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Janeiromostra recuperação da economia em todo país, com a abertura de

181.�19 novos postos de trabalho com carteira assinada, Em Jaraguá do Sul,
saldo entre admissões e demissões ficou positivo em 805 vagas.
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DEZEMBRO DE 2009: -1759
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Erwino Menegotti
liberada domingo
Obras devem recomeçar amanhã e

plstn serúcberte para trófego ainda
no fim de semana.
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Alunos recebem
kits com material
Pela primeira vez em sete anos, Estado
tezu entrega no início do período letivo.,
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Ciru'rgias devem
ser' suspensas
Decreto uue determina fechamento
do centro cirúrgico do Hospital Santo
Antônio deve ser assinado hoje pelo
prefeito 'Nilson Bylaardt.
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Acordo continua à espere
.'

,

. de homologação da Justiça
: Parque de Eventos continuapertencendo àSalvita, confirmaprocurador domunicípio. Porém, ele afirma que situação

será resolvida. Já o ex-advogado da Salvita informaque oTribunalde Justiça extinguiu o recurso protocolado pela
,

'
.

Prefeitura,Assim, estámantida a decisão daprimeira instância que condenou omunicípio ao pagamento de
'

, indenização,mais de R$ 22milhões em valores atualizados. ParaAzevedo, sentença se tomou definitiva.
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EDITORIAL

CHARGE

I .

I
PONTO DE VISTA

Movimento·eleitoral.

.: GUIDO JACKSON BRETZKE,
Pf.:tESID·ENl'E DA AtCUS

.

(ASSOCfAÇAo EMPR.ESA.RiAl
.

DE JARAGUÁ DO SUL)

tentação política.Em muitos dos encon

tros já realizados a Acijs tem colocado a

questão da representatividade como uma

ação que depende essencialmente da ca

pacidade de articulação de iodos os agen
tes da sociedade organizada.

.

É preciso que fique claro que embo
ra a entidade tenha tornado a iniciativa de
trazer o assunto para o debate, até mesmo

por seu papel como articuladora do setor

produtivo, a.representatividade política não é
apenas um anseio da classe empresarial.

Ter melhor representação nas esferas

políticas significa para a região a perspec
tiva de ver atendidos os seus pleitos com
maior rapidez e eficiência� É uma ques
tão lógica .na medida em que não temos

hoje,quem possa reivindicar com mais

força junto aos governos estadual e fede-

No retorno das férias, uma das pri-
meiras preocupações da Acijs foi 'dar .

sequência às reuniões que a entidade já
vinha promovendo no sentido de mobi
lizar a comunidade sobre as eleições que.

; acontecem em outubro, especialmente
no que diz respeito à composição da As- ,

sembleia Legislativa e Câmara Federal.
Essa discussão vem evoluindo de manei
ra positiva e o que percebemos é que há
um entendimento quanto à importância
de contarmos com uma boa base de sus-

DO LEITOR

A importância· do amor!
Assisti esta semana uma história emocionante e

por que não dizer um exemplo para todos nós: a con

quista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de
Inverno do Canadá, de um jovem rapaz canadense
de 22 anos na modalidade de esqui livre. O primeiro
ouro da história para o Canadá. E este jovem, Ale
xandre Bilodeau, fez história, dando alegria e orgulho
para seu país, mas por trás disso tudo havia uma bela
história de amor.

.

Alexandre Bilodeau desceu a montanha de Cy
press inspirado, e tudo isso por. causa do seu irmão
de 28 anos, que possui paralisia cerebral. A dificul
dade de Frederic, seu irmão mais velho, se tornou a

inspiração de Alex.
Alex chegou à Olimpíada de Turim, há quatro

anos, só que a finalização errada de um salto, o tirou
da chance de medalha.

O esportista contou que quando ele terminou a

prova em Turim, seu irmão abraçou e disse: "Estou
muito orgulhoso de você". Então Alex disse: "Que é
isso Fred, você viu o erro que eu cometi, na frente de
milhões de pessoas". E Fred apenas respondeu: ''Alex,
você atingiu seu objetivo, você está nas Olimpíadas" .

.

E chegamos à' questão de que o limite é um con

ceito que depende de cada um. E certas coisas que
para algumas pessoas parece impossível, para outros
é apenas questão de treinamento.

'

Alex conviveu a vida inteira com as limitações de
seu irmão. Ele mesmo diz que para ele os obstáculos

possuem outros significados, e que o tal do limite tal
vez até nem exista. Alex conta que os médicos diziam

para ele, que seu irmão não andaria depois dos 10
anos de .idade. Só que hoje seu irmão tem 28,'e ain
da caminha. Então Alex pergunta: "Qual é o limite e

quem é que vai me dizer qual é o meu limite?"
.

E foi com essa certeza no coração- que Alex desceu
a' montanha inspirado, e mudou a história Olímpica
do Canadá. Que' essa bela história de amor sirva de

exemplo e inspiração para todos nós, e que possamos
assim como o Alex acreditar que não existe limite,
basta acreditar e termos uma inspiração no coração,
que podemos conquistar nossos sonhos.

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

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

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

* telefone (* nõo serüo publicados),

ralo Hoje temos uma representação que se

empenha, mas de maneira isolada, situa
ção que poderia ser diferente se a região
pudesse contar com um mandato efetivo.

Insistimos em todas as oportunidades
em que o assunto é debatido porque enten-

- demos que de nada vai adiantar o esforço
de sensibilizar os eleitores a fidelizar os
seus votos na região se os partidos conti
nuarem com a mesma prática de inchar

. a campanha.Uma região corno a nossa

precisa faze'! valer a sua força econô-
.

mica.Cabe a cada um como eleitor a

manifestação quanto ao que quere
mos para o nosso futuro. Só teremos

a perspectiva de mudança se houver
uma boa base política que pense no in
teresse coletivo e deixe de lado os inte
resses individuais.
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Carolina Tomaselli
, Prefeita Cecília Konell (DEM) uer aro liar a concessão

de auxílio moradia às pessoas que continuam desabrigadas
. em razão dos desastres causados pelas chuvas na cidade
a partir de novembro de 2008. Este é o teor de dois proje
tos enviados à Câmara em regime de urgência. O primei
ro altera 9 prazo de duração do convênio) hoje restrito a

um, ano, mas que poderá ser prorrogado a cada seis me
ses em caso de necessidade .. O segundo projeto estende

.

o benefício para famílias em situação de risco social. Além
disso, diminui de sete para quatro salários mínimos a ren

da familiar exigida.

