, canto, ini
ciação musical e teoria musical. Ter ministrado cursos e oficinas na área, Possibilidade
para trabalhar todas as faixas etárias, Experiência comprovada, PARA JARAGUÁ DO

.

SUL. Interessados comparecer, munidos de Currículo, dia 18 de fevereiro às 14 horas,
para realização da prova técnica,

INSTRUTOR DE DANÇA: Cursos de formação na área, Habilidades com as diversas
modalidades de dança (ballet e/ou dança de salão e/ou contemporânea, axérítmos bra

sileiros, etc.) PARA JARAGUÁ DO SUL. Interessados comparecer, munidos de Currículo,
dia 18 de fevereiro às 14 horas, para realização da prova técnica, '

. INSTRUTOR DE BRINQUEDOTECA: Nível superior completo em Pedagogia, pre
ferencialmente com habilitação e/ou especialização em Educação Infantil. Disponi
bilidade para atuar nos períodos Vespertino e Noturno, PARA JARAGUÁ DO SUL.
Interessados comparecer, munidos de Currículo, dia 18 de feverejro às 14,horas, para

. realização da prova técnica,

Acompanhe os processos seletivos do SES,C/SC através do site
www.sesc-sc.com.br - ícone Banco de Talentos

.:

bémhá as situações depessoas que
bebem e entram na água Há dois
anos já temos guarnições noturnas
em SãoFrancisco, e esse ano outras
praias terão". Nesta temporada o

número devítimas diminuiu con
sideravelmente. Foram 10 mortes

por afogamento em 42 praias no
norte do Estado, contra 23 no ano

passado. Para o coronelMocellin,
a-redução das mortes se deve aos

investimentos feitos pelo gover
no, onde foram adquiridos novos
equipamentos ,e a contratação de
pelomenos 600 guarda-vidas.

De acordo com Mocellin, 73%
das mortes por afogamento em

Santa Catarina ocorrem em água

doce. E 89% das pessoas afoga
das são homens, com idade en

tre 15 e 19 anos. "Na água doce
há muito mais vítimas porque
não existe salvamento nesses

locais. As pessoas arriscam mais
e quando acontece alguma coisa

.

não tem'ninguém preparado no

local", afirma.
.

SOCIEDADE DE DESPORTOS 'ACARAI
JARA�UA DO SUL (SC)

ED,ITAL DE CONVOCAÇAO
A SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAI, através de sua Diretoria e Conselho Fiscal, CONVOCA

todos os associados PATRIMONIAiS, BENEMERITOS e REMIDOS a comparecerem no dia 4 de MARÇO
de 2010 (quinta-feira) ás 19:30 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados, em sua sede social, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA com a

seguinte ORDEM DO DIA:

·1) Leitura do Edital de Convocação; .

2) Eleição de Nova diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2010/2012, dentreas chapas previamente
\ . .

inscritas;
Para candidatar-se à eleição de Nova Diretoria e Conselho Fiscal deverão ser registradas chapas

compostas' de membros em pleno gozo de seus direitos, previstos no estatuto, até 7 (sete) dias antes da
Assembléia Geral, na secretaria .da sociedade .

Jaraguá do Sul (SC), 1 de Fevereiro de 2010;

SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAI - Diretoria e Conselho Fiscal

,

"

395
235
19
31

243
140
15
16
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CHARLES ZIMMERMANN, ESCHITÓR

Cheirando
a cravo

A Ilha de Java, na Indoné-.
sia, tem cheiro. E é doce. Todo
lugar cheira a cravo. Como são
fumantes compulsivos, nove

a cada dez homens fumam, o

cheiro de cravo está em todo
ambiente. Uma das manias
é fumar depois de qualquer
refeição. Mulher não pode fu
mar na Indonésia. Se, for 'pega
com cigarro na mão, será sub
metida às leis islâmicas. Que
normalmente são chibatadas
.em praça pública.

Uma das quase 50 marcas
de cigarro de cravo é bem co

nhecida no Brasil: o, Gudang.
Garam. O cravo está presente
em 90% dos cigàrros produzi
dos.no país: Esse alto consumo

faz da Indonésia hoje, 'um país
onde no passado o Ocidente
vinha buscar cravo corri suas

naus e ate recentemente gran
de exportador do produto, um
importador da especiaria.

Com suas tradições mi
lenares, o cravo introduzido
no cigarro éf'algo recente. Em
1906 um curandeiro javanês,
conhecido, recomendava aos

seus pacientes asmáticos que
junto com o fumo enrolada nas.
folhas de milho, adicionasse
cravo. .Tanto sucesso, que esse

mesmo curandeiro veio mais
.tarde a fundar uma fábrica de
cigarros e que dizem produzir
cigarros de cravo até hoje.

Um guia local' que esteve'

comigo na ilha de' Flores, a

leste do país, estava com gri
pe e tosse: -Parou 'num boteco
e disse que iria comprar um'

remédio que iria resolver o seu

problema. Comprou um maço
de cigarros de cravo. Além
disso, ele, assim como creio
todos os indonésios acredi
tam que o cigarro de cravo faz
bem para a tosse de fumantes.
Na verdade, o cravo funciona
como um anestésico natural.
Muitos países mundo afora pa
raram de importar 'cigarros de
cravo da Indonésia alegando
que os níveis de nicotina des
ses são altíssimos.

'"

NOVELAS

VARIEDADES--------�

CINEMA ,

'

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1
• O Lobisomem (Leg) (15h, 17h, 19h, 21 h - todos os dias)

• Cine Breithoupt 2
• Sherlock Holmes (Leg) (14h1 O, 16h40' - todos os dias)
·,Amor sem Êscolos (Leg) (19hl 0,21 h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) ....

(13h40, 15h30, 17h20, 19h1 O - todos os dias)
, .. ·l .... ,

• Avotor (Leg) (21 h - ,todos os dias)

JOINVltlE
• Ci,ne Cidade 1:
• AMn e os Esquilos 2 (Dub)
(13h40, 15h30 - todos os dias)
• Avator (Dub) '(17h20, 20MO - todos os diaS)
'".

.

• Cine Cidade 2
• Astroboy (Dub)

,

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

• Cipe Mueller 1
• Percy Jackson: O ladrão de Raios (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(13h35, 15h30, 17h30 - todosus diaS)

Ol1,totos �Q!�g,GrtJu (leg) ,."
,

30, 21Mo '::'_ todos os dias}

, • Cine. Mueller 2 '

• Premonição 4 (leg)
(14h10, 16h, 18h, 20h, '22h - todos os dias)

UVRO DVD

Chuva de
comida

Flint Lockwood é um jovem cientisto
que conseque descobrir umo formo de
tronsformor águo em comido, o proble-,

mo é que ele preciso de bostonte eletrici
dode poro colocá-lo em funcionomento.
Resolvendo usor o gerodor do cidode, ele
uenhe cousondo o moior confusõo.

.

, .

Crise do médico
,

, I

da Casa Branca
Após instolor-se no consultório da

Cosa Bronco, o médico Gobe percebe
haver fortes indícios de que o presidente
está enlouquecendo. Enfrentondo umo

crise de consciência - ele tem o poder de
invocor o Vigésimo Ouinta Emendo poro
tronsferir o outoridade poro o vice-presi
dente -, ele suspeito de que o problemo
nõo sejo provocodo por cousos netorels.

