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ARTHUR MULLER
Demolição passa pelo Estado.
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CARTEIRAS DE TRABALHO
Emissão demora até 45 dias
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Denúncias da Schützenfest vão
,

,

. ,

.
.

ao Ministério Pú-blico Estadual

. Febre de Shoppin
dó a larga a
Expectativa é de que 90% dos lojas

.

participem do temporada de promoção,
que começo amanhã e vai até domingo.

Página 6
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Vereadores doG8 se reuniram ontempnm discutir sobre a CEI (Comissão Especial de Inquérito) que investiga a festa .. ' Acidente ca 50

Supostas irregularidades na concessão de gratificação' a servidores públicos tam_bém serão protocoladas. morte na SC-416' .
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O temporal que caiu no tarde de segundo-feira provocou estragos no 'plantação de ban'ana na região.
Somentenu propriedade de Bernardo Gurnz, no bairro Ribeirão das Pedras, cerco de três mil pés foram ao'
chão durante a tempeStade. A Associaçõo dos Bononicqltores de Jaraguá do Sul estimo que pelo menos dez
áreas foram utingidas. Entre os'localiHades mais prejudicadas estãe o TIfo Germàno, Gariboldi e Cacildo.

. Ádomo Correio, 27 onos, conduzia
um Fiot Uno quando bateu de frente
com um camlnhüo. Ele ficou preso
nos ferragens e morreu no hora.
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HOJE:
TEM I

BRASIL É O PAís MAIS VULNERÁVEL
A ATAQUES DE HACKERS

FELIPE GOMES

Relatório do Centro de Estudos Estrotéglcos e Internócionais
. e,m porceria com a McAfee. Fonte: Extra Online

FAMEG

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

PONTO DE VISTA .

Educação nota 10 em 2010

PAULO ROBERTO BAUER,
SECRE1"Â.rUO [)li:' ES"rjJ!!,D�)
DA. f.DiJ��A/çAll

Santa Catarina e o Brasil crescem todo
dia, mas é em 17 de fevereiro que uma das

principais fontes propulsoras do desenvol
vimento do Estado e da nação recomeça sua
caminhada em direção a um futuro próspe
ro e vitorioso. É o início do ano letivo "nas

1.323 unidades. escolares da Rede Estadual
de Ensino. São 665.777 alunos que vão en
trar nas salas de aula para construir uma
vida de conhecimento e cidadania.

.

Para eles, o governo Luiz Henrique da
Silveira e Leonel Pavan sela mais um ano'

\

DO LEITOR

Hungria, a nação que
revitoli.za· sua marca.

na América 'Latina
A cidade de Montevidéu, no Uruguai, sediou de

15 a 23 de janeiro, o 100 Festival Sulamericano de
Dança Folclórica Húngara, que reuniu Uruguai, Ar
gentina, Brasil e Venezuela.Paralelo, também ocorreu

um simpósio com o propósito de difundir a história e

a identidade húngara na América Latina.
Por que o Grupo de Danças Dunántúl, da Associa

ção Húngara de Jaraguá do Sul foi ao Uruguai?' Pri
meiro, mostrar o trabalho voluntário da entidade, que
vem sendo desenvolvido em prol da difusão da cultu
ra e do folclore húngaro, desde a década de 90; segun
do, integrar-se com as demais nações latino-america
nas; terceiro, desenvolver um trabalho multiplicador
conjunto entre as nações do'Mercosul.

O festival de Montevidéu reuniu um grupo de
mestres, pesquisadores, folcloristas, bailarinos, entre
outros, para marcar a: presença da nação húngara na

América Latina.
O' Balneário de La Salinas, próximo a Montevi

déu, foi transformado num espaço luz, destinados a

bailarinos e coreógrafas, para aperfeiçoar o idioma,
conhecerem técnicas e métodos de danças folcló
ricas. Nesta perspectiva, o objetivo foi atingido, o

que assegura a continuidade à difusão cultural em
seus respectivos países.

.

No 'Uruguai, a delegação Dunántúl de Jaraguá do
Sul foi reconhecidae aplaudida ao lado da SãoPaulo
- maior núcleo de concentração magyares da América
Latina - tomo centro multiplicador e pólo da cultura

húngara no Brasil.

Jaraguá do Sul conquistou prestígio e reconheci
mento neste festival, graças aos voluntários, que fa-

,

zem um trabalho abnegado. No entanto, vale desta
car o trabalho da diretoria da Associação Húngara,
através da Senhora Claudia Kitzberger, que conduz
a presidência da entidade com afinco, direção .e

ampla atuação. .

ADEMIR PFIFFER, II-US"nlfl!A,DOR

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 • Buependi- CEP 89256-500 • CP 19, É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

de compromisso e dedic-ação à educação.
Serão entregues 415 mil uniformes e um

kit de material escolar ecologicamente
correto para 619 mil

.

alunos do ensino
fundamental e médio.

Aos pais e para a sociedade é preciso
informar que os alunos vão ser incenti

.

vados a ler mais livros de autores catari
nenses e clássicos nacionais. Para isso, o
,Estado investiu R$ 20 milhões. E como o

futuro é hoje, a informática é outro capí
tulo essencial na educação de Santa Ca
tarina. _A rede estadual de ensino oferece

-

1.340 laboratórios, abertos diariamente
com a presença de um monitor que .aju
dará no aprendizado de crianças e ado
lescentes, em um local onde o que é ensi
nado nas salas de aula é complementado.
Os jovens dó ensino �édio ainda contam

com a Aula Virtual, que pode ser acessa

. da gratuitamente de qualquer computa
dor conectado à internet.

Outrá frente de ação é ameta deerradi
car o analfabetismo no Estado. Com o pro
grama se Alfabetizada, em parceria "com

. o governo federal, cerca de 70 mil pessoas
aprenderam a ler.e escrever.desde 2003 .

Os investimentos serão mantidos tam-
..

bém 'na infraestrutura da rede. Estão pre-
Vistos mais de R$ 100 milhões para refor
mas, ampliações e construções de escolas,
quadras cobertas e ginásios de esportes.

Além disso, precisamos que as famílias
e a sociedade continuem ajudando a es- .

cola. Aos pais, cabe a presenç� constante,
estimulando e 'acompanhando o desempe
nho dos filhos nos estudos. Com tudo isso,
em 2010 a educação será nota 10.
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Carolina Tomaselli
Não sabiam?

o projeto de implantar o terminal urbano no terreno do
GinásioArthur Müller não de ende somente de uma decisão
da Prefeitura. Depende, sim, de autorização do governo de
Estado, que doou o patrimônio ao município no ano 2000 e

que não poderá ser utilizado para outra finalidade que não a

prática esportiva. O impedimento vem da lei estadual l l.dâl.
I� Prefeitura de Jaraguá do Sul não poderá, sob pena de re
versão: desviar a finalidade ou deixar de utilizar o imôvel,
salvo por interesse público devidamente justificado e com.a
anuência escrita do governo do Estado; hipotecar, alienar ou
ceder a terceiros, total ou parcialmente, o imóvel". Vai termo
vimento naAssembleia Legislativa.

Aobra
Se . a Prefeitura conseguir o

aval do Estado, o projeto deve
ser executado pela Canarinho.
Por conta da renovação do con

trato, em 2006, através de termo
aditivo ajustadocom aPrefeitura
e avalizado pela Câmara, a con
cessionária assumiu a compra
do terreno anexo ao atual termi
nal. Saiu ganhando a empresa,
que renovou o contrato pormais
dez anos, não construiu o novo

terminal e permanece em ativi
dade. Perdeu a população!

Samae
Depois de falar, com todas

as letras, que a privatização
poderia ser o melhor caminho
para o Samae, o atual diretor
presidente 'Nelson Klitzke vol
tou atrás. Ele voltou a confir
mar o interesse de empresas �

,

em assumir a gestão da autar
quia, porém descartou a pos
sibilidade. Em Guaramirim, o

prefeito Nilson Bylaardt man
tém o discurso da privatização
dos serviços, mas já está rece

bendo as manifestações con

trárias.

Mobilização
, A intenção do governo de

c,onstruir um terminal será alvo
do manifesto IINão a demolição",
que acontece sábado no ginásio
a partir das 10 horas, com apoio
da Câmara de Vereadores. Líder
do movimento, o ex-presidente
da Fundação Municipal de Es
portes e vereador Jean Leutpre
cht (PC do B) tem sido um dos

, principais críticos. "Querem
derrubar um patrimônio espor
tivo. Não vamos deixar", disse o

vereador no twitter.

DIVULGAÇÃO

ÇÉSAR JUNKES

carolina@ocorreiodopovo.com.br

·Porque? '

Como o projeto do Femusc
chegou à Casa antes do anúncio
da saída da Secretaria de Turis-

.

mo, Cultura e Esporte, Ronaldo
Raulino aparecé como geren
ciador do Fundo Municipal de
Turismo no termo de convênio.
Mas não deve ter problema já
que Raulino continua respon
dendo pela pastà e, portanto,
perfazendo salário de R$ 10 mil.
Segundo o governo, ele foi afas
tado, figura jurídica que não
existe para cargo comissionado.

Prejuízo ,

"Se sobra dinheiro para ajudar
tantas entidades, a agricultura de
veria ser contemplada também,
aindamais no caso de um prejuízo
como esse". A defesa é do vereador
Jaime Negherbon (pMDB), que vi
sitou ontem produtores de banana
na região do Garibaldi que tiveram
suas plantações atingidas pelos
vendavais. A sugestão dele é que a

Câmara e a Prefeitura estudem a

viabilidade de ajuda financeira aos

bananicultores, já prejudicados
com a queda no p�eço da caixa - de

"

R$ 7 para R$ 2 - durante a safra.

,

FALA AI!

" '

Se foi maquiagem,
i foi para deixar a
cidade mai$·bonita,
mas também fizemos

; transplantes ele
,

coração e'pulmão.
"

UUl fE:lINANDOMM�á)ltA,
.

.
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. [ SCHÜTZENFEST

menta, o TCE não se pronun- .

ciou sobre o assunto.
"Estamos aguardando uma

resposta desde dezembro e até
agora, nada. A assessoria jurídi
ca da, Câmara foi atrás e soube
que o TC� deve movimentar
nosso protocolo a partir de
quinta-feira", explica Natália,
informando que o documento
.será encaminhado também à
Procuradoria Pública local.

Mesmo com a provável mo
vimentação do TCE amanhã,
um grupo de vereadores deve ir
a Florianópolis na próxima se

mana para verificar o andamento
das denúncias. A presidente da
Câmara deve convocar os mem

bros da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final para par
ticipar da visita ao tribunal.

,. ,

POLITICA----�-----

CÉSAR JUNKES

Denúncia' contra a festa vai ao MP
Vereadores também irão ao TCE'para verificar andamento do protocolo

.

.

CESARJUNKES

JARAGUÁ DO SUL

Denúncias de irregularida
des na organização da última
Schützenfest, que serviram de
base para a criação da CEI (Co
missão Especial de Inquérito),
devem parar no MP (Ministério
Público) de Santa Catarina. A in

formação foi confirmada ontem

pela presidente da Casa, Natália
Petry (PSB), após uma reunião
com a bancada do PT, mais os

vereadores Amarildo Sarti (PV),
Hideraldo Colle (PMDB) e Jean
Leutprecht (PC do B).

O material que será encami
nhado ao MP é o mesmo proto
colado no início de dezembro
do ano passado no TCE (Tribu-
nal de Contas do Estado), com
denúncias , de irregularidades
na contabilidade da festa e em

obras ·do Parque de Eventos.
Natália afirma que, até o mo- GIOVANNI RAMOS Documentação encaminhada �o Tribunal de Contas inclui denúncia de obras irregulares no Parque de Eventos

. Gratificação para servidores
tamb·ém será 'denunciada

Além do caso daSchützen
fest, o -MP (Ministério Público)

f' .

de Santa Catarina
e .a Procuradoria'
da Moralidade
Pública irão re-

ceber também
uma denúncia
de irregularida
des na concessão
de gratificação
a funcionários
da Prefeitura: A

documentação
foi prato locada
pelos vereadores
.no TCE (Tribunal
de Contas do Es

tado) no final do
ano passado e, as-

protocolo feito no TCE apon
ta a existência de servidores

CÉSAR JUNKES recebendo a

gratificação
sem exercer um

. trabalho adicio
nal. Em alguns

. casos, o benefí
cio é concedido
para uma fun
ção sem rela
ção com o car-

. go para- o qual
o funcionário
foi contratado.
"São irregulari
dades que pre
CIsam ser es

clarecidas, por
isso estamos
levando para

outros órgãos de fiscalização",
comenta Natália.

Natália diz que há servidores
recebendo gratificação
de forma irregular

ASSESSORIA

Qualidade Total e 555

CURSOS E PALESTRAS

liderança, Motivação e Vendas

ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS

Plvatto !.'

A ,!�!!�!.�!?,� phivatto®terra.com.br

. Nepotismo deve voltar 00'debate
Câmara quer que Justiça analise lei municipal que proíbe a prática
JARAGUÁ DO SUL

A proibição da contratação
de parentes na Prefeitura deve
voltar ao debate na Câmara de
Vereadores este mês. A presi
dente da Casa, Natália Petry
(PSB), confirma que os vere

adores devem entrar em con

tato com o procurador do MP
(Ministério Público) de Santa
Catarina para que o nepotismo'
seja proibido na cidade.