SolidáriaLicença
Vítima de agressão por parte

de dois policiais no último fim
de semana, o vereador Gilberto
Iunckes (PPS) deve pedir licença
da vaga para tratamento médi
co. Não tanto pelo dano físico,
mas principalmente pelo emo

cional abalado. "Até agora estou

tentando entender por que fi
zeram isso comigo", desabafou
Iunckes, que usou a tribuna na

sessão de ontem - aprimeira após
o ocorrido .. para narrar o aconte
cimento e sua indignação.

A Câmara de Jaraguá do Sul

aprovou esta semana uma mo

ção de repúdio endereçada ao

comandante da Polícia Militar,
tenente-coronel Rogério Kum

lehn, ao comandante da 5a Re�
gíão da Polícia Militar, Ricardo
Brõering, ao secretário de Segu
rança Pública Ronaldo Benedet-:
e ao governador Luiz Henrique
da Silveira. No documento, os

vereadores comentam que o

abuso de autoridade tem se tor

nado corriqueiro nas abordagens.

1��e�!�e��!f�2. por
unanimidade, veto do Executivo
ao ro

.

eto do vereador Adernar
Wmter (PSDB) que obriga a iden

tificação de veículos privados
a serviço de Prefeitura. Com a

ausência do vereador Isair Mo
ser (PR) na sessão, foram nove

votos favoráveis. O argumento
do veto era o vício de origem,
ou seja, gerá despesas ao muni

cípio. Os vereadores afirmaram

que as despesas são das empre
sas, e não do poder público. Se
o governo não sancionar a lei, a

Câmara promulga.

ca ro lina@ocorreiodopovo.com.br

r'
I

I

Asfalto
o decreto deve ser assinado

hoje ou amanhã, já que o pre
feito foi a Florianópolis. Um dos

compromissos foi na Secretaria
Estadual de Infraestrutura, onde
tratou de convênios para paví
mentação asfáltica. No projeto
estão a pavimentação da Rua
Guilherme Tomelin, no bairro
Caixa D'Água, 'na Rua Anélio Ni
cocelli, na Figuerinha, além de
um trecho da Estrada Guami

ranga. As três obras somem em

torno de R$ 5,4 milhões.

Prazos
Com prazo de 180 dias, o

decreto poderá ser prorroga
do por mais seis meses, se as

orientações não forem cum

pridas integralmente. Segun
do o documento, o acesso dos .

pacientes do SUS da cidade ao

tratamento hospitalar "será ga-
.

rantido pelos'hospitais de refe
rência da região". É o que a co

munidade espera, até porque o

Hospital Santo Aritônio atende
mais pessoas de outras cidades
da região do que Guaramirim ..

Dr. Bruno Borralho Gobbato
Ortopedia e. Traumatologia
Cirurgia do Ombro, Cotovelo e Videoartroscopia
CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Pico IH, 260, Centro
Jaraguá do Sul - se 89251�590
Tel: 473370-0366/ 3370-1867
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Elói nego descumprimento

Prefeitura diz
,

.

que há solução
Basta a Justiça em Jaraguá

do Sul homologar o acordo
feito em 2009 para a situa

ção ser resolvida e o Parque
de Eventos passar para o po
der público. A afirmação é
do procurador da Prefeitura,
Volmir Elói. Segundo ele, o

Executivo aguarda a' movi
mentação da Justiça local,
que será responsável pela
extinção do processo.

'

''A juíza não homologou
ainda, porque há pendên
cias judiciais trabalhistas
com a Salvita. Mas isso será
resolvido logo. Essa histó
ria de penhora do imóvel

precisa ser discutida com

calma"; diz.
Elói também afirma que a

Prefeitura não descumpriu o

acordo de 2009. Segundo ele,
o pagamento da primeira par
cela só poderá ser feito após
a homologação do acordo.
"O dinheiro já está reservado
desde junho do ano passado,
conforme o contrato. Aguar
damos a resposta da Justiça
para efetuar o pagamento le

galmente", explica.

DISPUTA JUDICIAL

Salvita, a Preféitura não pode
mais recorrer da decisão, já que
o recurso foi extinto e, portan
to, a sentença transitou em jul
gado. Ele afirma que o acordo
de 2009 não pode ser homolo
gado, pois a Prefeitura não teria

pagado a primeira parcela, que
brando o contrato. "O contra
to diz que, se a Prefeitura não

cumprir parte do acordo, ele é
extinto automaticamente. Sen
do assim, vale juridicamente
apenas a sentença, que somada,
aos juros ultrapassa os R$ 22

milhões", afirma.

,.

POLITICA-�-�------

Acordo sem, homologação
. Prefeitura não teria pagado a primeira parcela
JARAGUÁ DO SUL

O acordo firmado entre o

Executivo e a Salvita (Socieda
de de Assistência ao Lavrador
do Vale do Itapocu) em 2009, no
'qual o município pagaria R$ 1

milhão pelo Parque de Eventos,
'continua sem ter sido homolo
gado pela Justiça. E, portanto,
continua válida a sentença na

qual o município foi condena
do ao, pagamento de indeniza
ção .à entidade. As afirmações
são do ex-advogado da'Salvita,
Sávio Murillo de Azevedo, que,
informa, ainda, a extinção dos

embargos infringentes protoco
lados pelo município contra a

decisão junto ao TJ (Tribunal de
Justiça de Santa Catarina).

Azevedo conta que a Salvi
ta acionou a Justiça em 1989,
pedindo uma indenização da
Prefeitura, que desapropriou
um imóvel da entidade para'
construir o Parque de Eventos.
O acórdão da decisão, favorável
à sociedade, foi publicado em

2004. Em 2007; o Executivo,
sob administração de Moacir

'

Bertoldi (PMDB), recorreu da
decisão com embargos infrin-'

gentes, após os embargos � de
claratórios de 2004 terem sido'
rejeitados. ,

No início de 2009, a Pre
feitura e a Salvíta fizeram uni
acordo para resolver a disputa
judicial. Em assembleia da en-

,

tidade, foi acordado que o Exe
cutivo pagaria R$ 1 milhão para
a entidade em duas parcelas, a

primeira em junho de 2009 e a
,

segunda em março deste ano.

Porque foi penhorado em ação movido pelo ex-advogado do Salvita

Segundo Azevedo, com extinção de embargos pelo lJ, sentença contra o município se tornou definitivo

A Prefeitura, então, enviou
a ata do acordo ao TJ e pediu
a extinção do processq e a

homologação do novo docu
menta. No entanto, a Justiça
em Florianópolis repassou o

acordo para a promotoria em

[araguá e decidiu extinguir
apenas os embargos infringen
tes, mantendo a sentença da

,

primeira instância.