CAMA DE GATO
Sólon vai falar com Taís, que acredito ter sido obando-

,

nodo por Bené. Rosco avisa lião que Sólon pode ter
feito alguma coisa com Bené e os dois vtio até o dube.
FoHondo dois dias pora o lançamento do 'novo linho de
produtos, Gustavo descobre que o perfume foi copiado e

firo transtornado. Débora diz que não vai embora com

o mãe. Verôniro wi à rosa de Mori poro atormentar
Alcino e ele posso mal. Nuno comento com Heloísa
o que aconteceu e elo finge surpreso. Davi chego no

Aromas e firo sem entender o fúria de Gustavo.

TEMPOS MODERNOS
Nora aceito o pedido de lero e Nelinho fica chotQda
com o que vê. Nora Se diverte com o sofrimento de
Nelinha, que vai embora orrosada. Helio repreen
de Noro e elo estranho o reoçõo do mãe de leco.
Volvênio deixo lovínnio perturbado e Undomor fica
furiosa. Nelin�o procuro Zeca e o desafio o dizer que
nõo o orno mais. Undomor se declara poro lovínnio e

surpreende ii médica. Goretti descobre que Joca foi
acusado de roubo e ameaço lolonda. Hélio vê Leal

olmoçon�o éom Tomara e demonstra ciúmes.
'

VIVER A VIDA
Luciano começa o folar sabre o relacionamento deles
e Jorge fica tenso. Corú falo poro Doto que sabe de
todo seu envolvimento com Morros. Bruno ligo para
Heleno, que fica nervoSo e desligo sem folar direito
com o fotógrafo. Suzana implica com Paixõo duran
te uma reunião. Luciano reclamo com Jorge por ter
afastado Miguel e por colocar o trabalho no frente de
tudo. Arione vê Miguel pensando em luciano. luCiano
termino seu relacionamento com Jorge e os dois se

emocionam. Gustavo vai até o rosa de Molu e os dois
se beijam.

PODER PARALELO
Glgi está preso num cativeiro, opowrado. Bruno mon
do Paulo colocar Tony em contato com ele, do contrá
rio Gigi morre. Paulo ligo pora Tony e conto que Bruno
sequestrou Gigi. Bruno diz o Tony que quer trocar Gigi
por ele. Téo mondo Tucci ir para Sôo Paulo.Tony onu
ma uma pequeno mola. Lígia pede pra ele não voltar
para o Brasil, mos ele deixo cloro que precisa salvar
Gigi. Artur limpo a armo, quando João entra no quarto
e vê o cena. Artur,diz que está guardando o armo para
um amigo, mos garante que vai devolvê-lo à noite.

BELA A FEIA
Olga vai embora 00 perceber um clima, mos pede
que Berenice fique de olho nos dois. Vera fica sentido
com os palovros do filho. Ricardo escuto atentamente
Ariosto contar sobre os investigações poliCiaS no Mais
Brasil. Nelson aparece de preto no Mais Bra�il e todos,
o questionam. Ele diz estar de luto. Sheylo fica com

peno do amigo. Ricardo fiço preocupado 00 saber que
Verônica não comentou sobre os investigações. Riror
do convido Ariosto e Cíntia para jantar. Diogo diz que
Cíntia tem que ter paciência poro conseguir se casar.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade dos
, emissoras).
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)(
GÊMEOS .

� LEÃO

#LlBM .�
SAGITÁRIO

"
AQUÁRIO

".
(20/3 o 20/4) (21/5 o 20/06) �.. (22/7 o 22/8) (23/9 o 22/10) (22/11 o 21/12) (21/1 o 18/2)

Bom dia para dor Permito-se fugir do \l-. O trabalho em equi- As atividades Suo mente estará Resolvo seus con-

� l continuidade aos rotina e viver dife- r;l pe será altamente relacionados à mais vivo, favo- flitos com diálogo.

seus empreendi- rentes experiências. favorecido. Nos arte, criatividade recendo viagens, Quem trabalho

mentos. Cumprir os tarefas será Bom dia poro prestar concurso. assuntos do coração, o clima é de e diversão estão favorecidos. estudos e trabalho. No campo no área educacional conto com

prazeroso. No paixão, o clima é No vida amoroso, o clima é de cumplicidade e amadurecimento Não se descuide,da concorrência. afetivo, o astral estará firme e for- ótimos vibrações. No amor, o fase

de total comprometimento. Posse
. grande'solidez. Vá em busco de emocional. Algunnelacionamen- Sentirá segurança para mostrar te: curto o por! Torne um simples é ideal poro assumir compro-

o dia com pessoas que possuam grandes negócios, mas não deixe· tos que pareciam terminados suas emoções. Cuidado poro não instante em um grande momento: misso. Organiz� o que desejo

o mesmo pique que você e evite de equilibrar o porte espiritual podem ganhar novo forço: é tempo
. colocar o desejo em primeiro lugar

.

o vida nos devolve exatamente o fazer e comece pelo que for mais

ficar júnto de gente desanimado. com o matericll. de grandes emoções! e esquecer dos consequências. que depositamos nela. importante e urgente. .

'.

TOURO � '"
CÂNCER

IlF
VIRGEM ti ti, ESCORPIÃO .

�
CAPRICÓRNIO PEIXES

� (21/4 a 20/5) �.� �!�:�-��� que

(23/8 o 22/9) ,',*". (23/10 o 21/11) (22/12 o 20/1) til..
.

(19/2 01973)

Não faltará dispo- Trote de batalhar! O, �gie%�� Poderá ter algumas Suas ideias irão ...... Mostre interesse

. sição poro definir
• ..

o silêncio vale ouro dia no trabalho será .�, preocupações com fervilhar. Repense' , por tudo que fizer
• •

projetos e assumir e fique no suo. Há movimentado. Fazer (_J questões domés- sobre os coisas que e terá reconheci-

novos responsabilidades. A dois, chances de êxito com pesquiso e economia é o palavra de ordem. ticas. No amor, . dá valor e defino prioridades. Nos \ mento. Há chance de promoção no

valorize os gostos e objetivos em assuntos que envolvam mistério. No amor, o clima é de confiança e privacidade é o palavra de ordem, assuntos do coração, seu charme serviço. Romance secreto pode se

.

comum. A capacidade de atrair
-

A vida afetivo terá o estímulo dos .Iealdade. Embora você posso pre- mas não deixe o comodismo tomar estará em alto! Deixe de Iodo o consolidar. Há momentos' em que

para si os c.oisas boas que desejo astros. Seja mais otimista em cisar de um empurrãozinho hoje,
.

conto. Aquele seu talento pa� que não deu certo e porto poro é preciso aceitar suas fraquezas: .

depende único e exclusivamente relação o algo que irá melhorar vai se sair muito bem quando transformar coisas velhos em algo algo inovQdor. Os obstáculos são só encarando o seu Iodo frágil se

de você. seu futuro� entrar no ritmo. novo será útil poro este dia. aprendizagem. tornam forte.