Natália lembra que o caso

já está no MP em Jaraguá do
Sul,

. porém o promotor de
Justiça Aristeu Xenofontes
Lenzi informou à Câmara que
aguarda o julgamento de uma

súmula vinculante no STF

(Superior Tribunal de Justiça),
'que liberou a contratação de
parentes no primeiro escalão.
Uma liminar já foi concedida
em Brasília, determinando a

exoneração de' parentes, mas o

mérito ainda não foi julgado.
J'A população nos cobra

uma resposta quanto ao as

sunto. A Lei Orgânica do Mu

nicípio, mesmo sem a revisão,
proíbe a pratica do nepotismo
na cidade. A nossa legislação .

- deve ser cumprida, é isso que'
queremos", afirma Natália.

sim como o caso

da festa, deverá ser movimen
tada a partir de amanhã.

'

A presidente d-a Câmara,
Natália Petry (PSB), explica
que a denúncia envolve uma

das formas de função gratifi
cada, pela qual. o funcionário
recebe um adicional, de 20%
do salário para acumular um
trabalho durante um período. \

específico, não podendo a gra-
tificação ser incorporada aos

vencimentos do. servidor. Q.

�romotor hlformou à Câmara que aguarda julgamento pelo STF

A Mesa Diretora dQ Câmara
I de

Vereadores pretende colocar a reviSão.
da LOM (Lei Orgânica. do Município)
em votação ainda este mêS. Porém, a

CaS(J deve espemr .um parecer do Uvesc
(União dos Vereadores do" Estado de

Santa Cotarina) e outro do F�cam (F.ede-
'

roção Cotarinense dos Municípios) para
submeter o texto à votaçóo do plenário.
A revisõo deveria ter sido votóda em de
zembro do ano passado, mos foi adiada
a pedido da base governistq.
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Área deve ser cercado por muro e, futuramente, poderó·gonhor bloco com celas poro obrigar 70 detentos

PRESíDIO

Edital deve abrir na

próxima semana
Previsão é de que obra comece em abril

JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, o secre

tário regional, Lia Tironi deve
dar encaminhamento ao pro

�

jeto
.

de construção do muro no

terreno do Presídio Regional
em Jaraguá do Sul,' com 200
metros de comprimento e seis
metros de altura. A previsão é

que na próxima semana seja
aberto o edital de licitação para
inscrição das construtoras inte
ressadas em executar o projeto.
o. cronograma, prevê que em

março será apresentada a em

presa vencedora e que a obra
será iniciada no início de abril.

Segundo Tironi, o projeto
teve algumas alterações e deve
ser concluído ainda nesta se

mana. As mudanças foram
definidas na semana passada,
durante reunião com os enge
nheiros da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
o presidente do Conselho Co
munitário Penitenciário, Nilton
Zen, e representantes da Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial deJaraguá do Sul).

. ,.

Ferreiro aguardo transferência

Os engenheiros vão modí
ficar a localização do portão

.

de entrada e de uma guari
ta. ''Assim que eu receber o

projeto com as modificações
vou encaminhar para a SSP

(Secretaria de Segurança Pú

blica)", explica. Na secretaria
será liberado o orçamento de
'R$ 500 mil prometido. no mês

passado pelo secretário es

tadual de Segurança Pública
Ronaldo Benedet.

O muro que será construí
do inclui uma passarela para
que os agentes prisionais pos-
sam vigiar a área com mais

Complexo tem
hoje 308 detentos

A diretoria do Presídio Regional
'também aguarda a transferência de
50 presos paro penitenciários.óté'o
fim do mês. De acordo com o di
retor interino da unidade, Antônio
Solomõo Ferreira, hoje o complexo
abriga 308 detentos, dos quais 194

já foram condenados pela Justiça e

deveriam estar cumprindo peno em

pen.itenciprias. No final de janeiro,
21 presidiários foram levados para,
as penitenciárias de Palhoça e São
Pedro de Alcântara (Florianópolis).

,segurança. Futuramente, a es

trutura também vai possibili - .

tar a construção de um bloco
com celas para 70 presos além
de espaço de trabalho para os

detentos. O projeto para cons-
.

trução dessa área já está pron
to e foi feito pelo Conselho Pe
nitenciário.

A construção de um muro

no terreno do presídio é uma

.reivindicação antiga da comu

nidade e que ganhou força após
a rebelião ocorrida no. dia 31 de
dezembro de 2009.

CRISTIANE ALVES

o CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 201J)

Delegados decidem até fim do
-

.

.. mês se permanecem no cidade·
JARAGUÁ DO SUL

Ainda neste mês, os dele-
-

gados de Jaraguá do Sul, Bru
no Effori e Adriano Spolaor
devem decidir se permanecem
no município ou se serão trans
feridos para outras cidades. A

definição depende de' eles acei
tarem ou não a promoção na

carreira, processo que aconte

cerá até o fim de fevereiro.
Conforme Effori, a promo

ção possibilita que eles traba
lhem em municípios maiores,

.
mas os delegados já manifes
taram o desejo de permanecer
em Jaraguá do Sul. Para ficar
na cidade, eles chegaram a re

cusar uma promoção no ano

passado. Os dois trabalham

no município desde dezembro
de 2008. Mas, de acordo com

Bruno, existe a possibilidade
dele assumir o comando da
futurà Delegacia da Mulher,
prometida para março deste .

ano. "Tenho interesse em as

sumir este cargo", comentou.
. O delegado de Guarami

rim, Daniel Dias, também será

promovido nos próximos dias ..
De acordo com o comando ge
ral da Polícia Civil, ele deve
ser transferido para o COP

(Central de Operações Poli

ciais), em Florianópolis. No

lugar dele devem assumir dois

delegados: Eliézer Bertinotti,
de Araquari, e Isaías Cordeiro,
de Joinville.

Rapaz de 27 anos morre em
acid'ente entre carro' e caminhão
POMERODE/CORUPÁ

Um acidente envolvendo
um Fiat Uno com placas de [a
raguá do Sul e um caminhão
trator com placas de Gaspar
terminou em morte na SC-416

(Serra de Pomerode), por volta
das 7h30 de ontem. O represen
tante comercial Ádamo Correia,
27 anos, que conduzia o Uno

- em direção a.Pomerode, ficou
preso nas ferragens e morreu na

hora. O motorista do caminhão,
José Carlos Vieira da Silva, 53

anos; e a caroneira, Nair Vieira
da Silva, 49, não se feriram.

De acordo com a Polícia Ro
doviária Estadual, os dois veícu
los bateram de frente. A suspeita

. é de que Correia tenha perdido o

controle da direção e invadido a

pista contrária,'mas ainda não se

sabe a causa. 'o carro passou on
tem por perícia e, nos próximos
dias, será emitido urn laudo para
avaliar os fatores que poderiam

ter levado ao acidente, como fa
lhamecânica.

O velório acontece na Igreja
Luterana da Ilha da Figueira. O
enterro acontece às 16h de hoje,
no Cemitério da Vila Lenzi.

Por volta das 11h45 de on

tem, urna outra colisão entre

urna motocicleta e urna Brasília,
no km 78 da BR-280, em Corupá,
por pouco não termina em tra

gédia. O piloto da moto, Rodri

go Ferreira, 20 anos, teve uma

fratura na perna direita e feri
mentos no braço direito. Ele foi

. levado pelo helicóptero Águia,
. da PolíciaMilitar, para o Hospi
tal São José de Jaraguá dá Sul.
Até o fechamento desta edição,
Ferreira permanecia no, centro
cirúrgico, onde estava . sendo
submetido a uma operação na

perna direita. A carona, Janile
Tainara dos Santos, 16 anos,
também teve escoriações, mas
está fora de perigo.

DIVULGAÇÃO

Ádomo era representante comercial e ia poro Pomerode ontem de manhã
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Shopping liquida produtos'de verão
Maratona de promoções começa nesta quinta-feira e segue até o domingo

,
',.. CESAR JUNKES

,

. ;/ l'
JARAGUÁ DO SUL cados. Com isso, o inçremento

Quem pretende aproveitar esperado no número de clientes
ainda mais a temporada de liqui-' gira em torno de 25% em com

dações do comércio jaraguaense paração com o restante do mês.

pode reservar o fim desta sema- A Febre de Shopping é reali
na para ir às compras, A partir de , zada desde 2005 e tem duas edi
amanhã, os clientes do Shopping ções anuais. A primeira' OCOITf\
Breithaupt têm uma maratona emievereiro. Já a outra acontece'
pela 'frente. É que nesta quinta- em agosto e liquida as merca- ,

'

feira as lojas dão a largada às pro-: darias relacionadas à estação
, moções com o intuito de esvaziar do frio. Se você quiser, conferir
os estoques de pródutos de verão as ofertas, deve ficar atento aos ,

e abrir espaço para as novidades horários de .funcionamento das
de outono e inverno. lojas. Nos dias 18, 19 e 20, elas

Segundo' o gerente de ma- .permanecem
' abertas das 10h

rketíng Miguel De Marchi dos às 22h. No domingo, porém, o
Santos, a intenção é envolver, atendimento inicia às 14h e en

pelo menos, 90% dos estabe- - cerra às 20h. As exceções ficam
lecimentos. A adesão maior por conta do supermercado e

costuma ser dos comércios es- da farmácia (9h às 22h), Ame
pecializados em roupas ecalça- ricanas (13h às 21h) e da Havan
dos. Eles oferecem aos consu- (12h às 21h).
midores descontos de até 70%
nos preços anteriormente pratí- KELLYERDMANN Lojas pretendem atrair os consumidores com descontos de até 70% nos preços de produtos de verão

"

Duas Rodas lança selo para
I

festejar 85 anos de fundação
Pronit seleciona duas jamguaenses
Empresas.passam a receber auxílios no âmbito da inovação tecnológica

CÉSAR JUNKES
'

longo de 2009. Para completar, JARAGUÁ DO SUl.
o evento marca o lançamento Duas empresas jaraguaenses
oficial de um selo lembrando foram selecionadas pelo Pronit
os 85 anos de fábrica, a serem (Projeto de Implantação e Estru

comemorados em 10 de de- turação do Arranjo Catarinense
zembro. de Núcleos de Inovação Tecno-

A Duas Rodas 'é uma das lógica). Coordenado pelo IELI
mais importantes' indústrias SC (Instituto Euvaldo Lodi), o

,
de alimentos da América La- -

programa .selecionou a Raumak
tina e possui seis unidades, Máquinas e a Marfim Indústria'
incluindo sedes na Argentina, e Comércio de Ferramentas jun
Peru, México e Chile.. Somen- to de outras nove fábricas de
te em Jaraguá do Sul; cidade Santa Catarina. Ao todo, foram

, no qual a matriz está instala- 24 inscrições validadas entre

da, ela produz três mil itens candidatas de pequeno, media
diferentes. Em 2009, a empre- e grande porte.
sa registrou crescimento de As escolhidas para dar se-

10% nó mercado interno. 'quência ao processo devem

passar a receber capacitação
e consultorias. Além disso I o

Pronit oferece ajuda 'àquelas
que planejam melhorar,' a es

trutura de gestão .de inovação
já existente ou então instaurá
la através da metodologia pró
pria do IEL/SC. As organizações
participantes também recebem

\

subsídios vindos,'da Finep (Fi
nanciadora de Estudos eProje-

,,'
_ tos) e da Fapesc (Fundaçãode

;1/'� Apoio à Pesquisa Científica e
,i

'.'1f�, Tecnológica do Estado de San-
'

" � ta Catarina). A captação chega
Fábrica jaraguaense de produtos para alimentos possui 1,2 mil funcionários aos R$ 2 milhões.

JARAGUÁ' DO SUL

Começa hoje a Cónven

ção Nacional de Vendas, da
empresa 'jaraguaense, Duas
Rodas Industrial. O encontro

reúne cerca de 150 vendedo
res e representantes vindos de
diversas partes do país. Eles

/permanecem na cidade, até a

sexta-feira, 19.
Durante esses três dias,

o grupo discute metas para
2010 e, ainda, faz um balan

ço dos resultados obtidos no

ano passado. .Além disso, a

programação também põe fim
à campanha de incentivo rea

lizada com os funcionários ao

Raumak é uma dos escolhidos. Intuito é melhorar processos de fabricação
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Ponto de ônibus passará por perícia
Uma das quatro passageiras que se Ierirampermanece internada

PERIGO

JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura vai fazer uma

perícia para avaliar as causas
da queda dá cobertura de um

abrigo de concreto armado
na Rua Walter Marquardt, na .

Barra do Rio Molha, na tarde
de segunda-feira. O desaba
mento deixou quatro mulhe
res feridas. Elisiamara Ríebe,
25 anos, é a única-que perma
nece internada. A jovem sofreu
uma fratura na'bacia e aguarda
o resultado de exames para sa

ber se será necessária uma ci

rurgia. Já Gisele Giovanella, 19,
Íris Junckes Dernarchi, 71, e

Isolete Aparecida Antunes,'
51, sofreram ferimentos le
ves na cabeça e ombros e se

recuperam em casa.

O secretário de Planeja
mento, Aristides Panstein,
descarta a possibilidade de
'rachaduras terem provocado
o desabamento. "Não tinha
nenhuma rachadura visível",
garantiu. Segundo 'ele a cau-

,

sa mais provável é uma in

filtração. O concreto foi aos

poucos absorvendo a água

Rapai de
22 anos morre

afogado

da chuva. Isso fez a estrutu

ra interna de ferro enferrujar,
provocando a queda.