Segundo o ex-advogado da GIOVANNI RAMOS

Imóvel está em nome da Salvita
No entanto, o parque foi penhorado em uma ação do ex-advogado

que, para ele, dificulta à ho

mologação do acordo. "Se eles

quiserem receber apenas R$ 1

milhão, tudo bem. Mas terão

que arrumar dinheiro de outro
lugar para me pagar. Caso con-:

trário, o caso na Justiça não

termina", comenta.
Andrade afirma, ainda, que

apesar de o imóvel estar no

nome da entidade, a possibi
lidade de o Parque de Eventos
ser devolvido a Salvita nunca

foi cogitado. A Prefeitura tem
a posse do local há 21 anos.

" A homologação do acordo
entre Salvíta e Prefeitura pode
não ocorrer, mesmo que as

'duas partes estejam interes
sadas. A afirmação é do ex

advogado -da entidade, Sávio
Muríllo de, 'Andrade. Segun
do ele, 'o' imóvel do Parque
de Eventos continua registra
do no nome' da entidade, que
não pode. passar adiante, pois
o terreno está penhorado em

outra ação judicial.
A penhora -é resultado de

uma ação do próprio ex-advo-

gado, que cobra os honorários
do processo. ''A Salvita contra
tou nosso escritório há 21 anos

para resolver o caso do Parque
de Eventos e acertamos o va

lor (dos honorários) em 10%·
do resultado da ação. Como a

dívida é de R$ 22 milhões, nós,
cobramos cerca de R$ 2,2 mi

lhões", explica Andrade.
O advogado lembra que o

acordo de 2009, pelo qual a

entidade receberia R$ 1 mi

lhão, não cobre a dívida com

o escritório' de advocacia, o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TAC

Cirurgias devem ser suspensas
Decreto para fechar o centro cirúrgico deve ser assinado hoje
JARAGUÁ DO SUL

- o prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, deve assinar

ná manhã de hoje decreto que
determina o fechamento do

centro cirúrgico do Hospital'
Santo Antônio. O objetivo é

cumprir o item do TAC (Ter
mo de Ajuste de Conduta),
firmado entre a Prefeitura e

o Ministério. Público em ju�
lho do ano passado, que pre
vê multa de R$ 5 mil por mês

pela utilização de áreas que
não passaram pelas adequa
ções exigidas pela Vigilância
Sanitária estadual.

A suspensão das. cirurgias
acontecerá a partir da çlata da

publicação do decreto. Com

isso, as operações de emer

gência e partos passarão a

ser realizados pelos hospitais
Jaraguá e São José pelos pró
ximos seis meses. De acordo

com a secretária de Saúde,
Aline Mainardi, as institui

ções foram informadas sobre a

medida e se comprometeram
em realizar os atendimentos. ,

As cirurgias eletivas (não. ur
gentes) também serão adiadas.

O projeto arquitetônico da

adequação do, centro cirúrgico
foi rejeitado pela Vigilância Sa

nitária, que alegou a falta de in

formações sobre o novo centro

e as adequações que serão feitas
no antigo. "Vamos tentar modi
ficar o projeto dentro de 30 dias

, e, a partir daí, a Vigilância Sa

nitáriá tem mais 90 dias para
analisar", comentou. O alvará

de funcionamento só será libe
rado se as melhorias no centro

cirúrgico atenderem às exigên
cias da Vigilância Sanitária do
Estado e' dos bombeiros.

DAIANE ZANGHELlNI" Projeto para readequar Hospital Santo Antônio terá de ser modificado

,. .

SABADODAS
, ,

CONCESSIONARIAS

o CORREIO DO POVOO'

SEXTA·FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 201Õ

,.

�S exig.ências.
previstas no TAC'

o TAC previa que o Prefeitura "

terio. 30 .dles para apresentar "o
projeto de readequaçõo do centro

cirúrgico, 60 dias poro opresentar
um cronogro�o de execução dos
obras e mais 30" poro concluí-los.
O projeto foi entregue, mos não foi'
aprovodo pelo "Vigilância Sanitário
do Estodo. A Prefeituro também

deverio reolizot dentro de 90 dias,
um concurso público poro preencher
25 vogas poro médicos. Uma provo

já fói realizado, mos como houve .

poucos inscritos e olguns nõo estõo
oceitando o cargo, ninguém começou
o trobal�a[ O não cumprimento dos

exigêncios implico em multo de RS 5
CL

s mil por mês de descumprimento em

� , favor do �undo de Reconstituição dos
O'

� . Bens Lesados.de'Sonta Catarina.

� ® (0 � � �APEVI
,

AS>OaAÇIO"".""'''� HvunORI CHEVROLET HONDAPEQUfHAS'EMPR5A.500 ClTROEn PEUCEOT
\/AlEOOITAPOCV
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'Pora Anviso, restrição do acesso aos medicamentos tem o objetivo de evitar a prático da automedicação

SAÚQE

Remédio agora, só
. .

fica atrás do' balcão
Exigência vale para farmácias de todo o país
JARAGUÁ DO SUL

,

,
'

,.ii" I

Estobeledmento� cOnseguem liminar. I
"

.'

De acofdo eo,mdados d,o-CRF (Consel'ho Reg.ional de Farmáciut das" I400 farmáciaS nliad(ls OQ Sindicato Vurejisto de Formóciâ:$ no ES�Qdo�56 Iestabelecimentos cOAseguiro:m liminar e não sftp obrigadas U cumpri'r os· i
. novasdetermi'no.ções. )\justifj,catí"Q é de que a Anvisa nõo .tem compe� Itênci�,1,�z�r esso:exi'gêncio e de que não e��te, nenhu�a lei que proíbCl -'j

,!JS la,rm�CIas de vender produtos de, convenl�RCla no pOIS. I

Entrou ontem em vigor as

novas regras da Anvisa (Agên
cia Nacional de Vigilância
Sanitária) para as farmácias,
A resolucão número 44/2009_"

determina que os remédios fi-

quem atrás do balcão e proíbe
a venda de comidas e bebidas.
A exigência foi publicada há
seis meses, tempo que as far
mácias tiveram para se ade-

quar às mudanças, ,

Analgésicos, antitérmicos .

te, para os consumidores
.."As

e antiácidos não podem mais pessoas vão procurar mais o

ser disponibilizados em gôn- farmacêutico, 'que é o profis
dolas de livre acesso, O COh- sional que tem informações
sumidor terá Que solicitá-los corretas sobre os medicamen-

...

ao farmacêutico, que poderá tos", comenta. O farmacêutico
orientar sobre o uso correto já colocou seu estabelecímen
dos produtos. Apenas rerné- to dentro das novas normas,
dios fitoterápícos, a base -de Para a presidente do Con
ervas, 'podem ficar expostos. selho Regional de Farmácia de
Além disso, somente alimen- Santa Catarina, Hortência Tier
tos para dietas especiais, como Iing, as farmáci��

>

não -são um

diets para diabéticos, podem .

comércio qualquer porque não
ser vendidos nas farmácias. vendem uma mercadoria qual ..