---------VARIEDADES

Pari$ HiltoJ1 fica
noiva, diz slte
Segundo o site nHollyscoop", Paris
Hilton e seu namorodo Doug Reinhar

dt ficaram noivos em segredo e estão

planejando anunciar o novidade nos

próximos dias. Ao que parece, Doug
teve ajudo do mãe de Paris, Kathy
Hilton, poro escolher o anel. Paris
vem dando vários indícios de que
planejo se casar este ano, e afirmou

que vê "um futuro muito brilhante e

feliz" paro ela e o namorado.

A Fazenda 2:
líder no Ibope
A grande final do reality show nA
Fazendo 2" comprovo os preferências
do telespectador: exibido na noite
de quarta-feira, 10 de fevereiro, a
decisão chegou o registrar 9 pontos
o mais de Ibope do que o emissora
Rede Globo. O programo chegou 00

auge exatamente às 23h53, quando o

placar registrava 21 pontos paro a Re

cord, contra 12 do Globo. A audiência
médio foi de 17 pontos.

Estilista britânico
encontra-do morto
o estilista britânico Alexander .

McQueen foi encontrado morto ontem

de manhã. Segundo repcrtnqem do

jornal \�Daily Mail", ele teria cometi

do suicídio. Um representante do em-
.

preso do estilista confirmou o morte,
afirmando que foi uma perda trágico·
e o assunto não seria comentado em

respeito à família. A morte aconteceu

dias antes do lançamento de sua

coleção na Paris Fashion Week.

SUDOKU

I
O cachorrinho

Théo adora
um carinho.
O clic é da
leltern
Patrícia
Lunelll.

I

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

repetir 'números em cada linho e cada coluna. Também

nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Sol aparece em períodos mais prolongados e o

chuva ocorre em formo de pancadas isoladas
com trovoados entre tarde e noite.SOLUÇÃO

.. Fases da lua·

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

"'\J 7/1 15/1 23/1 O 30/1

.. Jaraguá do Sul e' Reg·ião

SÁBADO
MíN: 21°C.
MÁX: 35°C
Sol com chuva

HOJE

MíN: 22°C
MÁX: 31°C
Sol com chuva

DOMINGO SEGUNDA

MíN: 22°C MíN: 22°C -

MÁX: 37°C MÁX: 38°C
Sol com chuva Sol com chuva

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

12/2
Aldir A. KIQbunde
Avelino Tecilla ..
Carlos O. Bortolini·
Carlos R. CQrvalho

Diegp Gudzinger
Francieli Jardim
GeovQna Rauber

.

Gervásio Schreiber
'

Guilherme M. Rosa
'

Hary Koch Jr. ,

Iriei M. KiatkowS,ki
·Isabel C. F. Benkendor�
ISlpael Vollz .

Jackson A. Floriano
. joão D.·Hinteregger

'

João Gambeta
� Jose $chmqe.lle�
Katia.C. Ruechert ..

'Lari,ssa Siewerdt
Lauro Pezzato
Lourival Sih'eira

,./ Luiz Hock
• MáriQ A. Jeeilln h

, Orli Volkman .

Patrícia Saltes
Rosane A. Wortmeyer'
Rosangelo de Andrade
Silvino Kuchel11beck�r
Sirlene T. Knechtel
Terezinha K. Dias
Tiago F. Bussolaro
VenerQnda Kiatkowski
Vitor Uller

DIVIRTA-SE

Sogra mala
o sujeito está saindo do seu aparta
mento com uma mola e cruzo com o

vizinho, que pergunto:
- Onde você vai com essa mola,
Alberto? Está se mudando?
- Ah, o minha sogro está só incomo

dando! Pro você ter uma ideio, hoje
elo já me 'xingou de todos os nomes e

expressões imagináveis. Quer saber?
Cansei!
- Mulher folgado! Se eu fosse você,
acabava com elo, cortava em quatro
pedaços e jogava no rio!
- E o que você acho que eu tôo
levando dentro do mala?

• oi
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PEUGEOT207

QUIKSILVER PEUGEOT 307· HB PEUGEOT 207 X-lINE
- MOTOR 1 AL 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- TETO SOLAR
- MP3 PLAYER

-t RODAS DE LIGA LEVE
- FAROIS DE NEBLINA
� DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BRAKE L1GHT

- MOTOR 1.6L 16V FLEX 113CV
- AIRBAG DUPLO
- FREIOS ABS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO ELETRO-HIDRÁULlCA
- VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

'; MOTOR l.4L 8V FLEX 82CV
,

- BRAKE L1GHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEíCULO

LANÇAMENTO
VENHA CONHECER

A PARTIR

R$49.900,
A PARTIR

R$28.1001

Strasb'ourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo} 414

Itajaí (47) 3344-7000
B.rusque (47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

11 BANCO P�UGEOT

imagens somente para fins Ilustrativos: Promoção Strasb�urg Fevereiro ( é uma campanha das 'Concessionárlas Strasbourg de Blumenau, itajal, Brusque, Jaraguj dÔlSui e Rio do Sul. linha Peugeot 307 com taxa'O% ZERO de juros no financiamento
na seguinte condi�o (:50% de entrada para toda linha 307 e saido em 24 meses sem juros. Demais condições de financiamento estão disponlvels nas Concessionárias Strasbou(g. Peugeot 207 HB X-UNE 1.4l Fiex,-03 portas, ano/modeio.: 09/10,
pintura sólida, preço. público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,00 e na versão OS portas, a partir de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 QUiKSllVER 1.4l Flex, 05 portas, Teto Soiar, Rodas de liga leve,
CO Piayer MP3, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10, pintura metálica, preço dlsponfvel nas Concessionárias Strasbourg com frete Incluso. Peugeot 207 Passlon XR 1.4l Flex, OS portas,·
·ano/modelo.:09/10, ar�condiclonado, dire�o hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 36.790,00 ii vista com frete Incluso para velculos com mais de 60 dias no estoque. Peugeot 307 HB Presente 1.6l Flex,Alrbag duplo,
freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:091l0, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 49.900,00 à vista cem frete Incluso. Sujelto.à apro:.-ação de crédito. c\scondlçóes acima poderão ser alteradas se

houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. A redução de IPI connnea até o final do mês de Fevereiro de 2010. Para maiores Informações sobre a Garantia Strasbourg 02 Anos e Programa Direção livre Peugeot, favor
consultar sua Concessionária Strasbourg. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Une 1.4� Ftex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade; Peugeot 207 QUIKSILVER 1.4l Flex, 5 portas, pintura
.sóllda, ano/modelo 09/10- 02 unidades; Peugeot 207 Passlon XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.:091l O, plntura sólida, frete Incluso - 05 unidades. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete Incluso
- 01 unldade ..Prazo de vigência da promoção de 10/02/2010 à 02103120111 ou enquanto. durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida é válida contra defeitos de fabricação devidamente
comprovados para as peças originais Instaladas na Rede Autorliada Peugeot. Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o·dlrelto de modificar as caracterlsticas técnkas, preços e/ou
condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Para Informações de outrosmodelos, procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem juros. Pr!!ÇOS válidos a partir de janeiro dI! 2010. Para mais Informações

p. EUG EOTsobre preços e condlçóes especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ouacesse www.peugeot.com.br.