Restam poucos abrigos de
ônibus feitos de ferro e con

creto na cidade. Eles foram
aos poucos sendo substituídos

por modelos mais modernos
com cobertura de acrílico.
''Ainda essa semana vou ter

uma reunião com a prefeita e

como engenheiro vou sugerir
que os abrigos de concreto se

jam imediatamente substituí
dos", comentou.

CRISTIANE ALVES

, EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratufto, só
R$ 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas
,

' '

www.dimnfe.com.br
Fone: 47 3371-1514

GUARAMIRIM

Ladrões
invadem e

, assaltam loja
André Felipe Stupok Azevedo, de A loja o Boticário de Guoramirim foi

22 anos, morreu afogado por volto dos assaltada por volta das 1 Oh30 de segun-
17h'de segundo-feira no rio Ano Bom,' da-feira. Segundo o PolíCia Militar, dois
em Corupá. Segundo informações dos - homens invadiram o estabelecimento,
Bombeiros Voluntários de Corupá, An- que fica no centro das cidade, e rouba-
dré subiu numa pedre para saltar no mm cerca de RS 200 do caixa e depois
rio quando escorregou, bateu o cabeça teriam fugido a pé. Um deles, que estava

e não consequiu mais voltar. André era armado, entrou na loja e anúnciou o os-

"de Curitiba, mas o namorada morava salto às funcionárias, enquanto o outro
em São Bento do Sul. Ele e outros dois ficQu na porto dando cobertura. Até o fe-
cosais tinham, vindo de São Bento do ehamentc desta edição, os �ondidos não
Sul para passar a tarde em Corupá. haviam sido localizados.

JARAGUÁ DO SUL
,

filho d'a prefeita
detidQ por desacato

Um dos filhos da prefeita Cecília Konell, Alencar Konell, foi detido por po
liciais militares durante uma abordagem no Ruo Epitácio Pessen, na tarde de
ontem. Na delegacia, um soldado alegou que foi desacatado enquanto vistoriava
os documentos e o veículo de Alencar. Já o condutor negou a acusação e afirmou

qu'e houve abuso de autoridade. Após prestar o depoimento, Alencar foi liberado.

Prefeitura retirou obrigo no ruo,Walter Marquardt, cujo cobertura cedeu no tarde de segundo-feiro

. -

Viagem Seguro segue até 9 de março
Segundo a Polícia Militar, cadastros aumentaram por causa do carnaval

, J'ARAGUÁ DO SUL

Segue até o dia 9 de março
o programa "Viagem Segura",
promovido pela Polícia Mili
tar de Jaraguá do Sul. Desde o

.

dia 17 de dezembro de 2009,
a corporação realiza rondas no
município para evitar que ca

sas sejam arrombadas no perí
ado em que a maior parte da

população está fora da cidade.

Segundo o responsável
pela operação, Rogério Vónk,
o número de residências ca

dastradas cresceu nos últimos
dias por causa do feriado de
carnaval. "Ainda não ternos o

relatório completo, mas já per
cebemos 'que o número de' re
sidências cadastradas aumen

tau", comentou.
, Desde que foi, implanta- Durante os rondas, policiai� verificom se há sinais de arrombamento no coso

da, há cinco anos, a operação' "

Viagem Segura tem mostrado
resultados positivos. No ano

passado, das 496 casas cadas
tradas no ano passado apenas
duas apresentaram problemas.
Levantamento constatou que,
no período que foi realizada a

edição anterior do programa, o
número de furtos à residência

permaneceu' estável em rela

ção ao restante do ano. '

o CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2010'
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PIERO RAGAUI
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Por Komilo Perito
kamila@ocorreiodopovo.com.br

Poro serem publicados nessa coluna, os fotos devem ser enviados poro recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alto resolução.I,
I

I
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Os amigos e familiares mondam os

parabéns poro Jackyane Marquadt
que hoje comemorá 18 anos.

Karin Bona completo vinte anos
,

no próximo dia 20,. O namorado
Charles monda os parabéns.

Os filhos e netos

desejam felicidades poro o

Srá. Herta W. Klein, que
comemorou 76 anos dia 4

.

Claudi'o Bruch comemorou 40
,

anos dia 8. A esposa Cris e a filha
Saràh mondam os parabéns.

1����
Dia 13, Marcelo Behling comemorou idade' nova.
A namorado Vanessa monda um super beijo.

Elcidio Kath completou 49 anos dia 8.
A esposa e os filhos desejam felicidades.

terlane Rogério Costa trocou
idade dia 5. Os 'familiares e

amigos mondam os parabéns.

Douglas, Tatiane e Wanderléia curtindo as férias na Disney

Os amigos Marson, Tiago, Kyliam, Jaque, Josi e Jessica curtindo o caroaval no Bali Hai ..

A equipe do Caeco e Regiane Towe Hanemann em momento
de confraternização pel� suo despedldn..
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DANOE

A edição dO Correio do Povo de
17 de fevereiro de 1952 trazia o rela
tório anual de Educação e Assistência
do município, informando as cons

truções, reformas ou problemas pe
los, quais as escolas haviam passado
no ano de·1951. No último ano, duas
escolas haviam sido criadas: uma em

Pedras Brancas, cujo patrono era o Dr.

Victor Konder, e uma em Ribeirão dos'
Corrêas, que tinha como patrono o es

critor Humberto de Campos.
A escola de Ribeirão Jararaca, que

se encontrava fechada há anos por
falta de matrículas legais, estava vol
tando à ativa. O governo havia decí
dido reabrir a escola mesmo com ape
rias 14 alunos, que não tinham acesso

,a outro estabelecimento de ensino

por causa da distância que ficavam as

escolas rnaís próximas.
Com a colaboração financeira da

,. 1865 - O ex-padre [osé
Manuel· ah:'.€onoeiçõol"

.
.

torna-se o primeiro pastor
ordenado no Brasil .

• � 1913 - Tl1o�as Édison

Prefeitura, que somava cerca de 70

mil cruzeiros, os prédios das esco

las rurais de Pedra de Amolar Baixo,
Vila Chartres e Ribeirão Molha, além
de uma em Santo Estevão, também
haviam sido construídas. Quanto-ao
material escolar, o governo municipal
havia contribuído com 1.712 cader

nos, três grozas de lápis e 960 borra
chas, além de carteiras-e mapas para
todas as salas de aula.

Vinte e setemil cruzeiros haviam sido
fornecidos ao Curso Normal Regional
anexo ao G.E. Tereza Ramos, de Corupá,
e 11 bolsas escolares foram distribuídas
a alunos pobres, inclusive na Faculdade
de Direito de Curitiba e no Liceu Indus
trial de Florianópolis. A matrícula ini
cial nas escolas municipais de Jaraguá

_ do Sul em 1951 foi de 687 alunos - a

final era de 621. Os quepassaram nos

exames finais somavam 418 no total.

Por volta de 1960., o jornal trazia alguns anúncios inusitados

,

CURIOSIDADE
.Ainda por volta dos anos 1960, o jornal O COITeio do Povo trazia por

vezes alguns anúncios inusitados. Ao invés de compra, venda ou oferta de '

serviço, o fato da cidade ainda ser pequena e os cidadãos serem mais próxi
mos permitia que assuntos pessoais fossem tratados na página do periódico.

Em 17 de fevereiro de 1957, por exemplo, Alfredo Blanck anunciou que
não se responsabilizava pelas dívidas contraídas por sua esposa. Nessa edi- ,

ção, de 15 de janeiro de 1964, Demirando Voltolini alertava àqueles que qui
sessem entrar em seu armazém particular: o proprietário não se responsabi-
lizava pelo que poderia acontecer ao infrator.

'

ARQUIVO HISTÓRICO

• 1963 - Nasce Michael

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES

"Tribaile"
no pavilhão·
de eventos

Acontece no próximo sábado,
20 de fevereiro, um "Tribaile" no

pavilhão de eventos de Jaraguá
do Sul. A animação começa 'às
23h e fica por conta dos grupos
Brilha Som, Fernando Lima e

Banda e Banda Passarela. Ingres
sos antecipados são vendidos a

R$ 10 na rede de postosMime de
Jaraguá do Sul, Schroeder e Gua
ramirim, Smurfs Lanches, Posto
Jaraguá, 'Flash Vídeo Locadora e

com os Bêbados Unidos, pelo te

lefone (47) 3273 - 6348.

Crescimento de

Joroguó do Sul
A colonização da região começou a partir de

.1851, nas terras dotais da princesa Dona Fran

cisca e do Príncipe de Joinville, mas a Vila. de

Jaraguá só se tomaria economicamente ativa

principalmente a partir de 1910, com a constru

ção da ferrovia que corta a cidade. O movimen

to pró-emancipação que se formou em 1930

atingiria seus objetivos quatro anos depois - Ja
raguá seria desmembrada de Joinville por um
decreto estadual no dia 26 de março. Hoje, a
cidade tem um parque industrial forte e diversi

ficado, principalmente nas áreas demalharias e

confecções, metal-mecânica, parapentes e pro-,
dutos alimentícios.

A cidade em meados des onos 1940, alguns
anos depois de se tornar um município
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNAliSTA

Jogo rasteiro
A palavra ética tem origem no

,

grego e remete a' caráter, que reme-
'

te à moral e personalidade. Pois é,
no futebol jogar limpo é jogar boni
to, com classe, sem faltas - desleais,
sempre no ataque. Quem não sabe
jogar pode até vencer uma ou ou

tra. Mas 'nunca vai ser um campeão,
um vencedor. Gosto do esporte por
isso, também por isso, .melhor dizer.
Aprendi desde pequena que um Gre
Nal bem jogado é sempre duro, mas
se decide com a bola rolando: Dentro
de campo e com disciplina. Não gos
to de jogador perna de pau.Ele sem

pre vai apelar para se manter. Admi
ro o craque que não precisa recorrer,
se garante.

Quem gosta de utilizar metáforas
utilizando o futebol é o presidente
Lula. Então vou tentar ser mais clara
e parar de dar rodeios. Na vida ad
miro gente capaz, também me chama
à atenção a ambição, a gana de ven

cer. Não tenho muita paciência com

gente parada, estagnada que espera
o bicho comer. O atraso me enfure
ce. Desculpas me ensurdecem. Um

dia! minha psicóloga disse que eu

era' duas, uma princesa sensível de
um lado e um leão' faminto de outro.
Deve ser esta segunda parte que me

faz ter uns pequenos ataques de fú
ria. Mas fiquem tranquilos, está tudo

f\
sob. controle, pelo menos eu acho.
Até hoje procuro a princesa indefesa
dentro de mim, um dia eu encontro:

Emociono-me com novas ideias,
gente decidida, guerreira. Incomoda
me a possibilidade de ressuscitar ma
neiras mortas de fazer o globo rodar.
Persigo .um ideal de desassossego
descrito por Martha Medeiros. Aque- ,

le que pensa dormindo e acordado,
enquanto fala e enquanto escuta.

, Apesar disso, nunca' concordei
com as pessoas que dizem que os

fins justificam os meios. Não dá para
ser assim, ou vamos todos voltar a

viver na selva, um matando o outro e

no fim não vai sobrar ninguém.
No meu mundo, a ética não saiu

de moda e nem é coisa de derrota
dos. Pelo .contrário, é atitude de gen
te com classe que sabe respeitar até
mesmo os adversários. Ter postura
na vitória e na 'derrota não é para
qualquer um.. Infelizmente, o, que
mais se vê é gente desesperada que
rendo guerrear. Para mim está cla
ro: joga rasteiro quem, na verdade,
não sabe jogar!

NOVELAS

VARIEDADES---------

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

,

• Cine Breithaupt 2
• Sherlock HQlmes (Leg) (14h10, 16h40":' todos os dias)
'. Amor sem Escolas (Leg) (19hl O, 21 h20 - todos os dins)

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

JOINVlllE
• Cine Cidade 1·
". Alvin 'e os Esquilos 2 (Dub)
(13h40, 15h30 - todos os dias)
• Avatar (Dub) (17h20, 20h40 - todos os dies)

• Cine Cidade 2
• Astroboy (Dub)
(14h, 15h50, 17h40,19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Percy Jackson,; O Ladrão de Raios (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)

, • Cine Mueller 2
• Premonição 4 (leg) •

(141110, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• 'Alvin e os Esquilos 2 (Dub) f

;,'
' t

LIVRO'

Momento de

revelações '

Neste quarto livro da série House of
, Night, Aphrodite tem novas visões san

grentas, que incluem uma grande guerra
entre vampiros e humanos, liderada por
Neferet. As mudanças ocorrem tão rápido
que parece que toda a lógico desapare
ceu' do mundo. lealdades são testados,
intenções verdadeiras e chocantes vêm à
luz, e um antigo mal desperto.

ovo

Luta pela
felicidade

Camille acabou de se casar com o

único homem que já amou. Ouando os

dois portem poro o lua-de-mel dos so

nhos do noivo, súbitos eventos os fa
zem mudar de rumo .: mos Camille está
determinada o não deixar nem mesmo

suo próprio, mortalidade atrapalhar
suo felicidade.

ti&'m

: i lie,

CAMA DE GATO
Verônico diz o Roberto que não vai ceder às chanta
gens de Jair Bruna dá dicos de etiqueta para Taís.
GuStavo lembra de quando ele, Verônico e Alcino
eram pequenos e se emociona. Eurrdice e Tarcísio
terminam o namoro. Taís propôe a Sólon lançar sua
coleção no clube. Tarcísio dá uma flor a Luli e vê Glória
entrando no corro de Roberto. Pedro diz a Débora que
ela precisa se esconder e leva a namorada para a cosa

de repousa. Rose estranha ao saber que Gustavo saiu
sem dizer nada. Gustavo se emociona ao ver Alcino.