Na opinião do farmacêu- quer, "Mesmo os medicamentos
tico Silvio Boppré, .as novas isentos de prescrição precisam
regras trazem benefícios 'para'. ser utilizados com orientação.
as farmácias e, principalmen- O compromisso com a saúde é

o que diferencia a farmácia de
um estabelecimento comum",
defende a farmacêutica.

CRISTIANE ALVES

EMlSSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software qratuíto, só
R$ 100,00 jrnês

pata até 59 NF-e emitidas

I www.dimnfe.com.br
� Fone: 47)3371-1514

/ .

Reunião sobre novo terminal
t

urbano é remarcada para hoje
JARAGUÁ DO SUL

A reunião marcada para a

tarde de ontem entre a Prefeitu
ra e a Canarinho, que discutiria .

detalhes sobre a obra do novo

terminal urbano e o aumento da
passagem de ônibus, não aconte-

.

ceu e deve ser-realizada hoje. De
acordo com a.prefeita Cecília Ko
nell, a Prefeitura ainda não havia
concluído a análise das planilhas
de custo fornecidas pela Canari
nho, que pede um reajuste de 10 a
12% do bilhete. Hoje, ovalarmíní
mo pago pela passagem é R$ 2,25.

Durante o encontro, a Pre
feitura e a Canarinho também
vão debater sobre o projeto mais

adequado para abrigar o novo

terminal. Urna das opções estu-

� dadas é a construção de estações
� tubulares de acrílico, a exemplo
g das existentes em Curitiba. Cecí-
CL lia disse também que a Prefeitura .'

analisa a legalidade da utilização

.

do terreno do ArthurMüller para
construir a estrutura:

Conforme o. Correio do Povo

publicou .na edição de quarta
feira, a lei estadual 11.491 prevê
que o terreno do ginásio, doado
pelo governo do Estado aomuni

cípio em 2000, não pode ser uti
lizado para outra finalidade que
não a prática esportiva. ''Acredi
tamos que não há nenhum im

pedimento legal em usarmos o

terreno do ginásio. Nossa inten

ção é reutilizar parte do Arthur
Müller e reconstruí-lo em outro

local", justificou. A lei diz que "a
Prefeitura de Jaraguá do Sul não

poderá, sob pena de reversão:
desviar a finalidade ou deixar de
utilizar o imóvel, salvo por inte
resse público devidamente justi
ficado e com a anuência escrita
do governo do Estado; hipotecar,
alienar ou ceder a terceiros, total
ou parcialmente, o imóvel".

Pellclel baleado no quartel
permanece em observaçõo.
MASSARANDUBA

Continua internado 'no Hos

pital São José, de Ioinvílle, o sol
dado Fernando José Coelho, 42

anos, que foi baleado do' abdô
men após o disparo acidental de
urna arma de fogo no quartel da
Polícia Militar, na terça-feira, em
Massaranduba. De acordo com o

cunhado da vítima, Edemar Pa
wlak, 27 anos, Fernando não cor-

. te risco de vida, mas se recupera.
aos poucos do acidente.

Edemar conta a versão do sol
dado Coelho sobre o fato. Segun
do ele, o soldado Geovane Luiz
/

Basso, 36 anos, estava saindo ao
plantão e entregou sua pistola
para o soldado Coelho. Perce
bendo que a arma tinha algum

problema, ele devolveu para o

soldado Geovane e ficou próxi
mo, esperando o problema ser

resolvido. Ao tentar destravá-la
aconteceu um disparo' que atin

giu a mão de Geovane, passou
pelo braço direito e se alojou no

abdômen de Coelho, que passou
por urna cirurgia para retirada
da bala. '1\, parte mais difícil ele
já superou, que foi o perigo de

perder os movimentos da mão",
'comenta Edemar.

As vítimas ainda não foram

ouvidas.pelo comando da Polícia
Militar. As testemunhas devem
começar a prestar depoimento
na segunda-feira, para que a cor

poração possa investigar as cau
sas do episódio.

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIARIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 1a Vara Civil

Rua G.uilherme Cristiano Wackerhagen,87, Vila Nova, CI;:P 89.259-300 - Jaraguá
do Sul- SC - E·mail: jgsvar1@tj.sc.gov.br

Juiz de Direito: Edenildo da Silva
Chefe do Cartório: Luiz Lanzsnaster Junior

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS I

Protesto contra a Alienação de Bens n° 036.09.010727-1

Requerente: Essencial Alimentos lndustrla e Comercio ltda.

Requerido: Bretz Alimentos Ltda e Outros
Objetivo: Intimação de todos interessados, para que tomem ciência de que nesta 1 a Vara

_ Civil tramitam os presentes autos de Protesto Contra Alienação de Bens, em que são

requeridos Bretzke Alimentos Ltda e Outros. Por intermédio do presente, a(s) pessoa
(s) acima identificada(s), atualmente em iocal incerto ou não sabido, fica(m) cíente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

!NTIMADA(S) para atender(em) ao objetivo supra mencionado, no lapso de tempo fixa-
i do, contado .do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimentos

de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no locai de
costume epublicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da iei.

Jaraguá do Sul (Se), 18 de dezembro de 2009

Edenildo da Silva- Juiz de Direito
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TRANSTORNO NA ERWINO MENEGOTTI

Trabalhos serão retomados amanhã
Se o tempo colaborar, tráfego será liberado no fim da tarde de domingo� ,

CESAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

Um enorme buraco, com vá
rios 'tubos, canos, água e muita
lama impedem a passagem de
veículos pela rua Erwino Mene-

, gotti, em frente ao Samae. O local
está totalmente interditado desde
quinta-feira da semana passada:
As obras têm gerado congestiona
.mento nas ruas transversais e tam

bém na BR-280. De acordo com o

secretário de Obras e Urbanismo,
Valdir Bordin, se o tempo colabo
rar, a rua será liberada no fim da
tarde de domingo.