De Segunda a Sexta das 8h às .19h Sóbodos até o-s 13h. - www.strcsbourq.corn.br MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----'------ECONOMIA

Consultoria Empresarlal

3371-4741

PETROBRAS REALIZA·
ENCONTRO DO PRÉ-SAL NA WEG

Esta semana, o Weg foi ponto .de encontro poro mais de 30 profissionais do Petrobras. O grupo, fnrmcde por especialistas
de diversos 'portes do Brasil, escolheu o sede do empresa, em Jaraguó 110 Sul, para realizar suo reunião mensal sobre o

Pré-Sol. ."Hoje estornos tendo o oportunidade de vivenciar o realidade do Weg e isso é sem dúvida um aprendizado muito
rico. Nós jó acreditóvamos no potencial do empresa, mos agora, fico evidente que o Weg estó preparado poro os desafios
do Pré-Sol", declarou José Figueiredo, gerente executivo de exploraçãp e produção do Sul-Suldeste. No encontro, os inte
grantes além de discutirem o andamento do projeto Pré-Sol, puderom conhecer o equipe de especialistas do Weg dedicado 00

mercado de Oil & Gos, e visitar'Qs fóbricas'da Weg Energia, Motores e Automação. ''A Weg é umdos nossos maiores fornecedores
genuinamente brasileiros. Usamos suo linho de produtos 'e até então muitos de nós não tínhamos tido o oportunidade de conhecer
os instalações do empresa. Essa 'aproximação superou nossos expectativas. Assim como o Petrobras, o Weg é um orgulho' poro o

Brosil", salientou Erardo Gomes Barbosa Filho, gerente executivo de exploroção e produção. AWeg jó forneceu gerodores, motores
poro aplicações diversos, sistemas de automação e mais de 400 teneladns de tintos poro os plctolormus P-51, 52, 53, 54, 56 e 57.

.

.
.

DALILA
No coluna do dia 10 foi informado incorretamente o doto do

apresentação do novo llnhn do empresa em Jaraguó. O even-.

to esté programado para o dia 25 de fevereiroo.
.

TRIP ESTÁ CHEGANDO A JOINVILLE
A empresa de aviação TRIp, que está expandindo suas ope
rações no país, colocou em seu rodar o mercado de nosso

região e estó buscando autorizàção junto à Anac poro incluir
Joinville entre seusdestínes.

A APOSTA DA'OSX
O braço de construção naval,do grupo de empresas de Ei�e
Batista, que prevê um estaleiro em nesse Estado, deveró
processar 220 mil tonelada/ano de aço. O objetivo é atender
uma encomendo de 48 plataformas de exploração de petró
leo poro o petroleiro O.GX do mesmo grupo. Esta encomendo
estó estimado em USS 30 bilhões.

MERCADO DA BANANA ABALADO
A produção de. banana ainda é uma atividade muito sig
nificativo poro o setor rural do região e também poro
diversos indústrias. Neste período em que ocorre uma'

produção muito grande, o merende sofreu à impacto
com o perda estimado em 150 mil toneladas no região
do Vale do Ribeira, no Estado de São 'Paulo, em função
dos fortes chuvas.

Kreis do Empresa Raumak Móquinas ltdn em parceria
.

com o Universidade Anhanguera EducQcional retomou
suas atividades no dia 1°, com suo 20 turma do curso de
Mecônico Geral oferecido gratuitamente purnn comuni
.dcde. São 14 alunos matriculados.

KAVRÓS BUSINESS HOTEL É DESTAQUE
O Kayrós chegou à ffnal do MPE Bmsll que é um prêmio
ligado 00 movimento poro o excelência que busco in
centivar os boas. próticas de gestão entre os empresas
hmsileircs.

PROFISSIONALIZANTE
O Centro de Treinamento Profissionalizante Maurílio

Ikarsten@netuno.com.br t
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EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBllCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACAIARlNA

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

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

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

-

Protocolo: J37334 Sacado: ADELINO FRITSCHE CPF: 053.732.319-83
Cedente: BVFINANCElRAS/A·C.E1. . CNP}: 01.149.953/000
Número doTítulo: 131019927 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante:ARISTOGNO ESPINDOIADACUNHA DataVencimento: 20/01 /2010 Valor: 2.335,70
liquidação após alntimação: R$1O,40, Condução: R$ 77,96, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Protocolo: 137191 Sacado: BIERHAUS CHOPERIAIIDA-ME CNP}: 11.083.117/000
.

Cedente: HYGIE SYSTEMS COMLEDISTIIDA CNPtül.517.623/ooo
Número doTítulo: 301542 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA . DataVencimento: 24/12/2009 Valor: 321,50 .

liquidação após a intimação: R$10,4Ó, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,40
------------------_!.._----------------------------_._=_-----.-------------------------------------------------_---------------_------------------

Protocolo: 137323 Sacado: BIERHAUSCHOPERIAIIDA-ME' CNPJ: 11,083.117/000
Cedente: HYGIESYSTEMS COMLEDIST IIDA CNP}: 01.517.623/000
Número doTítulo: 301543

, Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA DataVencimento: 21/.Ol/2010 Valor: 321,50
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,.96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40
----------------------------------"----------------_.:._---------------------------------------------------_.:._-----------------------------------�

.

Protocolo: 137537 Sacado: COMERCIALFRlITASVERDRIOSULL CNP}: 83.547.588/000
Cedente: MERCOPlASA INDCONTENT IIDA CNP}: 05.623.823/000..
Número doTítulo: 307210-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 30/01/2010 Valor: 1.104,15
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 25,86, Diligência:R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137331 Sacado: DANIELE DOS SANTOS CPF: 872.084.159-00
Cedente: NIlSOMARCELINO DANA CPF: 248.796.499-53
Número doTítulo: Ol .Espécie: NotaPromissória
Apresen'tante: NIlSO MARCELINO DANA DataVencimento: 23/12/2009 Valor: 200,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.
.

\

----------------------------------------------------------.------/------------------------------------------------------------------------------
Protocolo: 137578 Sacado: ERMINIO NOVAI< CPF: 352.384.109-72

� Cedente: RM COMERCIO E SERVICOSAlITO ELEIiuCOSLT CNP}: 06.153.403/000
Número do Título: 23658 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA EC0NOMICA FEDERAL DataVencimento: 28/0112010 Valor: 138,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137262 Sacado: ESTOFADOSRECH-IND E COM UDA-EPP CNP}: 10.737.215/000
Cedente: FREUDENBERG NAOTEC IIDAClA CNP}: 62.174.644/000

.

Número doTítulo: 659300/98 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA. DataVencimento: 21/01/2010 Valor: 1.166,20
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137273 Sacado: FERNANDO FLOHR CPF: 034.092.849·23
Cedente: IPKCONVERTEDORA GMC aDAME CNP}: 02.544.367/000
Número doTítulo: 8684/1-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 150,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Protocolo: 13'7595 Sacado: GERSON SERVICOS ELETRONICOS IIDA CNP}: 05.979.993/000
Cedente: FRIGElARCOMERCIO EDISTRIBUICAO SA CNPJ: 92.660.406/000
Número doTítulo: 4643402 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 01102/2010 Valor: 424,06 .

liquidação após aintimaçãp: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 137598 Sacado: IDERALDOWILBERTEDT· CPF: 638.602.289-00
Cedente: HIDDRO'ARTMATERIAIS PARACONSTRUCAO IIDA CNP}: 95.769.105/000
Número do Título: F6C5054004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 01102/2010 Valor: 565,16
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: .R$4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137307 Sacado: KAlAPOSTEXTIL IIDA CNP}: 03.810.547/000
Cedente: DOPTEX IND E COM TEXTIL IIDA CNP}: 05.068.650/000
Número doTítulo: 104754-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO.ITAÚSA DataVencimento: 09/12/2009 Valor: 757,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

_ . .