TEMPOS MODERNOS
Nelinha fico indignada com a presença de Hélio na

cosa de leal:. Ramón vai ao baile disfarçado e não

gosta de ver Iúlio se aproximando de Jannis. Nora
, se anima com o namoro entre Hélio e leal e insiste
em conhecê-lo. Valvênio deixa lavínnia desnorteada
com seus galanteios. Jannis despreza a mãe e ela se

desespera. Portinho e Nelinha decidem afogar as má
goas no observatório. Goretti pressiona o pai a demitir
lolanda, mos ele não cede. Albano alerta a leal que
ele pode sofrer um novo atentado.

VIVER A VIDA
Mia empurra a codeira de rodas de Luciano no parque
e as duas se divertem. Helena, Edite e Glória vão à
cosa de Sandrinha e ficom tensas quando Benê aten
de dois sujeitos estranhos. Bruno fotografa Renata e

Felipe pelas ruas do leblon. larisso ajuda Luciano a

fazer exercícios em cima de um tatame no porque.
Luciano conversa com Mia sobre o que está aconte
cendo na sua vida e as duas riem. Betina diz a Ingrid
que decidiu que não vai trair Gustavo. Garcia aparece,
na rosa amarela e Rafaela fica eufórico.

PODER PARALELO -

Fernanda para surpresa ao ver Rudi. Os dois se abra
çam com saudade. Rudi pergunta a Fernanda se

ela está grávida. Ela conta que colocou unia barriga
postiça para gravor um filme chamado "Barriga". Fer
nanda explico a Rudi que usa a barriga o tempo todo
para se familiarizar com ela e não parecer artificial
na hora de gravar Rudi conta a Fernanda que Tony
está no Rio. Desesperado, Comilo fala pra Ton� Poulo,
laila, Khalid, Domi e Gary Scott que a DEA levou seu '

filho para Bogotá. Ele obriga Scott-a ligar pro chefe da
DEA na Colômbia.

BELA A FEIA
Verônico tenta disfarçar seu nervosismo diante da

revelação de que o corpo de Bela está tlesaparecido.
Márcia e Douglas desconfiam do comportamento de
VerôniCa, que diz sentir muita falta de Bela. Belo fico
preocupado com a possibilidade de luzia e Hortência
falarem sabre o pen drive. Vera promete conversar

com as duas, já que se Verônico sauber que existe
um� prova dos desvios feitos, ela pode apagar tudo
e ainda ameaçá-los. Nelsan fico nervoso com a pre
sença dos investigadores. Ele fico pálido ao saber que
terá que depor

(O resumo dos copítulos é de inteira responsabilidade
das emissoras).
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---------VARIEDADES

Richie e Madden
casam em julho
Nicole Richie e o músico Joel Madden
anunciaram em uma entrevista que
estão noivos. No mesmo dia, o músico
postou em seu Twitter que estava'
noivo e "muito feliz". A cerimônia
deve acontecer durante o verão norte
americano, em julho. A socialite e o
voca.lista do banda Good Charlotte
namoram desde dezembro de 2006, e
tem dois filhos: Harlow, de 2 anos, e
Sparrow, de 5.

Luz faz tatuagem
para Madonna
Os cementórles no camarote da Brahma,
na madrugada de terça-feira, foram
com relação à nova tatuagem do'mo
delo e DJ Jesus luz, atual namorado da
cantora Madonna. Jesus apareceu com
uma cruz marcada na batata da perna
- mas, segundo o DJ, ela ainda não
está pronta. Ele afirmou que o desejo
é colocar o nome dn amada dentro. A
tatuagem ajuda a desmentir os boatos
do fim do namoro.

Tereza se une a

rival contra Dora
Uma reviravolta em "Viver a Vida" vai
aproximar as rivais Tereza e Helena.
Ouando se espalhar a notícín de que
Marcos pode ser o pai do filho que
üorn está esperando, Tereza irá incen
tivar Helena a expulsar a forasteira de
casa. Mas a amizade repentina não
é desinteressada, já que, por baixo
dos panos, Tereza joga Helena contra
Marcos esperando acabar com o

casamento dos dois.

SUDOKU'

'� -.

Este gatão
é o Falcão
Junior, um
dos oito

craques da
leitora Lucia
Kanzler.

I

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

/ repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

SOLUÇÃO
Nuvens.e condições de chuva isolada
ao longo do. dia. Temperatura mais
amena. Vento fraco a moderado.
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". Jaraguá do Sul H Hegião

� Fases da lua

5/2 28/2

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

14/2 �I.' 22/2

HOJE
MíN: 21°C
MÁX: 26°C
Nublado com chuva

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 26°(;
Sol com chuva'

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Mostre/que é uma

. pessoà de atitude,
cheia de ousadia

_

e coragem. Nos assuntos do -

coração; encontro .ou viagem vai
estimular a paixão. Mo�mento
ideal para abrir mão dos velhos
hábitos e vivenciar situações
novas. Aquela pessoa vai voltar.

L� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
_

� '} A autoconfiança
� u.-: vai ajudá-lo a

, encarar qualquer
desafio' sem medo. Cuide da sua
saúde. Nos assuntos do coração,
sintonia total! Momento de
muita atividade. Não se esqueça
de que o físico tem limites e, às
vezes, preciso descansar.

'UI! ÁRIES .

4t11' (20/3a.20/4)·
_ Fique de bem com

� l a vida. Atividades
dinâmicas e com

petitivas vão corresponder às
suas expectativas. No amor, o
entrosamento com seu par es
tará ótimo. Excelente dia para
passear e levar junto pessoas
importantes na sua vida.

� '" CÂNCER

�.� (21/6 a 21!7) .,'�
�-,;.•_ •.;:, E hora de investir
: r

:

em projetos mais
,

ambiciosos. Há
sinal de disputas com colegas:
encare os desafios. No campo
afetivo o clima será de reali
zação. Se você sente que aoda
em falta com alguns éompro�
missos, cuide deles hoje.

111
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Terá maior

'

necessidade de
silêncio. Não é hora

de trocar o certo pelo duvidoso, .

valorize o que já conquistou e

fuja de riscos. Você precisa de
carinho, é com amor que se car

rega gs baterias para continuar
a bátalha pelo que deseja.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

Tenha cautela com

imprevistos e con

tratempos. Bom dia
para trabalhar em caso ou por

. conta própria. Seja discreto em

relação à sua vida amorosa.

Aceitando a realidade dos
seus limites e fãzendo só o .que
pode, o clima ficará melhor.

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 33°C
Sol com chuva

SEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 31°C
Sol com chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Clima tenso em

. 1amília. O dia favo-
/

rece as relações de
amizade e o entendimento entre
as pessoas. À noite, namoros
estão favorecidos. Deixe o seu

.

coração sentir as coisas como

elas se apresentarem, sem blo
queios ou fingir que não viu.

SAGITÁRIO
_ (22/11 021/12)
Terá muito prazer(r . nos contatos c�m
gente de .fora. E

tempo de unlrn útil ao agradá
vel no que faz. No campo afetivo,
tudo azul. Momento excelente
para irradiar sua generosidade
para todos e finalmente seu

problema será resolvido.

." "ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
,,'..* ..� (23/10 a 21/11)

.

í4,"-t (22/12 a 20/1)
�ªi5��� O setor profissional - "".[. Procure dividir

.�� ganha u,"a n�va' melhor as suas
f.._J alavancada. E hora atenções ou

de investir em pro
jetos grandiosos. A dois, a sua

dedicação fará toda a diferença.
.Se ficar esperand.o as coisas
acontecerem, elas acontecem, só
que mais tarde do que gostaria.

poderá receber cobranças. A
vida íntima e conjugal conto com
boas vibrações. Podem surgir al
gumas queixas ou ressentimen
tos em seus relacionamentos. No
futuro, preste mais atençao.

o CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 201 Õ

ANIVERSÁRIOS

17/2
Andressa P. Coelho
Aurélio A. Pereira
Aurelio J. Rosati .�

Camilo D. Rica�do
Carlos H. Eggert

· Claudia C. Krause
Clovis Lemes.
Dorvali'no Jordan
Eduardo R. Alves

·

Eleonora W. Stein
'"Euclides Sardgno
Fabíola l Bridarolli

· Gilberto A:" Lebrão
Gilberto Jungton
Gilson Hornburg
Helton Zapella
Irineu Lindemann
Isolde Barcelos 11 ,

Ivanico D. Laube
Jackyane Marquórdt
Jeniffer M. Ramos
João V. Miolto
Kunibert Klein
Leonora Kaiser
Letícia Mirando
Luciano Laguna
Marcelo B. Bellato
Maria E. Papp
Nicolas.G. Camacho
Odair A. Hilbert
Otavio L. Venera
Ozéias C. de Lima
Priscila Raitz
Rafael v. du Rosa

, Ricardo V. dos Santos

Robson.J�eckziegel
Rolf Géorg
Rosangela Konell .

Sandro- Fiedler
j Wiliam Ferreira

DIVIRTA-SE

N'egociando
com o diabo
Alguns políticos viajavam em um avião,
quando o diabo aparece do nada e
anuncia que vai derrubá-lo. Depois de
muitas súplicas ineficientes, um deles
levanta e cochicha algo no ouvido de
Satá - que vai embora se desculpando.
Aliviados; os outros perguntam:
- O que foi q�e você disse?
- Eu disse apenas que apesar. dos
governantes e o presidente, quem
manda nesse país sou eu. E enfatizei: "O
senhor não se iluda, quando eu morrer
vou direto pro inferno!"

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Excelente dia para
trocar ideias. Tra
balhar em equipe

será produtivo, mas cuidado com

contratempos. Saberá atrair a
. atenção do par. Faça tudo no seu
ritmo e do seu jeito. Não é. hora
de enfrentar novos desafios,
descanse um pouco mais.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
�. Tudo o que conse
Y-'� guir neste dia será

fruto do seu empe
nho. Amizade e negócios não se

misturam. -No amor, surpreenda
a quem ama! Procure desempe
nhar as suas tarefas com prazer
e dedicação. Senão, é melhor
mes�o ficar sem fazer nada.
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Prejuízo que vem do céu
Plantações de banana sofrem danos devido aos fortes ventos
JARAGUÁ DO SUL

É com preocupação e inse

gurança,
.

que o bananicultor
·

Bernardo Gumz olha para sua

plantação de 22 mil pés em

uma extensão de 10 hectares
de terra -na Rua Ribeirão das
Pedras, em Jaraguá do Sul. O
calor de -até 40 graus registrado
na cidade durante a primeira
semana de fevereiro chegou a

queimar folhas de bananeiras e

a prejudicar o desenvolvimento
das frutas. Agora, com o tempo
ral ocorrido na última segunda-

·

feira, pelo menos três mil .pés
da propriedade forarri ao chão.
"Tanto o sol forte quanto os

ventos e a chuva nos trazem

.. prejuízos. Mas é coisa da natu- .

reza, não tem � que fazer", co
menta o produtor que trabalha
há 30 anos no ramo.

De acordo com o presidente
da Associação dos Bananicul
tores de Jaraguá do Sul, Wihnar

Erschinger, os ventos fortes'
causaram prejuízos "expressi
vos" para o setor.'A Associação
ainda não concluiu o relatório
com o número das perdas, mas

estima que pelo menos dez

propriedades foram atingidas.
Entre as localidades.mais pre
judicadas estão: Tifa Germano,
Garibaldi e Cacilda.

Ele explica que os prejuízos
são grandes, já que a queda dos

pés prejudica a venda da fruta. '

"O cacho que caiu com o vento
só pode ser aproveitado se esti
ver 80% desenvolvido. Muitas
vezes, a fruta, fica machucada e

fica comercialmente inviável",
diz. Além disso, no local onde
o pé caiu, um novo broto pode
levar até 1,5 meses para crescer

e dar novos cachos.
Outro problema enfrentado

pelo segmento é a queda no

preço da caixa da fruta. Segun
do Erschínger, o' consumo da

.

banana cai significativamente
. durante as festas de fim de ano.
e a caixa que era vendida a cer

ca de R$ 7 no ano passado, hoje
é comercializada por até R$ 2.

Dados da associação reve

larri que em Jaraguá do Sul exis
tem cerca de 160 produtores de
banana, O setor conta com urna

plantação de 1,7 milhão de pés.

eURSO DE MODA EM JOIN'VltLE
o Centro Europeu de Joinrille está com os matrículas abertos poro

o curso de Design de Modo. Coordenado peln professora Cassiano Bar
rezo Pullin de Araújo. ,Com duração de um semestre' e adotando uma

metodologia de ensino' interativo, com aulas práticas e workshops, o
curso é indicado poro alunos que quelrnm criar e desenvolver produtos
no setor e, também, poro empresários e profissionaiS que tenham por
objetivo (I reciclagem de conhecimentos. O próximo semestre .Ietlvo .

do curso terá iníciQ no mês de março. As aulas acontecem na sede da
instituição, 00 Rua Henriq·ue Meyer,280. Informações pelo telefone
(47) .3029·4344 ou no site www.centroeuro�eu.cól.11.br.