A tubulação será transporta
da até o local hoje e a colocação
começa amanhã. Os operários
também devem terminar de es

cavar o buraco. "Se ° tempo co-.

laborar, pretendemos finalizar

grande parte até domingo, pelo
menos para liberar as pistas. a
asfalto será colocado mais tarde,

porque precisamos esperar o lo
, cal baixar", afirma o .secretário.

As obras deveriam ter acon

tecido na semana passada, mas
.a chuva atrapalhou. Agora eles

pretendem trabalhar mesmo

com o tempo ruim. "Se não cho
ver muito a gente consegue. Pre
cisaÍnos terminar logo com isso,

,

pois é algo que está prejudican
do a população". Bordin ressalta

qu� registros como, falta de água
e luz não devem acontecer.

a problema começou em se-
, tembro doàno passado, quan
do o asfalto cedeu por causa

do rompimento, da tubulação.
Após aberta a licitação, a em

presa vencedora teve que fa
bricar as peças' para substituir
a galeria: que só ficaram ·pron-

. tas na semana passada. Desde
2009, a passagem de veículos era
feita através de um pontilhão.

Centro de Valorização da
Vida seleciona voluntários
o CVV (Centro de Valori

'zação da Vida), de Jaraguá do
Sul, realiza neste sábado uma

,

seletiva .de novos voluntários.
O evento acontece no auditório
da Rede feminína de Combate
ao Câncer, das 13h30 às 19h.
No dia, .os interessados vão
assistir 'a uma palestra sobre a

instituição e passarão por um
treinamento,

De acordo com. o voluntário
Oscar Luiz Maba, os seleciona
dos terão mais oito' treinamen
tos, 'para só então se tornar um .

membro do CVV '� pessoa pre
cisa estar preparada para 'aten
der e ajudar os outros. Esse tra
balho é muito importante, pode
salvar vidas". Na instituição
existem dois, tipos de voluntá-

Tubulação será transportado até o local hoje e colocod� no fim de semana. Pista deve ser liberado no domingo
-

Prefeitura' diz que chuva nnnseu obro
'Troca de tubulação deveria ter sido finalizada antes do retomo às aulas

CÉSAR JUNKES
, JARAGUÁ DO SUL

rios: o plantonista, que precisa Os alunos da Escola Estadual
ficar no atendimento da sede e Roland Harold Dornbusch, na

ainda os apoiadores, que cola- Barra do RioMolhá: foram recep
boram em eventos. cionados com máquinas, lama e

Podem ser voluntários do . umgrande buraco na volta às au-
.

CVV homens e mulheres.. las. Eles tiveram que andar com
maiores de 18 anos, com dis- cuidado pelas calçadas, porque a

ponibilidade de' 4h30 para Prefeitura está fazendo obras de

plantão semanal. As inseri - melhorias na rede de água e es

ções são gratuitas e devem ser goto da rua Arthur Henschel, em
feitas pelo telefone (47) 3275- frente ao colégio.

.

1144, ou no local do treina- De acordo com o secretário de
menta, sábado. Obras e Urbanismo, Valdir Bor-

Quem quiser participar tam- din, as modificações no local de
bém precisa ter espírito solidá- veriam ter sido finalizadas antes
rio. "Como não há remunera- do início das aulas, mas a chuva

. çâo, é preciso ter consciência atrapalhou. Porém, o secretário

que você vai tirar um pouco do afirmou à equipe de reportagem
seu tempo pára ajudar outras que até o fim de ontem o buraco

pessoas. Este é um grande ato ' seria fechado,' para dar seguran
de amor ao próximo", ressalta. ça aos estudarites, que não con-

tavam com nenhuma cerca de

proteção. "Durante essa. obra ti
vemos várias complicações, pois
o acesso da rua com máquinas
era difícil", justifica.A tubulação
da rua está sendo substituída por
canos com 80 centímetros de di
âmetro. "Essa mudança na fren
te da escola vai favorecer outras
ruas também. A tubulação estava

pequena já. Infelizmente o trans

torno acontece e as melhorias
eram precisas", afirma Bordin.

, EDITAL DE ÇONVOCAÇÃO
O CONDOMíNIO EDIFíCIO DIANTHUS, com sede na Rua Marina Fru

tuoso, nO 300, Centro, Jaraguá do Sul, CEP 89251-500 e inscrito no CNPJ sob

n° 00.082.956/0001-80, vem mui respeitosamente, através da presente, con
vocar todos os condôminos e, proprietários à participar da Assembléia Geral

Extraordinária que será realizada no salão de festas do próprio edifício, no dia

11.03.2010, às 19:00 hs na 1a convocação e às 19:30 hs a 2a convocação com
,

qualquer número de presentes, onde será tratado o seguinte assunto:
-. Eleição de novo síndico e novo conselho.

Jaraguá do Sul, SC, 09 de Fevereiro de 2010.

CID BERNARDT RODRIGUES - SíNDICO

Falto de proteção trouxe riscos poro crianças que possam pelo local
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EMPREGO X DESEMPREGO
\

ECONOM.......IAr---------------

Desde fevereiro e 2008, número não era tão expressivo
JARAGUÁ DO SUL

_ pesquisa do Caged [Cadas-
O ano de 2QI0' começou tro Geral de Empregados e

de maneira animadora para a Desempregados), o resultado
economia jaraguaense. Depois foi puxado pela indústria da
de amargar sequências pou- transformação, que admitiu
co expressivas na geração' de 1.614 pessoas frente a 1.064

empregos ao longo de grande· demissões. No segundo -lu�
parte de' 2.009, o município gar ficou a construção civil,
mostrou fôlego e se. recuperou com 361 contratações e 16�

.

. dos números negativos. Se- dispensas. . Logo atrás veio o

gundo dados divulgados, on- setor de serviços. O segmento
tem, pelo Ministério do Traba- ofertou 633 postos de trabalho
lho, a cidade terminou janeiro e fechou 514, restando a dife
com saldo de 805 novas vagas rença positiva de 119. Outras
abertas. Desde 2008, esse total três áreas seguiram o exem

não era assim tão expressivo. plo, A administração pública
Ainda de acordo com a teve saldo de 33 vagas, a agro-

,

EXPECTATIVA E DE
CRESCIMENTOf, LINEAR

pecuária de quatro e os ser

viços de utilidade pública de
duas. No revés, estão apenas
o comércio (-91) e a extração
mineral (-4).