----;._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 137495 Sacado: LEONARDO NIENKOITERME CNP}: 01.743.466/000
Cedente: M1F COMERCIO DE ROLAMENTOS LIDA CNP}: 04.268.957/000
Número doTítulo: 266504 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação .

Apresentante: BANCODO BRASILSA . DataVencimento: 30/01/2010 Valor: 859,23
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

· Protocolo: 137496 Sacado: LIMPEXCEL PRODUTOSDELIMPEZA CNP}: 07.483.630/000
Cedente: ORBENKDISTRIBUIDORADEPRODUTOSDE I:lMPEZA CNP}: 10.332.516/000

·

Número doTítulo: 7374 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 01/01/2010 Valor: 455,11
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137573 Sacado: MERGOSULESTRUTURASMETALICAS IIDAME CNP}: 86.957.313/000
Cedente:!ITlANTA FERRO EACO IIDA . CNPJ: 04.539.563/000
Número doTítulo: 137 Espécie: Cheque
Apresentante: !ITlANTAFERRO EACOUDA DataVencimento: 16/11/2009 Valor: 30.177,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência:�$-20,80, Edital: R$10,40
---------------------------------------.-----------------------------:.!------------:------------------------------------------------------------

Protocolo: 137612 Sacado: NEURAMESQUlTADEOUVEIRAME CNP}: 32.955.981/000
Cedente: AM.C. TEXTIL IIDA CNP}: 75.364.570/000
Número doTítulo: 8025343U Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 29/01/2010 .valOr: 740,40
liquidação após a intimação: R$ iO,40, Condução; R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
____________________ -: .:.

-------------------------,------
.J, _

Protocolo: 137530 Sacado: REIMAR COMERCIAL INDUSTRIALa CNP}: 79.251.583/000
Cedente:MALHASRIVERSPORT IIDA CNP}: 01.967.296/000
Número doTítulo: 26143/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Datavencimento: 30/0112010 Valor: 327,30
liquidação após a intimação: R$10;40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137338 Sacado: RENATO FABIANO NOVARISAGUZZOll CPF: 908.355.650·68
· Cedente: FlDEllS COMERCIO EDlSTRIBUICAO DE BEBIDASa CNP}: 01.806.836/000
Número doTítulo: 851460 7 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: FIDEllS COMERCIOEDISTRIBUICAO DE BEBIDASaDataVencimento: 20/12/2009 Valor: 499,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 137368 Sacado: ROSEMERI PRUSTKOHN CPF: 030.224.769·65
Cedente: CANTU-COMERCIO DEPNEUMATICOSEACESSORIOS IIDCNP}: 10.158.356/000
Número doTítulo: 1 002204B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

.

, Apresentarrte: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 25/0112010 Valor: 425,00
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137522 Sacado: TRANSPORTADORAOPERACIONALIIDA CNP}: 04.359.55,? /000
-Cedente:ESTOf1JUAOESTEIIDA· CNP}: 82.128.273/000
Número do Título: 5043/01/03 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 30/0mOlO Valor: 500,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligêncja: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-----------------_:._----------------------------------------------------._-------------------------------------------------------_.:._----------

Protocolo: 137623 Sacado: TUSNELDABUTIENDORFSCMlDT CPF: 670.172.409-44
Cedente: BONA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇACNPJ: 82.529.769/000
Número doTítulo: 19528003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 28/0112010 Valor: 4.978,00
liquidação após a intimarão: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

CarlosFabricioGriesbach,Tabelião
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PA,R,.A NAO PERD·'ER A HORA

Fique de olho no relóqio do' seu PC
,

,

Com o fim do horário, de verão, a. Microsoft orienta os usuários do Windows a fazerem ajustes no sistema

o horário de verão vai acabar à meia
noite do dia 21 de fevereiro. Por isso, a
Microsoft divulgou nota orientando os

usuários do Windows a fazerem

alguns ajustes para que a mudança seja
assimilada por sua máquina sem'

problemas.
Além de sincronizar as futuras
atualizações, isso também evita que
você tenha que atrasar o relógio do seu

computador toda vez que abrir o PC

De acordo com a empresa, é

importante que os usuários instalem o

Windows Update até este domingo, o
. . " . ." ,/

que evitaria Impactos negativos no

Windows, no Exchange e no Outlook.

Vale lembrar que, para o pessoal que já mundo, não enfrente problemas -
aplicou as atualizações do Windows afirma Alessandro Bueno, gerente de.
Update de dezembro de 2009 ou produto Windows para o mercado
instalaram o hotfix (KB 976098), a ' corporativo.
mudança do horário do sistema vai A página oferece as informações bem
ocorrer àutomaticaménte. mastigadas para não ter erro.
Para saber mais sobre os - O usuário que estiver em dúvida
procedimentos de atualização, a encontrará no site um passo a passo de
Microsoft disponibiliza o site como instalar adequadamente a

.http://www.microsoft.com/brasil/windo atualização -:completou Alessandro,
ws/verao.mspx. ' Para os clientes que precisam atualizar
_' A Microsoft desenvolveu o ajuste o horário do seu Windows Mobile 5.0"
automático via Windows Update para 6.0, 6.1 e 6.5 (Pocket PC e

facilitar a transição do horário. Fizemos Smartphone), a empresa-tambémj ,

diversos testes para garantir que a base informa tintim por tintim o

de máquinas, de qualquer lugar ,do .procedimento no site

http://support.microsoft.com/kb/977014.
Se ainda assim você não se sentir

seguro, a Microsoft oferece uma

ajudinha na Central de Atendimento:
0800 761 7454.

I
.
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Tecnologia do momento, 3D aquece o mercado cinematográfico e também o de televisores

No embalo do sucesso de 'Avatar", fera", daWalt Disney.
que quebrou recorde de bilheteria e --c- A tecnologia 3D veio para
recebeu nove indicações ao Oscar, revolucionar o cinema e o audiovisual
muitos filmes vão ser lançados com em geral. Assistir a um filme em três

tecnologia 3D ainda este ano. Mas o . dimensões nos permite quase que
formato não vai ficar restrito às sal/as estar presentes na cena, participando
d e c i nem a . Em 2 O 1 O e st á da ação-diz o cineasta Gabriel Edel.
programada também a chegada das O novo formato também .será usado
TVs tridimensionais. na indústria pornográfica. O diretor
Nas telonas, "Toy story 3/1 e "Shrek italiano Tinto Brass anunciou que vai

forever after" ganharam suas produzir o primeiro pornô em. 3D,
versões 3D e estreiam no fim deste que-deve começar a ser rodado em

semestre (veja quadro abaixo). Com maio.

o mercado aquecido, produtoras de E já imaginou assistir· a um

cinema planejam relançar clássicos proqrarna que você curte em versão

com o formato do momento. "Star tridimensional no sofá da sua sala?
Warsr' é um deles. O diretor George Isso não está tão longé assim.