Produtor perdeu cerco de três mil pés de banana devido 00 temporal

,

"f I

,

Inscrições.abertas.
para Festival de Joinville

Os grupos interessados em pnrtlclpcr da M,o.stra Competitiva, do Meia Ponta
e dos Palcos' Abertos do 28° Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina,
podem se inscrever até o dia 30 de março através do site www.festivoldedanca.

) ,com.br. O evento ocorre de 21 a 31·de julho de 2010. As escolas dé fora de Join
ville fazem a inscrição pela internet e mondam um OVO com a coreografia junto aos

'documentos. O� grupos da cidade também realizam o processo online, entregam a

documentação no Instituto Festival de Dança de Joinville, anexo ao Centreventos Cau
Hansen, epattldpom da seletivo presencial nos dias 22 e 23 de maio.

CORUPÁ· JARAGUÁ DO SUL

Abertàs inscrições
pQra estagiários
A Secrétoria Municipal de Educa

ção de Corupá, em parceira com o IH
(Instituto, Euvaldo' lodi), abre vagos
para estagiários na divisão de edu-

.

cação. As inscrições vão até dia 19 de
fevereiro na Biblioteca Pública da Se
cretaria de Educação. Os Interessedos
devem ter 16 anos completos, apre
sentar fotocópia da identidade, CPF e

comprovante de residência, além de
estar cursando o ensino médio, curso, .

técnico ou nível superior.

Workshop mostra
,

como exportar
A Fiesc (Federação das Indús

trias de Santa Catarino) realizará no

dia 3 de março, em Jaraguá do Sul,
workshops para opresentur às em

presas o programa Start Export, que
promove a internacionalização de
empresas de pequeno e médio porte.
O evento será renllzudo no Cejas (Cen_'
tro, Empresarial de Jaraguá do Sul), às
14 horas. As inscrições são gratuitas e

devem ser feitas pelo e-mail startex
port@fiescnet.com.br.

'

Rede estadual
volta às ãulas
REGIÃO

Dia de colocar a mochila '

nas costas e retornar os estu -

'

dos. Assim será esta quarta
feira para os alunos da rede
estadual de ensino. As 32 es

colas da região abrem hoje o

calendário' escolar para estu
dantes dos períodos vesper
tino e noturno. Quem estuda

.

no período matutino, volta
aos bancos escolares' somen
te na quinta-feira. O motivo
é a celebração da Quarta-fei
rade Cinzas.

UNIFORMES
A novidade para este ano

é que já no primeiro dia de
aula os cerca de 12 mil alu
nos do ensino fundamental
receberão Os kits de unifor
mes. Serão distribuídos para
cada aluno um agasalho
(calça e jaqueta), urna cami
seta manga longa, dois pares
de meia, um par de tênis,
urna bermuda, duas camise
tas de manga curta: e um par
de 'chinelos.

.

Até o final-do mês, eles ga
nharão ainda um kit de'mate
rial escolar que inclui cader
nos; lápis, canetas, borracha,
.apontador, tubo de cola, ré

gua, lápis de cor, giz de cera,
tesoura e mochila.

/

Vagas para,
voluntariado

Maiores de 18 anos, espírito soli
dário e disponibilidade de 4h30 para
plantão semnnul, são requisitos bésí-,

. cos para ser um voluntário do Centro
de Valorização da' Vida. Um curso de
seleção e capaCitação acontece neste

sábado, dia 20 de fevereiro, das 13h30
às 19h, no auditório da Rede Femini
na de Combate ao Câncer. Inscrições 'e

informações pelo telefone (47) 3275-
1144, dos 7h às 23h.

.Inscrições 'abertas
.

para Conferência
.

As inscrições para a Conferência Regio
nal de Defesa Civil estão abertas até o dia
22 de fevereiro, devendo ser realizadas
enline, no site da Prefeitura de Jaraguá
do Sul. Os interessados também poderão
se inscrever pessoalmente, das 8h às 9h,
na data e local do evento, que acontece
rá no dia 23 de fevereiro, no pavilhão \\/f
do Parque Municipal de Eventos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO.
pfAhUcl;tdo-� 1919

Palio FIRE
09/107

�$r 23.� 66,,?O-
A partir de:

R$22.490,01
À vista sffoca

Ou Entrada+ 60 x de R$ 299.00

!S[25.?�7,atT
A partir de:

R$24.890,oo
À_sIIroca

3" Pátio a. 'ôno09
re�peçtÍVQs opdonais presentes no veiêulo a ptlln� entt�a. '4- Plano Comprá Conscrente para veIcules zerOl1uilb

tro primeiras.par(e!as decatla ano que compõe o financiamento. "5" Ou primeira parcela para 90 dias {maio de 2010) com 10% de entrada para toda linha
erclals eves com prezo máximo êle-W meses, taxa de 1,65% a.m. e 24% a.a. na modalidade lf'asing. "6- Ou toda linha FIAT, exceto Oucato, com condição de financiamento em 59 parcelas fIXa"

7 % a.a, + entraf,ia de3O'll> do valor integral do v�ículoOKm para fevereiro de 2015, corrigido pelo mesmo índice?acima, incluso no contrato de financiamento domesmo veículo adquirido. 71' Ou taxa a partir de
O%a.m. vãlida extlusivamente para o FlATUNEA OKm. com entrada de 6O"fo do valor integral do veiculo e restante em 12 pagamentos com taxa zero, na modalidade·ÇpC. PIa.no oe leasing ou COC para pessoa física ou jun'dica sujeito à
aprovação de crédito. Taxas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A JAVEL FIAT reserva-se áo direito de corrigir possíveis erros gráficos eJou de digitação. Ofertas válidaé até dia 2010212.010 ou enquànto durarem os estoques.

Rua Expedicionário João ZapeUa. 214 • 473274-0100 - Jaraguá do Sul - www.javel.com.br

. ,

,.

I

I
I

.1
, i

I

I
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS-----�

TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, prox. ao Mercado
Larissa, alv" 68m2, 2 qts, sala cl varanda, cozinha,
bwc, área serv si garagem, R$ 530,00 mensal.
TR, 8843-5751

• MOTOS

• APARTAMENTOS DAFRA - Vende-se, 09, Laser 150cc, prata, cl baú
givi, capa, cadeado, R$ 4,000,00, TR, 3055-3756
18408-9110

-, BAEPENDI- Vende-se, 2 cts, 1 bwc, sacada cl
f' churrasqueira, prox, a Rooována, R$ 95,000,00,

TA, 3370-6370 I VENDE-SE
NOVA BRASIUA - Vende-se, 3 qts + closel,
mobillia sob medida, 2 garagens, piso laminado, R$
150,000,00, Tr. 33707034/91284348 Marli

BICICLETA - Vende-se, rnasc. 18 marchas, R$
120,00, TA. 33700983
JOGO DE SOFÁ - Vende-se, 3 e 2 lugares, R$
250,00, TR 3371-9431

� TERRENOS ., CASAS MAQUINA DE COSTURA - Vende-se, Nissin, R$
1.400,00, TR, 33700983

AGUA VERDE � Vende-se, murado, cl escritura,
450m�, prox. ao Posto Marcola, R$ 80,000,00,
TA,33716069

MONITORES - Vende-se, 17", tela plana, Samsung,
R$ 80,00 cada, TA, 32754269

-
"

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, rua Carlos Oesche
ler 70, prox a Real Vidros, terreno c/700m2, R$
170,000,00, Tr. 88060455/88215997 OB-'12 - Vende-se, 2k, 700rms, R$ 300,00 cl

caixa, Tr. 99231153ANA PAULA - Vende-se, 400m2,. prox. ao Colégio
Maria Salái, R$ ,55,000,00 negociavel. Tr. 91375573 JARAGUÁ 99 - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, prox. a

Creche Ouro Verde, R$ 105,000,00, TR, 3370-6370 RIBEIRAO GRANDE.,- Vende-se peixe de lagoa
aberta no próximo sábado, depois da Igreja Nossa
Senhora Aparecida, TA.32735360

\

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 324m2, prox a

Tritec,R$ 80,000,00, TR, 3370-6370
'

NOVA BRASILlA - Vende-se, 728m2, CI galpão,
prox ao calçadão, R$ 270,000,00 neg, Tr: 9137-
5573 Creci 11831,

TAPETE - Vende-se, bege, lã de carneiro, 2,5 x 3,0,
R$ 300,00, TA. 3371-9431

COMPRAS

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox, ao colégio,
cl água, luz e esgoto, rua asfaltada, R$ 7.500,00
-de entrada + parcelas de um salário mínimo, It
33716069

CORSA - Vende-se, 94, preto, aro de liga, R$
,

8,500,00, Tr. 33701161

CORSA ., Vende-se, 98, Pick-up, 1,6, preta, farol de
milha, alarme, multitrava cod�icada, lona maritima,
R$ 5,500,00 + 33 parcelas, aceito moto CJ125 ou

150 a partir de 07, TR, 91575474/337'17944

PEUGEOT

CASA - Compra-se, até R$ 120,000,00, prox ao

Centro. Tr. 33701161 'I
'

Compre! Venda!
Troque! Alugue!

Procure! Encontre!
-,

SCHROEDER - Vende Ou troca-se, 421 m2, 2km
após Marisol, cl escritura. Troco por carro, R$
39,000,00 sem troca. TR .. 91740251

VIEIRAS - Vende-se, 8.448m2, fundos ADE areais,
rua Manoel F. da Costa, final da rua Felix Kuskowski,
ótima localizaçãó, Tr. 96023904 PEUGEOT 206 - Vende-se, 01, ac, alarme, trava e

vidms elétricos, R$17,600,00. T� 99026717

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo, TR,
99693914/33723008

Aproveite nossos

classificados gerais!
GRÁTIS

para assinantes
do jornal OCP!

I> LOCAÇÕES
ILHA DA FIGUEIRA - Aluga-se, qultinete, nova, 1 ,

qto; sala, cozinha, bwc, serviço, garagem, murada,
Pref. pi solteiros ou casal si filhos,R$ 400,00 -, TR,
33701821

t FIAT Envie agora para:
recepcao@ocorreiodopovo.

com.br e faça um bom negócio!PROX. A UNERJ - Aluga-se, apto, cl '1 qto e demais' UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul, R$ 8,500,00, TA,

depen Te 3?735233 33700983

\

,1iiIIi1IIIiiIII/
I.lIlmIU/!!IU/!1UJJJiIl'

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONF,ERIR!

i',T"xa� compartilhadas c�m o ,mercado
, Carros com procedência'

'

I
'

� I", I
"

Transparência na negociaçiio
-"' Ir, I

I

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

SPC/Serasa; sem taxas extras e com, juros muito menores que no

cartão de crédito l no cheque especial e o desconto é feito direto no

seu benefício. E você tem até 60 meses para pagar.
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VOCÊ PAGA
A PRIMEIRA E
JÁ SÀI DE MOTO
ZEROKM.

RS234,28
Mod 09/09

MAXIMOTO
Rua José Theodoro Ribeiro, 658

Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

. -

PROMOÇAO
DE CARROS E MOTOS

1000/0 FINANCIADAS
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R$333,õô R'$485,' omenoSais.-Por apenas

,R$43.990,OO ou
Por apenas

f\

R$26.990,D ou

a partir de49.990o ouR$294,oo à vista

RliS.o:l81 1)Ql Jpw. 1ll!mIJ.
l!til�.qnlJ/�I!ri��$,�t�I®Z!lnm.flWtn\W�lWl'/lM1IlilI1iQI1I.Qttà\Vii!ili;al.!R$:a&�IUIlII�Íj!.���e'saIidil»�
Elfi"Ar�!lJlJ,)en!lFlÍs,.�I!f$3:3l!l�WI_,prlllmooi�alidlt'llsJill'o.õllml,��Il!l�il�.lfll!ltall�1iI!I.��,"Ua:II!?UIIIiiciímtllllsm&ffi';w..4If'(4'
cu�A\rt'Ia'�l!Jlll.IRi1.a:;.41Il.o� lf1��!l)I:I!eII',ill1Icr41àbr�0.>�,ilC101\'n�bl�1lll,�1lUl1lIi�fll�mallà�im.��ool!llW�1IIle
�:m;(ás;�)le,sal�M1íoa.nllii'lI;1e,.Wlit��!lJ:i;I�.mlt!'lsalJt."ll$g1weQf!!\\�IJU'Cl�_I.lIS6;:%>i1l!'I1l.e�4PfI'4>iiIl.a lflDtill�R$
S#51ií41� l;1lJte-IWH'nã" illtlll.l,!lpS,; llE"�4;l%.• itiallr� 1Ul!iuifu.. PISA. �p(lJJ!It.l!t,1t1� al!lQt,,faJlmilt�re��W1IlIl.� l!Iç
plamaciima àlvÍ!l;tt! dl.t>�Z1MBI'l�oU'entr.��1�1&2<��J e,saltfudlimnci_,1H1!'l���s;.R$�sa.m!I'Il_·

/ w:omortiônal de 1lItl)l>Io itiml 1f-�4'l% a.a. VoQ.ttl�dW�$.Sfo,SôJ 1IDtI!.'IIllIFUI�lrull� m2l!!l4JWo.,����2.®IEiq:l�j RSA,
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WS Imóveis agôra com

consultoria HabitacionaU-.-._
.

-

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal,_.···

Financiamentos

Cr.AI"prA#II "" ....
......- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

-,

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.c.om.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaiamirim (47) 3373·3404 I 3373-0066'

�---
* Casas Prontas
* Lotes a venda em
diversos· pontos da cidade.

, * Loteamentos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias após � veiculação.