.

A marca alcançada no mês

passado integra a lista das três
melhores conquistadas nos úl
timos dois anos, atrás apenas
de fevereiro e março de 2008 .

De ambos, haviam restado 945
e 848 vagas, respectivamente.
Comparando com dezembro
de 2009, os resultados se tor
nam ainda mais significativos.
Isso porque, naquele mês, as

empresas despediram 3.160

JARAGUÁ DO SUL JANEIRO/2010.
ATIVI,DADE

'

ECONÔMICA
. .

As perspectivas do secretário Célio

Bayer para fevereiro também são positi
vas. Para ele, este mês deve fechar com
saldo distante dos números negativos
registrados em 200�. ''Além da indústria
e do comércio, a administração pública
ficará aquecida por causa dos ACTs (Ad
mitidos em Caráter Temporário)", expli
ca. Quanto à crise, ele diz que as turbu
lêncías econômicas têm, aos poucos, se

. dissipado e já não refletem mais de for- .

ma preocupante na geração de empregos.
_ 'Acredito em uni crescimento com os pés
no chão, lento e contínuo", complernenta.

CÉSAR J.UNKES

...

J
l

Secretário
acredita em

crescimento
contínuo
e lento

empregados e admitiram ape-
nas 1.401. O patamar é o pior RESULTADOS ANUAIS

. de todo o período em questão. DE JARAGUÁ DO SlJL .

Conforme· o secretário de • 2009
Indústria e Comércio de [ara- • Admissões:
guá do Sul, Célio Bayer, este- '. Demissões:
índice deve ser descartado, .. Saldo:
pois a empolgação de janeiro

. foi projetada já em novembro, '.·2008

outubro e setembro. Na opi-",
• Admissões:

nião dele, os números atuais
• Demissões:

são reflexo da retomada de Saldo:

crescimento da 'indústria após • 2007
a crise financeira que as asso

lou recentemente.

KELLY ERDMANN

''S VARIAÇÃO
EMRR%

EXTRATIVA MINERAL O \ 4 -4 -11,43
.............................................................

:,:: ·i····················································
, .

. I.�.º.� .. !..�.�.�.��-º�.�.�.ç.�-º �:.?+.� +.�-º.?.� ??..9. +.'.�.� .. � .

SERV.IND.UTIL.PÚB.
.

8 6 2 0,89
................................................................ /

'

.

CONSTRUÇÃO CIVIL 361 169 192 11,69"
............................................................................................................................................................................................ , .

.
COMÉRCIO 384 475 -91 -1,07'
....•••••••••.•••.. • 1 .

SERViÇOS
.

633 514 119 0,87
ÃÓM·j·N·:···P'U·BLj'CA············

..

······································3·8'···:································�·········5··································3à··············
..

··················9·7·:66'·············
.......................................................................................................................................................................� .

AGROPECUÁRIA 11 7 4 .' 2,42
.. , .

OUTROS O O O
.

TOTAL 805 1,313.049' 2.244
FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS 'E DESEMPREGADOS

JARAGUÁ DO SUL JANEIRO/2009-

EXTRATIVA MINERAL 1 1 O 0,00
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

IND. TRANSFORMAÇÃO 973, 1.245 -272 -0,71
........................................................................................................................, .

SERV.lND.UTIL.PÚB. 9 10 -1 -0,43 '

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

CONSTRUÇÃO CIVIL . 265 240 25' 1,60
.........................................................................................................................................................../ �

.

COMÉRCIO 414 446 -32 -0,39
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

SERViÇOS
.

692 551 141 1,02
.......................................................................................................... '

� .

.

ADMIN. PÚBLICA 19 3 16 3,85
................................................................................................................................. : ..

.�9..�.�.�.��.��.�.I.� � ? �.� :�.�.��!. .

OUTROS
A

O O. O

TOTAL . -125 -0,202.376 2.501 .

• Admissões:
!J Demíssões;
Saldo:

.2006
• Admissões:
, Demissões:
Saldo:

.2005
• Admissões:

.

• Demissões:
Saldo:

30.458-
30.982

-'524

34,3mil
30.181
4.119

.31.316
25.275
6.041

22.979 '

19.836
3.143

20.754
17.997
2.757

,SANTA CATARINA

• Janeiro/2010
• Admissões:
• Demissões:
Saldo:

• Janeiro/2009
• Admissões:
• Demissões:
Saldo:

92.225
72.935 -

19.290

80.474
74.06.7
6.407

BRASIL

• Janeiro/2010
• Admissões:
• Demissões:
5al(lo:

1.410.462
1.229.043

..

181:419

. BRASIL ATINGE
MARCA HISTÓRICA
Assim como aconteceu em

Jaraguá do Sul, no restante do

país, o mês de janeiro também
foi de resultados mais do que
animadores. Segundo o Caged,
o, saldo 181.419 empregos for
mais criados durante o perío
do significa a conquista de um
recorde. Desde 1992, quando o

.

Ministério do Trabalho iniciou
a série de pesquisa, a subtração
entre contratações e demissões
'não tinha sido tão'positiva.
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Alunos recebem kits escolares
Pela primeira vez em sete anos material é entregue no início do ano letivo
\

JARAGUÁ DO SUL

o primeiro dia de aula dos
alunos do turno matutino da
escola estadual Alvino Tribess,
no bairro Vieiras em Jaraguá do
Sul, foi marcado pela'entrega
oficial dos kits escolares. Na
manhã de ontem, o secretário'
de Estado da Educação, Paulo
Bauer, esteve na unidade para
participar da distribuição do
material. Segundo ele, pela
primeira' vez nos,últimos sete

anos as crianças receberam os
,

kits nos primeiros dias de aula.
Em anos anteriores, 'a lentidão

nos, processos ,licitatórios atra-
'sou as entregas. "Desta vez,
nos antecipamos e a licitação
para a compra deste material
foi aberta em 2008. Para 2011,
também vamos entregar no pra
zo e a licitação deve ser aberta
em maio" i justificou.

Nos cinco municípios da
microrregião serão distribuídos
um total de 18.626 kits de mate
rial escolar e 10.887 kits de uni
formes. Os investimentos .são
de cerca de R$ 120 por criança.
Alunos de la a 4a série-recebem
três cadernos, uma caixa de

giz de cera, uma' caixa de lápis
de cor, um tubo de cola, duas
borrachas, um apontador, uma
régua, seis lápis, uma tesoura e

uma mochila. Para estudantes
de 5a a 8a série são entregues
dois cadernos, uma caixa de

lápis de cor, um tubo de cola,
duas borrachas, um aponta
dor, uma régua, três esquadros,
'seis lápis, duas canetas, uma

tesoura e uma mochila. E para
quem frequenta o ensino médio
são distribuídos dois cadernos,
duas canetas e seis lápis.