Lucas declarou que ,tem interesse Panasonic, Sony,. Toshiba e Sharp
em colocar na praça uma edição apresentaram no fim de 2009
tridimensional do filme, modelos de TVs FuI! HD, 3D. A

Outro que pode reaparecer é o Samsung garante que lança seu

inesquecível longa "Gremlins". aparelho no Brasil em abril deste

Certo, por enquanto, só liA Bela e a ano.

De olho nesse mercado, a Sony vai filmar 25 jogos da Copa do Mundo da
África com a tecnologia. Cada gol da seleção vai valerportrês!

--------��---�--------�------------------------------------�------------�---------------------��-----�-
,
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SEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2010 .VARIEDADES-----�---

Universo TPM
Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br'

NA FOLIA'
Ticutuco, tícutuco, ticutuco... lá vem o

carnaval. Não importa se você vai pular
por aqui, por lá, por acolá, Bahia, Rio de
Janeiro, Jaraguá... Tem que se cuidar. Vai
correr atrás do trio elétrico ou apenas
curtir um baile? Use sandália baixinha.
Vista uma roupa confortável. Deixe o

cabelo preso. Cuide da sua bebida. Beba
muita água. Não pegue, nem dê carona a

estranhos, Faça s_eu amigo motorista não
beber. Ou entregar o volante para quem
não bebeu. Não beije ninguém compro
metido, pelo menos quando o compro
misso estiver por perto! Dance muito,
faça bolhas nos pés, sue a camiseta e se

der sorte: USE CAMISINHA. Isso é uma
ordem! Bom carnaval, pessoal!

BISCOITO DASORTE
.

A paciência é o elixir das boas relações.

Banda
-

.

Distorção
-

,

A Sarah é uma menina que trabalhou

comigo há uns poucos anos atrás.
Adoro a danadinha, embora tenhamos
nos falado' bem pouquinho ultima
mente. Mas ela anda namorandinho
bem sério e eu sei que o gatinho dela é
da Banda Distorção, que vai tocar um
rock de qualidade hoje', lá no Espaço
Oca, a partir das 21h. Como nós qua
se 'não temos nos encontrado, acho a

oportunidade excelente para dar um

abraço bem apertado nessa querido
na e ronda de quebra, curtir o som dos
meninos da Distorção, que vão fazer
bonito, como sempre!

.

DIVÃCOM
ROBERTAHEINZEN SPINDOLA

EU SOU: dedicada e apaixonada por tudo que faço! NA MI

NHA BOLSA NÃO FALTA: meu celular e documentos. QUERIA
QUE O MUNDO: fosse mais justo! DESEJO QUASE SEC�ETO:
ser .mãe! NÃO VIVO SEM: amor, carinho e longe das pessoas
que gosto. APLAUSOS PARA:minha mãe, uma guerreira! vAlAs
PARA: Prefeitura de Guaramirim. DESNECESSÁRIO É: ganhar �
muito dinheiro e não fazer realmente o que gosta. UM FILME: W

"Antes que termine o dia". Maravilhoso. UM ENDEREÇO VIR

TUAL: www.fres�ascomorgulho.blogspot.com. blog da minha
irmã! UM DESTINO: ser feliz onde haja paz! UM LUGAR PARA

COMER: casa da sogra, oh delicia! O QUE BEBER: água tônica.
O QUE FALTA NOS HOMENS: fidelidade. O QUE SOBRA NAS

11MULHERES: ciúmes. SONHO DE CONSUMO: meu cantinho! I
UMADIVA: aquelas que observam a sua beleza e também as das I
outras mulheres sem as criticarem. NATPMEU: não tenho TPM
ok? rsrs A FORMULA DO AMOR É: não acredito.em amor sem

admiração! Para quem dá amor e recebe amor, sabe que é ame-
lhor sensação que pode existir! Te amo, c�ero.

'

Tôdemal
Eu penso que todo mundo já passou ou' passará por algum
perrengue no que diz respeito às compras virtuais. Minha úl
tima experiência me levou a essa conclusão. Recebi a merca

doria, toda bonitinha, num prazo recorde, e só precisei agen-
,

dar amontagem. Aí é que reside o problema. Estou esperando
há três semanas e nada de aparecer a alma bondosa que de
veria fazê-lo. E o con-
tato com, a loja? Eu
tenho absoluta certe

za que eles desconhe
cem que 0800 deve
ter atendente, não
basta ter o número e

não ter ninguém para
atender. O tal "chat
com os atendentes",'
que diz"ao vivo", nem
vivo. nem morto, nem
ressuscitado! Não
existe atendente! E os e-mails que encaminho, devem ter se

perdido entre O Raio Que o Parta eA Casa da Mãe Joana, pois
nunca consegui resposta. É isso. Uma rede conceituada, com
nome reconhecido e uma filial-aqui, na cidade!

! \

\\

• Se você anda vendo as

mulheres usando, cores

neon, fluorescentes, da

quelas bem chamativas
e acha que isso tem a ver

com carnaval, está muito

,enganada. É o nosso verão,
colorido, pegando fogo e...

Super namoda!

• Só de pensar que esse

ano' é ano de eleição já me

bate uma empolgação. É só
assim que todos os canais
daTVaberta nos permitem

�

darboas e espontâneas gar
galhadas. Dá de lOna Zorra
e em outros programinhas
mixurucas... Que venham
os candidatos! Uhú!!!

• Sempre procuro pôr
urna data interessante para
colocar na coluna. Dei de
cara com essa: na mitolo

gia, hoje é ,o fim da noite

polar na Ilha do Urso. Isso
realmente vai mudar a W'
nhavida.

• Meu sonho ainda é ver

um filme onde estejam
,

Mark RufaIlo, Dwayne Io
hnson, Vin Diesel e Adam
Sandler, O filme pode ser

a nhaca que for... Mas eita
colírio dos bons hein!

.0 .eent '1."que a gen e quer. ...

alguém queme percorresse
do índice ao último capítu
lo, alguém que em' braile,
sânscrito, iídiche e noidio
ma da alma me traduzis-.
se...

"

Desconheço a autoria.
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.··DICA
Todos falam muito em ocidentes de trânsito. Joraguá, por exemplo, é uma dos
campeãs de ocorrências. Que tolos nossos atores joraguoenses se unirem, jun

.

tomente com os órgãos competes do prefeitura municipal, e transformar em peço
teatral, representando nos' praças do cidade, mortes 'envolvendo ocidentes de
corro? A componho educativo! certamente, surtiria grandes �fei�os. To oi a dica.

"QUEM" . -ONDE 'COMER BEM
Fofíssimos! O colunista, que é fã de car-'

EM JARAGUÁteirinho dei famoso mãe, foz questão de
espalhar o fofoco: o maravilhoso Gisele
Bündchen está na copo e no recheio
do novo edição do revisto Quem, com

seu picorrucho Benjamin. Cá entre nós.
Alguém dúvida que o revisto vai vender
mais que coco gelado no deserto.