Residencial

Monel
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
caril suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

. I

li
.�
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PEUGEOT 207
HB·XR

PEUGEOT 207
PASSION XR

PEUGEOT 207
HBXS

MOTOR l.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BRAKE LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR l.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDIClo'NADO
DIREÇÃO HIDRÁULICA

- BRAKE LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA T·RASEIRO

- AR CONDICIONADO DIGITAL
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDROS E TRAVA EL�TRICAS
- RODAS DE LIGA LEVE ARO 15"
- SENSOR DE CHUVA E

ILUMINAÇÃO
- FAROL DE NEBLINA

A PARTIR

R$34.900,
A PARTIR

R$36�790,
A PARTIR

.R$39.300,

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

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

II BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoçáo Strasbourg Fevereiro ( é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, ItaJar. Brusque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. Toda Unha Peugeot 207 e Peuqeot 307 com taxa 0% ZERO de

Juros no financiamento na seguinte condição ( 50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 24 meses sem Juros e na linha 207 - 60% de entrada e saldo em 12 meses sem juros - válido até o dia 09/02/2010 para a linha 207 l. outras condições
de financiamento estão disponíveis nasConcessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB X-UNE l.4l Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100.00 e na versão 05 portas. a partir
de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 HB XS 1.6l Flex, os portas. ano/modelo.: 09/1 O. ar condicionado digital, sensor de chuva e de ifuminação, direção hidráulica. rodas de liga leve aro 15". vidros e trava elétricas.
faróis de neblina, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 39.300.00. Peugeot 207 Passion XR 1�4l Flex, OS portas, ano/modelo.:09/10. ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. pintura sólida, a

partir de RS 36.790.00 à vista com frete incluso para veículos com mais de 60 dias no estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex.Airbag duplo, freios ABS. OS portas, ano/modelo.:09/10. ar-condicionado, direção hidráulica. vidros e travas

elétricas. pintura sólida, a partir de RS 49.900,00 à vista com frete incluso. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro. sem aviso prévio. A redução de IPI

continua 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 Concessionárlas Strasbourg
participantes: Peugeot 207 HB X-line 1.4L Flex. 3 portas. pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade; Peugeot 207 HB XS 1.6l Flex. 5-portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 05 unidades; Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, OS portas,
ano/modefo.:09/10. pintura sólida, frete incluso - -OS unidades. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de vigência da promoção ele 17/02/2010 à 02103/2010 ou

enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garaptla oferecida é válida contra defeitos de fabricação devidamente comprovados para as peças originais instaladas na Rede Autçrtzada Peugeot .

Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. Al'eugeot do Brasil reserva-seu direito de modificar as caracterfstícas técnicas, preços e/ou condições de seus produtos. peças e serviços, sem prévio aviso. Para informações
de outros modelos, procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem Juros. Preços válidos a partir de Janeiro de 2010. Para mais informações sobre preços e condições.especlals, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot P E UG EOT
participantes. ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br. .

'•..
�

i1":��. . .

PKOCONVf
. .'

•••_li ..

·

. .

De Segundo o Sexto dos 8h às 19h Sábados até os 13h. - www.strosbourq.com.br
MOTION & EMOTION
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2003, Cinza,·Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Uga-teve.,
Faróis de Neblina, limpador e Desembaçador Traseiro.

. J

2008, Branca, Hex, 21.780 Km, Ar-condicionado, Dire�ão
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Rodas de liga-leve,
Cd Playe� MP3, Limpador e Desemoaçador Traseiro,
Sensor de Estacionamento-.

2007, Preto, Vidros 'e Travas Elétricas, .

Desembaçador Traseiro, Ar Quente,

.

2006, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidrál,lHca, ..
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Freios Abs, Air Bag .11, Bancos em Couro, Cd
Player.

. .
'

2007, Prata, Ar-condicionado,' Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
, limpa;ctor e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios Ab$, Air Bag II, Cd Player,
: Comput�dor de Bordo.

. ,

200'1, Prata, Desembaçador Traseiro e

Ar-quente.

�ata
/

EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José EmmendorfeJ, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372,1281

.

•
. pós ...Graduação ·Estratégias Financeiras e de

Custos _ 63 e sábado (aulas quínzenalmente):
.

• Técnico em Enfermagem - matutino;'
• Auxiliar Administrativo - sábados;
• Matemática Financeira - sábados;

• Cobrando Clientes Inadimplentes - 2a a 53;
• Solidworks Básico'- sábados;

• linguagem e Programação JAVA - 33 e 53.

, Informações e ínscríçües
através do fone (47) 3275-8400.

- .

FACUlDADE SENAC - ÓTIMO NO SEU CURRíCULO!

LIGUE E

ANUNCIE
2106·1919

.

Prestamos Serviços de:
• Redução de custos; •

.

Encargos Sociais;
• Aproveitamento correto de • Mark-up (indice para vendas);

impostos da matéria prima; • Os prQdutos,mais Lucrativos;

• Departamentalização; • Os Produtos mais defricitários;
• Centros de Custos; • Custo dos Estoques.

Custo da Horá Produtiva;

www.exatacontabilidade.srv.br

"
.
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SEJA·
,

,

VOLUNTARO
Se você é solidário e tem mais de 18
anos, no sábado, dia 20 de fevereiro,
no horário das 13 às 18, estará acon

tecendo 'no Auditório da Rede Femini
na de Combate ao Câncer o Curso de

Seleção e Capacitação de Voluntários,
promovido pelo GAVI- Grupo de Apoio
a Vida. Participe! Maiores informações
pelo fone 3275-1144.

ELOGIOS
Uma figuro sofisticada
e exigente, que conhece
boa parte do Brasil, ficou
maravilhada ao visitar a
escola de idiomas CCM,
em Jnrcquú. Notou o

estacionamento confortável,
sala de espera dinâmica e

bem projetada, atendimento
ágil e professores que nada
deve aos grandes centros .

. Um orgulho à nossa gente!

Como' as plantes
a amiiade nõo

deve ser muito nem

pouco regada.
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o amigo Silvio
Kitzberger,. Corretor de Imóveis e

também colunista do jornal Schroe
derPost com sua coluna "Rolando na

City". Ele também lê a coluna todos
os dias para ficar bem ligado nas notí
cias da nossa região.

FOFOCÓDROMO
Putr... O nosso queridíssimo "Valdirzi
nho", da Caixa Econômica e aprendiz
de gourmet, caiu na língua dos ferinos.
Ele que sempre desconversou' dlzende
que odiava carnaval, que era coisa de
"malandro" etc. e tal... Foi flagrado
em Itapiranga, sua cidade natal, bem
a vontade, desfilando na ala de frente,
num bloco da cidade, como Rei Momo
Mirim. Pode? Em Jaraguá, tudo se

sabe. Espero que ele tenha tomado um

copo bem gelado do dellctcsc chope
Konigs Bier.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca .

1819 - centro -.Jaraguá do Sul

-

O grupo Turbinados do Forró é presença garantida, dia 13 de março,
na 2° Macarronada beneficente do Moa, no Pavilhão A da Schützen

- J. ,� f

.... ..

• "" ;;:; ... 'ol�'
• � ,- � �_.. ... .�

Os amigos Humberto e Zélia Sonso", comemoraram e festejaram 50 anós
de feliz uniõo, no sábado (13), junto de seus familiares. Parabéns!

SALOON
. O meu camarada Renato, da Choperia
Saloon, tem movimentado sua casa to
dos os dias com um verdndelre arsenal
de coisas boas. Desde o chope gelado

'- até os coquetéis que são maravilhosos.

ONDE COMER BEM .

EMJARAGUÁ
No Smurf's lcnches.. O "Paróná",
dono do babado, a cada dia tem se

esmerado mais para atender sua

ampla clientela.

NIVER DA LU
Na condição de "darling das dorlinqs"
da cidade, luciana Mora Soares, a bela
noiva do promoter Pepe Narloch, pode
preparar as bochechas, o bole e a cham
panhe, pois hoje à noite uma' turma vai
invadir a área de festa de seu "upê", com
um sonoro coro de parabéns pra você.
Quem manda ser querida?!

A belíssima
Andressa
Camacho,
na lente do
.fotógrafo
Hermann, faz
pose para
coluna, no
Bali Hai.

• Dico Môser com 'aquele jeito cal
mo é um dos vereadores que tem
se mostrado atuante na Câmara
de Vereadores. Bola branca.

DICA DE QUARTA
Curtir bons momentos no

Choperio Scondidinho.

NAS RODAS
• O casal de amigos Jnlmel e
Mora Garcia, recebeu a visita
da cegonha ontem. Eduardo

.

nasceu às 4 horas pesando
3,045 kg e com 49 cm. Hlhn
de admiradores do carnaval,
só poderia nascer no dia de
carnaval. Felicidades à família!

• O dentista luis Fernando
Dellagiustina recepciona, no

sábado, poucos e bons para
comemorar Ó ,seu niver, que
acontece na sexta (19).

..�
'-'

PlàCetour
Todos ,)S destinos IlUI11 5,) I�J[J-1I'

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

flul\ Ffanel:too Flachar. 90 I AO LADO DA JAVEL

'I·
•

.
.

TE CONTEI!
• Não deixem de ligar para
cumprimentar.o meu amigo Beto
Mime, diretor da rede Postos Mime;
Pois, é bem 'nesta quàrta-feira de

'.

cinzas que elé estréia mais um
aniversário. Por favor, ligu.em!
Parabéns, Beto! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

• Josi Gonçalves, da Gonçalves
Contabilidade, já convocou toda'
a sua galera e dia 13 de março
é presença garantida na 2°
Macarronadó beneficente do Moa,
no Pavilhão A du Schützenfest.

O tênis do nosso'amigo Célio
Longe, extraviado no f12 Sport
e anunciado uquí.nn coluna, foi
encontrado. O jogador índio, da
MaLwee, que treinava naquele dia,
pegou o calçadó por enqnno. índio,o,
craque de futsal ,só veio a descobrir
o paradeiro do tênis porque era
muito forte o cheiro que exalava de
sua bolsa. Caracas!! Depois dessa,
certamente, o Célinho aposenta seu

"estimado" tênis.

• Confira no site www.
moagoncalves.com.br as fotos do
carnaval Azul Branco, realizado

.

ontem a noite, no Baependi.
.

• José Carlos Outra Jr, o Juninho,
, e a bel" Camilo Hass sõo outro
casalzinho que desfila sem medo
de ser feliz nos baladas da moda.

• Amanhã a revlsto Nossa estará
circulando. O empresário Daniel

.

Behnke estampa a capa do revista
mais' lida de Santa Catarina .

o p,essaal que mora no IIhQ
da figueittl, mas precisamente
perto do Colégio Homago,
mondou e-mail soltando o verbo
contra o Correio de Jaraguá. Eles
dizem que desde dezembro os

correspondências estão atrasadas e.
com isso, obviamente, gerando mil
e um problemas. Com a palavra! ,,"

• Hoje fi noite, no Estação '

,

'

Armazém, tem "Quartaneja Especial
de Carnavol"com Nilton César &
Mateus. Imperdível!

Com essa, fui!
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.. ELEiÇÕES NA ACIJS/APEVI .

.

, Acontecerão no próximo dia 22 com primeira convocação os 17h30� as assembleias das duas entidades que servirão para
nprcmçõn de alterações de estatutos, prestação de contas e eleição dos novos dirigentes. Trata-se de um momento muito

.

importante para o setor empresarial.
'

JURITI MICROFINANÇAS
ESTÁ EM EXPANSÃO
Atuando no setor de microcrédito, esta
empresa em pouco mais de um ano já
está presente em todos os estados da
região sul atuando através de 13 pon
tos de atendimento. Nos dias 26 a 28
deste mês estará realizando evento em

nossa cidade para divulgar seus pro
dutos. Embora sua sede operacional
seja em São José dos Pinhais (PR),
trata-se de uma empresa com raízes
em ríóssa cidade, pois é comandada
pelo dinômico Diether Werninghaus.

I '

EPISTEME NO ESPAÇO
,EMPRESARIAL
A dinômica Márcia Alberton apro
veitou a primeira plenária do ano no

Cejas para apresentar os trabalhos de
sua empresa. Mais uma empresa que
se destaca e está produzi,ndo excelen
tes resultados. Parabéns.

CARTEIRA QE TRABALHO
Foj objeto de debates no reunião do Conselho Municipal de Trabalho e Em
prego o questão da emissão de carteiros de trabalho que atualmente está
demorando mais de 45 dias em nosso cidade. A'questão é que o Ministério'do
Imhalhe centralizou os emissões e assim, o unidade de nosso cidade realizo
apenas o coleto dos dados que precisam ser proc�ssados pelo central que
depois envio os carteiros poro o cidade do solicitante. Uma pergunto que nã'o

quer colar é se o Ministério realmente é do Trabalho.
I

,

,

,PERFIL O'E VAGAS:EXISTENTES
O Conselho Municipal de Trabalho e Emprego realizará o compilação dos 300 vogas existentes junto ao Sine com os existentes nos
diversos agências de RH de nosso cidade, buscando _Q produção de um perfil dos necessidades atuais. Com base neste levantamen

,

10 serão buscados cursos específicos Pllra qualificar pessoas. Comosabem.os, existem muitos pessoas que buscam emprego - eu

empregá melher - mos nüe estãe qualificados para o mesmo. '

NOVOS íNDICES

Segundo BC, dívida cresceu 19,7%
Sorna de R$ 637,393 é maior que a encontrada na pesquisa da LCA',

limite de sua renda.Pesquisa divulgada pelo afirma que o aumento é sus-.