Já o uniforme escolar é com- ,

posto por um agasalho (calça e

jaqueta), umacamiseta de man

ga longa, dois pares de meias,
um par de tênis, uma bermuda,
duas camisetas de manga curta
e um par de chinelos.

Para a cabeleireira Fátima
Adriano, 39 anos, avó da alu
na da la série, Evelyn Adria
no, 6 anos, a medida será sen

tida no, bolso. "Tenho, quatro
filhos na escola e mais a neta.

Vou economizar uns R$' 200
por criança", diz. '

DEBORA VOLPI

Escola com falta de professores
vai ter que dispensar os alunos
SCHROEDER

Os alunos da Escola Esta
dual Elisa Cláudio de Aguiar,
de Schroeder, terão que ser

dispensados de algumas aulas

por causa da falta de professo
res. De acordo com a diretora

geral, Ana Rita de Ramos, a

escola decidiu dispensar as

classes em dias alternados

para conseguir atender todos
os estudantes.

"Não queremos prejudicar
ninguém, mas essa foi a so

lução mais viável que encon

/
tramas. Os pais já estão cien

- tes que todo dia vamos pedir
que os alunos de uma turma

fiquem em casa, para a gente
dar conta dos demais", afirma
a diretora. O setor administra
tivo do colégio também está'
dando aulas para uma turma

da quarta série. -

A escola está com oito

professores a menos. E só po
derão ser contratados novos

profissionais do Estado depois
do dia 10 de março. ''Alguns
professores receberam pro
postas melhores e desistiram
do carguNós só soubemos do

problema agora no início das
aulas", disse a diretora.

Essa situação já se repe
tiu em outros anos na escola.
"Isso sempre acontece, mas

nunca como neste ano.' Por

isso, tivemos que tomar essas

medidas mais drásticas, para
. todos os alunos terem ativida
des escolares, de acordo com

o cronograma deste ano", co
menta a diretora.

O secretário de Estado da
educação, Paulo Bauer, afir-

,

mau que os alunos da escola
não serão prejudicados com
a falta de professores. Ele
disse ainda que a situação
deve ser normalizada em no

máximo três semanas, quan
do há contratação de novos

profissionais.
'

FOTOS CÉSAR JUNKES

r

��.,
Evelyn observo o material que recebeu ontem �as mõos do secretário de Educaçõo de Estado; Paulo Bauer

Caixa 'de giZ' levo desenho feito por estudante do Ulia Ayroso Oeschler

Aulas vão até-
19 de dezembro

As 32 escolas da microrre

gião iniciaram as atividades na

última quarta-feira, dia 17, para
estudantes dos períodos vesper
tino e noturno. Quem estuda no

período matutino, voltou para a

sala de aula ontem.' O motivo
foi a celebração da Quarta-feira
de Cinzas.

'Porém, durante a entrega
dos kits escolares, Bauer adian
tou que o ano letivo 2010 segue
até 19 de dezembro em todo a
Estado. No mês de julho, serão
duas semanas de recesso escolar.

-

O secretário explicou ainda

que sempre que ocorrer "emen
das" de feriados, os professores
terão de repor os conteúdos no

sábado anterior à folga.
'

Bauer disse que fica no car

go até o dia 3 de abril, devido ao

período eleitoral, e garantiu que
até lá deve assinar o edital de
concorrência para a construção

, de um ginásio de esportes para
a escola Alvino Tribess.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESC�lll'()R

Mirbeau e o carnaval
o carnaval se foi e deixou um rastro de alegria,

que por algum tempo vai encobrir a corrupção e ,a de

sigualdade social que o brasileiro já está' acostumado.
O Brasil é isso mesmo, urn caldeirão de alegria, que se

comove com dramas pessoais e coletivos e não se im

portamuito com os destinos 'políticos, desde que a eco
nomia esteja razoável, Sempre foi assim. No dia 16 de
fevereiro de 1848 nasceu na França urn inconformado
que através de seus escritos têmmuito a dizer ao Brasil
de hoje. Seu nome? OctaveMirbeau: escritor, crítico de
arte e jornalista, que nas palavras de Leon Tolstoi foi "o
maior escritor francês de sua'época e aquele que me-

lhor representava o gênio secular da França".
_

Protótipo do escritor comprometido, mas ao mes

-mo tempo, libertário, Mirbeau foi o grande demistifi
cador das instituições que alienam, oprimem e matam.

Filho de urn médico, acompanhou desde a mais

tema idade o absurdo da guerra, o que o transformou
nurn guerrilheiro da palavra.

Em 1899 Mirbeau lançou urna de suas mais

conhecidas e polêmicas obras, "O jardim dos su

plícios", que já na dedicatória diz a que veio: ''Aos

padres, aos soldados, aos juízes, aos' homens que
educam, dirigem, governam os homens, dedico estas

páginas de matança e de sangue".
A obra ataca ahipocrisia e a crueldade dá civiliza

ção e é dividida em duas partes. Na primeira, conhece
mos o mar de corrupção da sociedade francesa em sua

"Belle Époque", e a segunda acontece na China, mais

precisamente no ''Jardim dos Suplícios", urna peniten-
ciária do Cantão. c'

Se na primeira parte Mirbeau descreve a política,
francesa do século XIX (já no tempo da República),
abundante em corrupção, favoritismo e incompetência
(nadamuito diferente do Brasil de hoje), na segunda, a
beleza e o horror se beijam .

Nos extasiantes jardins da prisão, repletos de belas

flores, os torturadores exibem sua perícia com os pri
sioneiros, para uma plateia atenta, composta quase que
exclusivamente de ricos ocidentais, num verdadeiro

teatro da crueldade.
Se pensarmos bem, vivemos no ''Jardim dos suplí

cios", um país de belezas naturais indescritíveis, gover
nado, em grande parte, por sádicos corruptos, que in
sistem em nos torturar com sua ignorância e hipocrisia.

E para este ano, com as eleições batendo na porta,
urn trecho do livro ilumina o caminho: "Os cordeiros
vão ao matadouro. Nada dizem, nadá 'esperam. Mas
eles ao menos não votam no açougueiro que os ma

tará, e no burguês que os comerá. Mais besta que as

bestas, mais ovino que os ovinos, o eleitor nomeia seu

açougueiro e escolhe seu burguês. Fez revoluções para
conquistar esse direito."