.-

Todos querem o

perfume dos flores;
mos poucos sujam'
os suas mãos pára

cultivá-los. "AUGUSTO CURRV
'

- BUXIXO
Mais uma algemo de dedo poderá ser

desatado neste início de Carnaval, en
tre um casal jovem, bonito, estrelado
e de sobrenome sonoríssimo. A família
está tentando botar panos quentes,
mos o realidade é que há um ano o en

lace gelou ... eles se afastaram, e agora
resolveram que o divórcio é o cominho.
Eú sugiro que pensem bem antes do
decisão. Se for possível tomando um

chope bem gelado do Konigs Bier.
/

TIMB-Ó
Um destacado aniversariante de hoje,
é meu grande e queridíssimo amigo
Nelson Hard t, o Timbó, do Imobiliário
Jardim, que vài cememorer o doto en

tre muitos e bons, durante' uns comes e

'bebes, no bar do Sérgio..Porabéns irmão,
e que Deus te abençoe e te faço sempre

.

muito feliz, pois você merece mesmo!

No Califórnia Lanches. Peçam o

lanche "ve.getoriono", é llqht e

uma delícia.

LEITOR FJEL
O leitor fiel de hoje é o meu ca

marada Rodrigo Sehbe; diretor dos
lojas Korgo. Ele; mesmo, em ponte
aéreo, não deim de acompanhar,
via on line, o coluna 'poro�ficor por
dentro do que acontece em nosso

.

região. Valeu mesmo!

NAS RODAS
• O empresário Jurgem
Josting, o Igue, vai dor uma

.

tonalizado no cabelo poro
curtir o Carnaval. Vai seguir
os possas dos amigos Miro
Mobo, Roloel Nozário, Geral
do Brltoe Paulo Bouer.

• Quem o esqueceu está em'

tempo de desculpar-se: Fá
tima Simão, do Imobiliário
Jardim, foi o mais querido
aniversariante do cidade,
ontem. E vai odorar saber que
foi lembrado.

• Lu Soares, o bonito nemo- .

rodo do amigo Pepe Norloch,
está convocando suas amiza
des poro comemorar no pró- .

ximo dia 17, suo idade novo.

DEDICARE'
<

Os moradores dos Bairros Amizade, Três Rios e Czerniewicz, que reclamavam
tonto do fulto de uma boa tarmúcío no região, nasceu ontem, o Dedicare, um
novo conceito em drogaria bem perto de você. E o que é melhor, os proprletú
rios qnrantem os melhores preços. üutro coisa, eles também estão oferecen
do um delicioso café de boas vindos! Vale o pená conferir!

.'

\

, ,

j,
.'

José Figueiredo, ,Gerente Executivo de Explóração e Produção do Sul
Sudeste e José Formigli, Gerente 'Executivo Exploração e Produção -

Pré-Sal, acompanhados do Presidente da WEG, Harry Schmelzer

Os sertanejos Mazzo
& Gabriel fazem
show, hoje à noite, na
choperia Saloon, no
Shopping Breithaupt

A gata Leidi Pessoa,
ainda recebendo

cumprimentos pela
estréia de seu

niver, dia oito

O meu

amigo Saulo
Wenningkamp'
e sua bela'
Jackelline Iemesí,
trocam hoje,
alianças no mão
direito, C9m festa
íntima no Sítio dos
Maurer

. r

-.

DICA DE SEXTA
Curtir bons momentos no

Estação Armazém.
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ARQUIVO OCI'

Varzeano
Estão abertas as inscrições para o Varzeano 2010. Este ano o

sistema de participação teve algumas modificações. A principaldelas é que nenhum atleta punido em qualquer liga ou entidade
esportiva da região poderá disputar o certame. Outra é que se
rão aceitas' inscrições de atletas inscritos pelos aspirantes da Prí
meíra Divisão, desde que estes não tenham disputado um jogo
sequer pelo time principal. O valor é R$ 150 e a premiação desti
narámais de R$ 4mil para os primeiros colocados. Informações, .

. regulamento e ficha de inscrição no site www.fmejaraguadosul.com.br ou no telefone 3370-9797 com Cleide Mosca.

"
linha de Fundo

Julimar Pivatto

ESTATíSTICAS

O ALEMÃOMICHAEL SCHUMACHER ESTA DEVOLTA À FÓRMULA 1 E PODE AMPUAR
ALGUNS RECORDESQUEJA DETÉM: EIS OS PRINCIPAIS:TfruLOS (7),VITÓRIAS (91),
PóDIOS (154), POLES (68), PONTOS sOMADOS (1369), VOLTASMAIS RÁPIDAS (76) E
HAT-TRICKS;QUE É POLE;vrrÓRIA EVOLTAMAIS RÁPIDA NAMESMA CORRIDA (22).

DOIS TOQUES
MUDANÇA •A FCFmudou o horário
do jogo entre Criciúma e Figueirense,
pela última rodada do turno. Será
sábado às 20h30.

. VALORES·A inscrição custa
R$ 20 por dupla e serão aceitas, no
máximo, 12 equipes no masculina e

12 no feminino.
*** ***

VÔLEI DEAREIA·Vão até o dia 19 deste
mês as inscrições para o Torneio de
Vôlei de Areia da FME. A competição
será paraatletas acima de 16 anos.

DATA-A competição acontecerá
nos dias 27 e 28 de fevereiro, na
Sociedade Acaraí. Mais informações
no 3'370-9797.

,

.

f
-,

"Amistosos para matar as saudades
. Malwee faz jogos-treinos para dar ritmo de jogo e não ter surpresas em"Betim

FUTSAL

JARAGUÁ DO SUL
A Malwee/Cimed reservou

. para o fim da pré-temporada
a realização de três amistosos.
'Os jogadores poderão matar
as saudades das quadras dos
dias 20 a 22 de fevereiro, em
jogos-treinos que acontecerão
no interior do Paraná. No dia
20, o amistoso será em Siquei
ra Campos. No dia seguinte, o
time. viaja para Terra Boa. O
último jogo será em Londri
na, onde enfrentam o Colégio
Londrinense. Todos os jogos
iniciam às 20h.

Quem não vê a hora de jo
gar é o fixo Leco. "Desde que
nos apresentamos contamos
os dias para esse momento
chegar. A expectativa é mui
to grande para, ver como a

equipe vai' reagir dentro de
quadra"; confessou, dizendo
também que os treinamentos
foram acima da média e o ní
vel dos jogadores contratados
é muito alto, ,e isso faz cres-

cer ainda mais a expectativa.
"Esses amistosos serão muito
produtivos para saber como'
está o nível de preparação do
grupo", completou.

O técnico Fernando Ferret
ti ressalta a importância dos

i

amistosos por causa do ritmo
de jogo. "E relevante princi
palmente quando estamos a

uma semana de uma compe
tição do nível da Superliga,
da qual defenderemos o tí
tulo e cuja torcida e todo O·

salonismo brasileiro reconhe
cem", alegou.

Quem pode explicar direi
tinha o motivo de imitar uma
competição é o preparador fí
sico da Malwee, [oão Roma
no. "Como disputaremos a

Superliga, com j.ogos diários,
precisamos simular esta situ
ação para que tudo aconteça
de acordo com o planejado",
ponderou. A Superliga será
na cidade de Betim (MG), de
3 a 7 de março.