Departamento Econômico do
,
tentável devido ao quadro de

'

Banco Central' mostra, que a
'

evolução da economia, que
dívida da péssoa física 'cres- apresenta mais renda, pou
ceu 19,7% em ,2009 '- uma pança e emprego formal. .

soma de R$ 637,393. Os nú
meros _são maiores; portan- ,

to, do que os, R$ 555 bilhões
encontrados pela pesquisa da

, LCA Consultores.
'

D'e acordo com o "BC, o en

dividamento atual' pa§sa de
20% do PIB (Produto Interno

Bruto), soma de todas ás ri

quezas produzidas no país, es
timado em R$ 3;130- trilhões.
Ainda assim, o crescimento
da dívida é visto com sereni
dade por analistas de mercado
comó o professor de economia
da UnB (Universidade de Bra-

,

sília), Roberto Piscitelli. Ele

Já quanto às empresas, as

dívidas de pessoas jurídicas
cresceram 11,2% no ano .pas
sado, chegando ao final de ano
'com a soma de R$ 772,947 bi
lhões. Esse crescimento foi

impulsionado em grande par
te . por recursos direcionados
do BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô
mico e Social). O desempenho
das operações de crédito no

ano passado, considerando
se pessoas' físicas e jurídicas,

,

"configura significativa recu

peração do mercado de cré

dito", depois da contração do '

final de 2008 e início de 2009.
A retomada'ocorreu principal
mente do lado dos emprésti
mos pessoais.

ÍNDICE É RAZOÁVEL
Piscitelli enfatiza que o ní

vel de endividamento das fa
míliasestá dentro do razoável,
se comparado a países como
'os Estados Unidos e o Chile -

nestes, o índice beira os 100%.
Contudo, o professor chama a

atenção para o fato de muita

gente ser atraída pelas facilí
dades de acesso ao crédito e,

pelo alongamento das dívidas,
,

porque os juros bancários são
muito altos. Quanto maior o

prazo, mais cara será a dívida
- e o tomador deve atentar ao

DIVULGAÇÃO
Endividamento
atual passa
de 20% do PIB
brasileiro

LOTERIAS

CONCURSO N° 505

INDICADORES
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Tribunal exclusivo
. .

divide Assembleia
. Emenda deve ser votada no mês que vem

Emendas à PEC (Proposta
de Emenda à Constituição) es
tadual poderão ser apresenta
das pelos deputados estaduais
do Rio 'de Janeiro até depois
do carnaval. A PEC está di
vidindo o Tribunal de 'Con
tas em dois, C01:ll atribuições
idênticas em duas áreas dife
rentes: um para as 91 prefeitu
ras municipais fluminenses e

outro para examinai' as contas
do governo estadual.

A proposta surgiu na Co
missão Parlamentar de In

quérito da Assembléia Legis
lativa, que apura denúncias
de corrupção no TCE (Tri
bunal de Contas do Estado).
Três dos sete conselheiros e

diversos Iuncionáríos esta
'riam envolvidos num esque
ma de propinas para aprovar
as contas das administrações
<municipais. De acordo com

as denúncias, o patrimônio
do ex-presidente do tribunal.:
José Gomes Graciosa, cres

ceu de R$ 660 mil em 2000 .

para cerca de R$ 6 milhões
atualmente. Outros dois con
selheiros também são citados
nas denúncias à CPI presi
dida pela deputada Cidínha
.Campos (PDT). Os trabalhos
da comissão deveriam' ter
sido encerrados no fim de
2009, mas foram prorrogados "

por mais dois meses por cau
sa do volume de dados apu
rados pela PE

Até a abertura do prazo,
25 dos 70 deputados assi
naram a emenda constitu-

PTB quer saída
de Luiz Denucci
Além do presidente do Coso do

Moeda, luiz Felipe DonucCi, estar sen
do investigado por três órgãos públi
cos, agora ele oi�do sofre pressão do
próprio partido que o apadrinhou, o

PTB. O partido pediu o Guido Mantega
, poro que ele seja retirado do cargo -

mos' Mantega disse que ele fica.
.

\

,

Cidinha Campos preside a CPI que apura denúncias de corrupção no TCE

cional, que irá à votação no

plenário no mês que, vem.
Para ser aprovada, ela terá de

passar por dois turnos, com
42 votos em cada. "Tudo vai

depender de como a opinião
pública vai reagir à ideia.

Saúde registra
recorde no RJ

Nos últimos qU'atro dias, os oito pos
tos montados pelo Secretario de Saúde
no Sapucaí atenderam 1.425 pessoas. Só
no noite do dia 15 e mafltugada do dia
16, foram 552 atendimentos - maior nú
mero registrado em uma só noite neste
carnaval. A combinação de calor e bebi
do alcoólico é o principal culpado.

Afinal, a criação do novo tri
bunal repete 'os erros do TCE
e, ao invés de resolver, vai
criar condições para a repe
tição dos mesmos desvios",
opina o petista Alessandro
Malan ..

Arruda recebe"
livros na 'prisão
Preso desde o último qulnte-Ielm..

o governador llcencindn do' Distrito
Federal, José Roberto Arruda, recebeu
ontem dois livros de autoajuda, tra
zidos por um policial militar do DF. O
tenente Francisco de Souza, do DIP do
PM, afirmou que recebeu uma ordem
divino ora ajudar o governador.

/
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Ministros aceleram ações do governo
Ministros estão percorrendo o país acelerando o liberação de convênios e o

entrego de obras, no chamado "varejo pclíttco". A ação foz porte do estrntéçlu
definido pelo próprio presidente lula durante o última reunião, no qual instruiu
seus auxiliares o ampliarem ações e o defenderem publicamente, o governo. Os
três efeitos práticos são ajudar o candidatura de Dilma Rousseff, reforçar o con

solidação do I�gado.de lula e beneficiar os próprios ministros candidatos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBI1CAFEDERATNADOBRASIL- ESTADODE SANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião .

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário deFuncionamento:09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital; que foram'apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de aIs) pessoa(s) indíoadaís) para

. aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residentets)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 137132 Sacado:ALEXANDRADA SILVAKlRCHNER' CPF: 034.115.189-01
Cedente: OESACOM E REPRES ITDA CNPJ: 81.611.931/000
Número doTítulo: 5358633U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESC;O DataVencimento: 20/01/Z010 Valor: 196,14
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137584 Sacado: AUTO CENTER lRMAOS KEKES ITDA CNPJ: 03.810.574/000
Cedente: KG MOTOS ITDA CNPJ: 79.512.208/000
Número doTítulo: 6039 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 17/0112010 Valor: 127,70.
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 '

Protocolo: 137253 Sacado: CELSO PEDROITI CPF: 136.604.629-34
Cedente: BOGO RECAPADORADE PNEUS ITDA CNPJ: 05.831.488/000
Número doTítulo: 9008/2 Espécie: Duplicata de Prestação deServiços por Indicação ,

Apresentante: CAlXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 330,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1!),40

Protocolo: 137658 Sacado: CENTER SOMAUDIO EVIDEO ITDA CNPJ: 07.421.982/000
Cedente:"1PFINDCOMCOMPELETITDA CNPJ:55.510.366/000
Número doTítulo: 413 2 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Iridicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 08/12/2009 Valor: .4.208,30
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137661 Sacado:·CLEITON BORGES CPF: 005.440.959-44
Cedente: KREUIZ & FILHO ITDAME CNPJ: 00.289.562/000
Número doTítulo: 0039 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 113,50
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$25,16, Diligência: R$20,8D, Edital: R$10,40

Protocolo: 137473 'Sacado: CWVISDOMINGOSTEIXEIRA CPF: 087.li73.078-80
Cedente: PAE EDITORAEDISTRIBUIDORADE UVROS ITDA CNPJ: 0.1.146.871/000
Número doTitulo: 5608/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação _

Apresentante: BANCODO BRASILSA ' DataVencimento: 30./01/20.10 Valor: 930,50
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20.,80., Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136797 Sacado: FABRICADO SHOWPROJETQS CUllURAIS CNPJ: 02.090.869/000
Cedente: ROGERIO I PEREIRA
Número doTítulo; 000035-3 Espécie: Cheque _

Apresentante: ROGERIO I PEREIRA DataVencimento: 13/11/2009 Valor: 7.5.530.,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
__________________________________________________________________________________________ w _

Protocolo: 137482' Sacado: FABRICIO MUNIZ CPF: 048.421.759-31
Cedente:,FNDTRANSPORTFSRODOVlARIOITDA CNPJ:02.151.018/000·
Número doTítulo: 177630/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANGO DOBRASILSA DataVencinfento: 29/01/20.10 Valor: 489,60
liquidação após a intimação:�$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80., Edital: R$lD,4D

Protocolo: 137491 Sacado: JACKSON FABRICIO ROSA CPF: 040.058.499-97
Cedente: PIRAMIDEAlITO PECAS ITDA-EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número doTítulo: 4456 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO Dü<BRASIL SA DataVencimento: 29/0112010 Valor: 150,15
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137691 Sacado: JANICEBORGES DOS SAN1DS CPF: 706.983.179-04
Cedente: COM.MAT.CONST.PONTUALITDA' CNPJ: 05.939.929/000
Número doTítulo: 66320.04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante"CAIXAECONOMICAFEDERAL pataVencimento: 29/Dl/2010 Valor: 552,00
liquidação após a intimação: R$1O,4D, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------_ .._--------------

Protocolo: 137651 Sacado: KATH PIZZAS ITDA CNPJ: 03.972.975/000
Cedente: OESA COM E REPRES ITDA CNP]: 81.611.931/000
Número doTítulo: 535713lU Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 335,14
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137654 Sacado: PACIFlC FWWARTMOLDURAS CE CNPJ: 03.772.965/000
Cedente: BRASPRESSTRANSPORTES URGENTES ITDA CNPJ: 48.740.351/000
Número tioTítulo: 911076090 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCQ. DataVencimento: 10/0l/2010 Valor: 466,80
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137366 Sacado: PHENlXAUTOCENTER ITDA CNPJ: 09.320..684/000
Cedente: DIAUPEDISTRIBUIDORADE PECAS ITDA CNPJ: 07.922.449/000 ,

Número doTítulo: PVl4691-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação '

Apresentante: BANCO DO BRASILSA .

I
DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 1.0.13,35

liquidação após a íntimação: R$10,4O, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$.lO,4D

Protocolo: 137270 Sacado: RONALDO FARIASMUNIZ CPF: 007.572.409-09
Cedente: IPKCONVERTEDORAGM C ITDAME CNPJ: 02.544.367/000
Número doTítulo: 8498/2-2 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentánte: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 75,00 ,

liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137635 Sacado: SCHLENERT SCHLENERTAlITOM.ITDAME CNPJ: 09.393.142/000
Cedente: SULCRED PARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS CNPJ: 01.295.941/000
Número doTítulo: 847/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:HSBCBANKBRASILSA BANCOMUlTIPW DataVencimento: 30/0.1/2010 Valor: 273,10
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$20,8D, Edital: R$10,40

Protocolo: 137547 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO ITDA CNP}: 08.31D.00l/000
Cedente: PITOUUD ITDA CNPJ: 04.770.950/000
Número doTítulo: 139185l! Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 18/0l/2010 Valor: 1.156,98
liquidação após a Intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137681 Sacado: UDO SCHROEDER CPF: 097.019.589-34
Cedente: MANTOMAC ,COM.DE PECAS E SERVICOS ITDA CNPJ: 79.879.318/000
Número doTítulo: 45102004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO.J3RASILSA

.

DataVencimento: 04/02/2010 Valor: 2.274,50
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 25,86, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
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C4 i30 FOCUS VECTRAGT
CITROEN C4 H�undai Ford Focus Chevrolet

ITENS DE SÉRIE 2.0 GLX Flex i 02.0 2.0 GLX Vectra GT 2.0

Potência máxima 1r1'lV 1ltr' i:V 11tr'tV tzti:V
Flex V Não Não V
Painel totalmente digital � Não Não Não

Volante com comandos centrais fixos Não Não Não

Limpador de para-brisas com temporizador IIspeed-sensitive" V Não Não Não

VidroJ dianteiros e traseiros elétricos V Não Não Não
com ispositivo "um toque" e sistema antiesmagamento
Faróis com ajuste elétrico V Não Não Não

Piloto automático � Não Não Não

Travas automáticas a partir de 10 km/h V Não Não V
Menor custo de seguro V Não Não Não

Prece [Tabela oflcial da montadora) /It.$. rr."D 1($ r'1.,Df) kJ $"t.tto ' /($ r't. 'Df)

CITROEN C4
a partir de R$ 55.990,00

TAXA

I
. .

,

!�i1

COMPRE UM CITROEN E G'ANHE UMA VIAGEM PARA PARIS.
-,

,

NAO f SORTEIO. COMPROU, GANHOU.