- PIERO RAGAZZI

Leco exalta período de treinamentos e revela que expectativa ,é saber como equipe vai se comportar em quadra
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COMEÇO DO TRABALHO

Primeiras impressões
, '

do novo treinador
_v-"

José Esdras exalta a tentativa demudança
JARAGUÁ DO SUL

Hoje completa três dias que
José Esdras está em Jaraguá do
Sul. Nesse período ele assistiu, de

'

uma posição privilegiada, o jogo
contra Joinville na quarta-feira
e treinou, na tarde de ontem, os

jogadores que não entraram em

campo na Arena. A reportagem
:. do O Correio do Povo 'entrevistou
o treinador sobre' suas primeiras
impressões em todos os aspectos
que envolve um time de futebol.
Na conversa, Esdras exaltou a

tentativa de mudança do grupo.
"Eles tentaram, pelo menos em

algum momento do jogo, fazer

alguma coisa'diferente".
Mas as observações dele não

foram boas como essa. O aspecto
mais criticado foi o tático. Esdras
confessa que no começo do jogo"
ficou realmente preocupado com
a forma que O time estava pos
tado em campo.."No início não
funcionou muito, e isso desgas
tou. Quando a parte tática não
vai bem o desgaste é maior. Mas
no segundo tempo entenderam,
mudamos algumas coisas, e equi
libramos, até porque do outro
lado também diminuíram o rit
mó de jogo", analisou.

'

Um dos aspectos mais ca

rentes é o físico e o treinador
endossou' o discurso de que O

time precisa se dedicar mais no
condicionamento físico. "Tive
informações de como foi mon
tado o grupo, com jogadores
foram 'chegando, é outros que
estavam muito tempo sem atuar

Técnico está de olho na parté tática. que segundo ele. precisa melhorar

e só jogar não prepara, se só jogar
fosse bom era fácil".

O elogio discreto veio na par
te técnica; Mas o Esdras garantiu
que pretende melhorar a oscilá
ções de momentos bons e ruins
de alguns jogadores do plantel.
'Alternoumuito, tinha horas que

conseguia fazer boas jogadas e

outras que não conseguia, mas

eu não posso dizer que a técnica '

foi o pior de tudo, até posso dizer
'

que a maioria dos jogadores foi
bem". Segundo Esdras, essa de
ficiência técnica será corrigida
com os treinamentos.

Néki Confecções Ltda.
SELEC.IO·NA

Rellrese'ntante C......ci.1 .xclushl.
Varias Reg,io.,s de santa Catarina

'Requisitos: Veiculo Próprio'
Disponibilidade para Viagens
aom reladonamento Interpess.oal

.

Q,f'erecemos .Ajuda de Custo Fixo + CO,missões

, "

lAter,e·ssa.dos en/viar eUl:dculo para scbtêxt',lltnet.un.o.oom.,br ·oU p.eto (47) 3374·-0.4'94 CQmAldr

, I
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Abraçando o

Artur Müller,

),

A sociedade civil organizado planejo um abraço no Ginásio Artur
Müller poro simbolizar seu descontentamento com o triste fim
que se desenho poro o local. O evento deve acontecer no sábado,
já que o Prefeitura parece irredutível no decisão de colocar abaixo

.

porte do história esportivo de Jaraguá do Sul, berço de tontos re-'
velações. O mais engraçado- é que o orçamento do próprio Prefei
tura - aprovado pelo Câmaro de Vereadores - prevê uma reformo -

no local ainda em 2010.
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AINDA A SELEÇÃO

ESPORTE----------

,.

Jogador teve queda de rendimento e começa a ser questionado pela imprensa
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO
Um. dia antes da partida

.

do .Milan contraa Udinese, o
técnico Leonardo saiu em de
fesa de Ronaldinho Gaúcho,
acusado de participar de festa
antes do clássico contra a In
ternazionale no último dia 24.·

Coincidentemente, o meia não
foi convocado por Dunga para
o amistoso do. dia 2 de março
contra a Irlanda. A imprensa
italiana .dava corno certo que o

.

meia seria chamado.

.

Leonardo perdeu a paci
ência com os jornalistas que
cóbrem o Milan. "Não se pode
escrever de ouvir dizer. Co

nheço Ronaldinho melhor do

que qualquer um. Sei o que
ele faz durante a semana, já
cometeu milhares. de

)

erros

no passado e pagou por eles.
Nós sabemos se bebeu ou não
e onde esteve. Ele se compor
tou muito bem na semana do
dérbi, mas errou um pênalti

,nç> jogo. O que isso significa?" te maduro para .seguir adiante
, Ronaldínho Gaúcho fez 'e jogar bem como vem fazendo

grandes partidas no final do até agora. Há sempre uma jus
ano passado e início de janei- tificativa para cada momento

ro, mas caiu de rendimento negativo de Dinho. Parece-me
nàs ultimas rodadas. Leonar- que se fala démais e não tenho
do espera que a omissão na o menor interesse em respon
Iista de Dunga não abale o jo- : der sobre isso", impacientou
gador. "Espero que não tenha se o número 2 na hierarquia
consequências psicológicas. milanista, atrás apenas de Sil
Ele' é feliz aqui no Milan e via Berlusconi, dono do clube
deve continuar dessa forma. e primeiro ministro da Itália.
Ainda há tempo paravoltar à
seleção" .

. Mas não foi apenas a co

missão técnica do clube que
apoiou Ronaldinho Gaúcho.
O mesmo foi feito pelo vice

presidente do Milan, Adriano
Galliani. Segundo ele, se co-

menta muito sobre a vida do

craque.
"Sua ausência na seleção-_

não é uma coisa negativa para
o Milan. - Cada treinador faz
suas próprias escolhas e Dun-

. ga fez as dele. Dinho é bastan-

Ronaldinho foi

"esquecido" por
Dunga, mas tem

. apoio do técnico
e dos dirigentes

milóneses

SEI\ e.TRA�A
: SEM JU'ROS

SEM' PAGAR NADA
NOS 3 MESES

ESCOLHA A MELHOR
OpçÃO••

• -:'<;

"

Novo Goll.0 VHT (5UllC4l. Total Flex, MY 09/10. 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.9!30,OO. Voyage 1.0 VHT·(cód.5U21C4) MY 09/10, Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir de
28.990,00.Novo Fax 1.0 VHT (5Z31R4), Total Flex, MY 09110, 4 portas, com preço promocional à vista a partJr de R$ 30.490,00. Nova Saveiro 1.6 VHT (5UB1E4), total flex MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista a

partir de R$ 30,990,00. (Cód. 5Z62E) com preço promocional à vista a partir de R$ 42.990.00. Pólo Hatch 1.6 VHT (9A32N4), Total Flex MY 09/10,4 portas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedan 1.6 (cod.
ga42N4) 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$ 12.214,80 CR$· 52%) e saldo em 12 prestações mensais de R$ 985,70.

• Taxa de juros de 0% a.m. e 0%. Totâl da operação. R$ 24.042,40. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total flex, MY09110 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: 12102/10

o'

,

Ca ag
#

to te'
.

Uma relação de confiança.
lite.c:om.br Grupo Auto Elite 40 onós de credibilidade.
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