CRÉATIVE TECHNQLOGIE

1· Preços à vista, não incluem frete; seguro e op-cionais, sem troca, válido apenas para os veículos aqui anunciados, linha Citroên O km 09/10.2 - Consulte o reqularnento em uma de nossas Concessionárias. Promoção válida para os clientes
que realizarem pedido firme de compra aeJ /1 /201 O a 28/2/2010 ouenquanto durar o estoque, para modelos e versões de veículos Citroên zero quilômetro comercializados nas concessionárias Citroén do Brasil em todo o território nacional,
.dando direito a 1 (uma) passagem aérea SAO PAULO (GRU) / PARIS / SAO PAULO (GRU) ou RIO DE JANEIRO (GIG) / PARIS / RIO DE JANEIRO (GIG), classe econõmica promocional "5", pela empresa TAM, devendo ser utilizada, impreterivel-

c
'
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C4PlCASSO X TUCSON X· 8180 X CAPllVA X CRV
CITROEN Hyundai Mercedes ' Chevrolet HondàCRV.

ITENS DE SÉRIE
.C4PICASSO Tucson GLS Benz 81801.8 Captiva 2.4 ' LX 2.0

2.0 Aut. 2.0 Aut.

Air-bags frontais, laterais e cortin�s r' z. It I Z.

Direcão eletro-hidráulica v.. Não Não � Não Não

Computador de bôrdo V Não Não V V
Freio de estacionamento elétrico automático ·V Não Não Não Não

Volante com comandos centrais fixos ·V Não Não Não Não

Ar-condicionado digital Ouadri-zone com requlaqern V Não Não Não Não
de temperatura individual direita/esquerda e traseira
Para-brisas pànorãmico com ângulo de visão de 700 � Não N�o Não Não

Faróis com ace�dimento automático Não Nãó N�o V
Bancos traseiros individuais escamoteáveis V Não Não Não Não
com regulagem longitudinal
Menor custo de seguro V Não Não Não Não'

Sensor de chuva no para-brisas � Não V Não Não

Sensor de estacionamento traseiro V Não Não Não

Sensor de luminosidade nos faróis V' Não Não, Não Não

Câmbio automático sequencial com troca V Não Não Não· . Nãode marchas no volante
\ Preço (Tabela oficial da montadora) 1t11,."o II:S tz..ooo /(/ ,,.,00 /(/It.,03 /(/ tt.1t10

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR
E CO.NHEÇA TODOS OS OUTROS DESAFIOS.

. ..

CITROEN C4
PICASSO
a partir de R$

79.990,°0

-

CITRoen

mente, nos períodos conforme o regulamento. Consulte o regulamento completo da promoção no site www.citroe.n.com.br.ou nas concessionárias Citroén. Benefícios contidos nesse anúncio são intransferíveis e não poderão ser convertidos em
espécie. Não será concedido desconto no valor final do veículo. 3 - Financiamento realizado pelo Banco Citroén .corn 20% de entrada e saldo em 60 meses com taxa de 1,45% a.m. para primeiro pagamento em 90 dias após a assinatura do
contrato. TC R$ 828,00. Confira a CH em uma de nossas concessionárias. 4 - 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroén do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Imagens meramente ilustrativas.
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linha de Fundo

JulimarPivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

Estádio
o assunto Iuventus-Prefeitura volta à

tona com um assunto pertinente e que
já foi questionado várias vezes. O fato do

órgão público querer assumir o coman
do do estádio, já que não pode ajudar
financeiramente o clube. Temos exem

plos claros em vários locais do país que
essa parceria do esporte profissional e
órgão público nasce com os dias conta
dos. Além disso, o estádio é um patrimô
nio do clube e, para se fazer isso, seria "

, pelo menos sensato consultar a opinião
damaioria dos torcedores.

�
o
,«
c::

o
c::
UJ

ã:

ESTATíSTICA

o CONFIANÇA,
DO SERGIPE,
ÉOCWBE
I '

COM MAIS

PARTICIPAÇÕES
NO CAMPEONATO

,..-
,

BRASILEIRO DA SERIE C. DAS 20

EDiÇÕES DISPUTADAS ATÉ AGORA, .

O CLUBE ESTEVE EM 15.

DO�STOQUES
PROBLEMAS • O atacante Lucca,
jovem revelação do Criéiúma,
ficará setemeses afastado dos

gramados por causa de uma lesão
no joelho direito.

***

ARBITRAGEM • José Acácio
,

da Rocha apitará [ec x
Metropolitano e Célia Amorim
comandará Avaí x Atlético de
Ibirama.

I

***

CONVUlSÃ,O.O atacante Tainha, do
Comercial-MS, deu um susto na

torcida no fim de semana, quando
teve uma convulsão em campo.

***

,

PASSAGEM • Para quem não lembra,
Tainha passou no Juventus em
2005,.quando o técnico' era
Gilmar Silva. Lá no Comercial, o
jogador é ídolo e artilheiro.

BICICR�SS

CO'ntra OS melhores das Américas
Três jaraguaenses participam de competição internacional em São Paulo.

�
1
j

\

4
I
\

JARAGUÁ DO SUL

o bicicross jaraguaense estará re

presentado por três pilotos em um dos
maiores .eventos internacionais da mo

dalidade. Guilherme Bourscheidt,' 16

anos, Guilherme Getelina, 18, e Luis

Markiewicz, 19, participam, no próxi
mo fim de semana, da quinta edição do
Bicicross América, em Paulínía (SP).

Bourscheidt compete pela primei
ra vez no torneio. O piloto conseguiu
a vaga por estar em quarto lugar no'

rankírig da' CBC (Confederação Brasi
leira de Ciclismo), na c-ategoria júnior
men. O tricampeão brasileiro (na boys
7 e 12 anos e na cruiser 12 anos) e nove

vezes campeão catarinense espera, ad

quirir mais conhecimento e, se possível;
passar das baterias eliminatórias, que
acontecem no sábado, e poder competir
com os grandes nomes do ciclismo sul
americano. "Encaro mais como uma ex

periência. Competir com pilotos fortes
será um grande aprendizado", revela.

Getelina conseguiu a' classificação por

estar em sétimo no rankingna mesma' ca
tegoria. O piloto, bicampeão brasileiro (12
e 15 anos) e vice-campeão Panarrieri
cano (16 anos), se prepara desde no

vembro 'visando o BMX América. Em

2009, Getelina ficou de fora de algumas,
competições - por causa de uma fratura
na' clavícula - e por isso comemorou a

vaga. "É uma oportunidade única. Pode
render uma convocação, dará mais visi
bilidade aos patrocinadores e passará na

tevê", enumerou, se referindo ao fato da pro
va passar ao vivo, no domingo de manhã, no
programa Esporte Espetacular.'

Getelina compete com o patrocínio da
Ness Bikes e da .Academia Corpo eMente.
Bourscheídt recebe o apoio da Bike New,
Ice Car, Griffe Malhas, JK Rações, Gio
Motos, Chiodini Motos, Nei Automóveis,
Eniauto Veículos, Dell Pradi Imóveis, Ví-

,
'

deo Center Locadora' e Kekes Performançe
Motos. Luis já havia viajado para Paulínia
e não foi localizado pela reportagem.

GENIELLI RODRIGUES

PIERO RAGAZZI

'( .'

Bourscheidt (E) e ,Get�lina participam no fim de semana do BMX Américas em Paulínia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------�---ESPORTE

OITAVAS NA EUROPA

Reale·Milan terão
de reverterplacar
Times perderam para Lyon e Manchester
DA REDAÇÃO

Em um jogo, o mandante fez
o dever de casa e levou a melhor.
No outro, uma virada dos visitan
tes. Os dois confrontos que abri
ram as oitavas-de-final da Liga
,dos Campeões da Europa de
ram um gostinho em como vai
ser a reta final da competição.
Foram duas belas partidas. Na
França, o Lyon jogou melhor e

mereceu a vitória por lxO sobre
o Real Madri. E na Itália, o Mi
lan até que saiu na frente, mas
Rooney comandou a virada do
Manchester United por 3x2.

Para não manter a "sina das
oitavas" (foi eliminado nessa fase'
nas últimas cinco edições), o

Real Madri terá de vencer em

casa no jogo de volta (dia 10
de março) por pelo menos dois

gols de diferença. O único gol
. da partida saiu aos 3 minutos I Ronaldinho fez um grande jogo, mas não impediu a derrota do Milan
do segundo tempo, quando
Makoun acertou um belo .chute
da entrada da área.

_

No Estádio San Siro, parecia
que o Milan era o dono do jogo.
Só parecia. Logo aos três minu
tos, Ronaldinho Gaúcho acertou

,

um belo chute de primeira e
,

abriu á placar. Melhor em cam

po, os donos da casa foram sur

preendidos quando Scholes er

rou o chute, mas mesmo assim a

bola pegou em sua canela e em-

patou a partida, aos 36 minutos. "

No segundo tempo, apare- , marcando de cabeça". Aos 39,'
teu a estrela de Wayne Rooney. Ronaldinho fez bela jogada pela
Aos 21 minutos, ele virou a PflI'- esquerda e cruzou para Seedorf
tida e, sete minutos depois, am- que, de letra, descontou para o

pliouF�ara 3xl, as .duas vezes .Milan. No jogo de volta (dia . .10

'I
'"

.'

de março), o Manchester pode- ,

rá jogar pelo empate em casa ou

até perder por um gol (desde
que não sofra mais de quatro .

tentos).

o CORREIO DO POVO ImQUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 201 Õ

Pizia trlcelere
Lio Tironi; Alcir Pradi e Itamar Schulle foram vistos na última
segunda-feira em uma piziaria da cidade. No cardápio, lem

branças dos anos onde otrlo fez um belo trabalho à frente do
Juventus12004 a 2006}. Porém, com o clube na situaçõo atual,
já começam a aparecer teorias conspiratórias. Lio Tir.oni já avisou
via rádio que pretende ajudar. Alcir Pradi continua afastado dn Dire
toria, mos frequenta o estádio em dias de jogos. Itamar Schulle está

desempregàdo, desde que foi demitido do Criciúma.

JOGADOR MISTERIOSO "

Hoje,aQ meio-dia acaba o mistério. Quem será o novo jogodo� do Malweel
Cimed? As bolsas de opostas' informais estõo fervendo no cidade. Nomes

, como;Pulo, Vander Carioca"Ciço e até mesmo Vinicius, irm(ío do_craque
Lenísio, circulam no boca �o povo. Seja quem for o atleta contratado, vai
deixar o elenço 'ainda mais forre poro esta temporador que promele muitoI

equUí�rio. Isso sem esquecer do Mundiallnterclubes, que' deve aeontecer
em JaFagllá doSlIl. O 'projeto jó estiÍ a cominho do Ministério doEsporte.

, -

. '."
'

': ,

.
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. PELO BRASIL

ESPORTE----------

Joinville recebe o Metrô, FIa enfrenta o Bota e Grêmio pega o VeranópoIis
DA RE'DAÇÃO

Três' importantes jugos
ganham destaque na rodada
dos estaduais de hoje. No

Campeonato Catarinense

acontece a primeira semi
final- do turno. O [oinvílle
recebe o. Metropolitano, às
22h, na Arena Joinville, em

. confronto único. No Carioca,
o Flamengo joga contra o Bo

tafogo, no mesmo horário, no
Maracanã, onde quem ven

cer pega o Vasco na decisão.
Pelo Gauchão, o Grêmio terá

pela frente o Veranópolis, às
21h50, 'no Olímpico.

O Jec entra em campo cau

teloso, para não chegar desfal
cado em uma possível decí
são. O time tem sete jogadores
pendurados com dois cartões
amarelos: Fabiano, Eduardo,
Samuel, Lacerda, Carlinhos
Santos, Ricardinho e Lima.
Em compensação,· Lima, que
ficou duas rodadas fora. da.
equipe, retorna nesta quar-

ta-feira. Pelo Metrô, o meia

Cristiano foi liberado pelo
departamento médico e está
confirmado.

No Rio de Janeiro os cario
cas vão prolongar o Carnaval,
Pelo Mengo, Kleberson sentiu
a coxa direita durante o .cole
tivo de sábado e é dúvida. No

Fogão,' o volante Somália deve

ganhar uma vaga no time titu
lar. Sandro Silva e Danny Mo-

. rais se apresentaram essa se

mana ao técnico Joel Santana,
mas' devem estrear ape-nas na

, primeira rodada da -Taça Rio.
Apesar de estar 'encontran

do dificuldade em encontrar
um padrão de jogo com o

time gremista o técnico Silas
não adiantou qual esquema
vai adotar diante do Veranó

polis. COIn Lúcio' contundido
o' treinador deve usar Fábio

. .

Santos na lateral-esquerda.
Há também a possibilidade
de Silas colocar Willian e

Borges na frente.

DANIEL ZIMERMANN/FOLHA BLUMENAU

·1

. ,
'."; .

Metropolitano treinou forte durante o semana poro tentar surpreender o Joinville nessa noite no Arena

Novo Go11.0 VHT (5UllG4), Tota! Flex, MY 09/10,4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT (cód.5U21C4) MY 09/10, Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir de'
28.990,OO.Novo Fax 1.0 VHT (5Z31R4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total flex MY 09/10 4 portas, com preço promocíonat à vista a .

partir de R$ 30,990,00. (GÓd. 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 (cód.
9'42N4) MY 09/10. Talai Flex, 4 portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gol 941.0 2 portas com preço à vista a partir de R$ 23:490,00 R$ 12.214,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais de R$ 985,70.
Taxa de juros de 0% a.m. e 0%. Total da operação R$ �4.042,40. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total flex, MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.990.00.

.

Preços e condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Validade: 17/02/10 -

I
.

•

Grupo Auto Elite 40 canos d credibilidQde.

ESCOLHA A MELHOR
OpçÃO .

Caraguá Auto Elite
Uma relcçêo de confiança.4732746000

.

, . I •
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�
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