Nada contra o carnaval, sempre preguei a alegria
da vida, o desprendimento, mas o brasileiro vive num

carnaval contínuo, está sempre de fantasia, e paga muito
caro para desfilar,muitomesmo, quando escolhe a escola
errada; principalmente ... Pois o Brasil não é uma imensa

Sapucaí, e sim urna nação, com direitos e deveres.

Os dias de folia ficaram para trás, mas a Copa
do Mundo está chegando ... O Brasil é o paraíso
dos políticos!

'

• Coluna publicada excepcionalmente
.

nessa sexta-feira.

VARIEDADES------�--

CINEMA

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

• Ciné' Breithoupt 2
• 2012 (Leg)
• Sherlock Holmes (Leg) (14h1 O, 16h40 - todos os diaS)
• Amor sem Escolas (Leg)
(19h10, 21 h20 - todos os dias)

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

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(13h40, 15h30 - todos os dias) .

• Avator (Dub) (17h20, 20h40 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub)----
(17h30, 19h30, 21 h30 - todos os dias).

• Astroboy (Dub) (13h50� -15h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Um Olhar do Poràíso (Leg)
(13h50, 16h30, 19h1 O, 21 h50 - todos os dlas)

• Cine Mueller 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h, 16h - todos os dias).

LIVRO

·Protegend.o O',,
.
'.

Monte OLimpo
o Monte Olimpo está em perigo. Cronos

quer destruir o campo de treinamento dos
heróis, e poro assegurar que esse refúgio
não seja invadido, Percy Jackson e alguns
amigos terão uma importante missão.
Eles precisarão sobreviver 00 emaranha
do de .corredores �o temido labirinto de
Dédalo - um universo subterrâneo que es

conde aterrorizantes surpresos.

DVD

. Irreverência e

libertinagem
Série exibido pelo Globo e baseado

nos quadrinhos de Adão Iturrusgarai.
A protagonista é 'uma moço desinibido,
moderno e livre, que mora com os namo

rados QUo e Pedro e vive vários situações
típicos do juventude, incluindo crises fi-

�

nanceiras e ataques de TPM.

NOVElAS

fAMA DE GATO
Gustavo brigo com Verônico e Rose fico abolodo com

o história do vilã. Toís tento se explicor poro Bené. Dé
boro e Pedro fogem. Roberto levo Glória poro o mes

mo hotel onde Gustavo e Alcino estão e Torcisio aviso
suo inãe sobre. o irmã. ledo aparece com o delegado
no telhado do colégio e Débora e Pedro ficom mm

sodos. Alcino chega 00 hotel e,segue para o quarto
que o recepcionista lhe indico. Rose chego nervoso e a

recepcionista lhe informo o quarto em que Alcino está
e eles ficom surpresos ao se encontrorem ..

TEMPOS MODERNOS
Leal promete contar à Nelinho tudo sobre o suo his
tória com Vivi. Albano penso numa formo poro tentar

impedir que leal encerre o controto com sua empreso.
Niemonn diz o Deodoro que irá revelar o dossiê sobre
a morte de Vivi antes de voltar definitivamente 00

TItã. Deodoro vai até o Observatório e, sem ninguém
perceber, deixo um misterioso dossiê sobre o morte

de Vivi sobre a meso de Nelinho, que encontro o do
cumento. Zeco fico arrasodo por fozer Nelinha sofrer.
Nelinho questiona o pai sobre o seu envolvimento no

morte do mãe.

VIVER A VIDA
Marcelão pede o Gustavo que ele o ajude o reconquis
tar Molu. Luciano fico animado com uma notícia que
Mio lhe mostro no jornal e comento no blog. Roquel
conto poro Renata que Luciano e Jorge terminarom e

a modelo fico inseguro. Ingrid·e leandro comentam

com Miguel que estão preocupados com Jorge. Doro
pede paro Garcia nãõ comentar sobre suo gravidez.
Gustavo reconhece Glória de Búzios e o convido poro

almoçar. Renato e Miguel vão o um restoullinte discu
tir o relacionamento. Doro fico irritado 00 sober que
Rofaelo soiu.

PODER PARALELO
Rudi falo paro Tony que quer se livrar do Bruno. Dog
e Bebei tentam convencer Luíso o dor uma chance

paro Artur. Luísa falo poro Bebei dizer paro Artur que
o vogo não está mais. disponível. Artur fico revoltado
e sem esperonças quando Bebei o dispenso. Tony vai
00 set de filmagem onde Fernando está gravando seu

novo filme. Fernando se espanto 00 ver Ton� Tony diz
o Fernando que não foz sentido elo corregar uma bar-

'

riga postiço o tempo todo. Elo afirmo que foz isso pelo
. personagem. Elo diz que não o amo mais.

BELA A FEIA
Verônico fico perplexo 00 saber que Ricordovoi procu
ror novos sócios. Ricordo pede que Verônico faça um

OVO com os propagandas mais significotivas da Mais
Brosil. Elo pede paro que. Din�rá e Guto produzam o

OVO sem colocar peças produzidos por Diogo. Juliano
v& Max e Natália conversando e o pressiono: Tânia
conta poro Diogo que Verônico o excluiu do OVO. Max
não responde e Juliano vai emboro irritado. Verônica'
acredito que após o apresentação do OVO, elo conse

guirá finalmente tirar o emprego de Diogo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade' das
emissoras).

.
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TigerWoods
está de volta
Tiger Woods está de volta. Na
quertc-tetrec golfista foi visto
correndo com um personal nas pro
ximidades de sua casa, em Orlando.
Foi a primeira aparição pública
depois de uma internação em timo

clínica de reabilitação para curar

seu vício em sexo, que já havia lhe
rendido escândalos. Segundo a

revista "People". ele se tratou em

uma instituição no Arizona, EUA.

SUDOKU

Paula Bulamarqui
se diz arrependida'
o clima de folia do carnaval carioca
acabou tendo consequências sérias
para a atriz global. Paula Bulamarqui.
A loira foi flagrado beijando o modelo
Rodrigo Peirão na madrugada de

segunda-feira, durante o primeiro
dia de apresentações na Sapucaí. O
problema é que ela namora há dois
anos com o ator Daniel Alvim. Ela diz

. estar arrependida, e apaixonada por
Daniel- agora, ex-ncmomde.

Bruno e Marcos:
acerto de contas
Os relacionamentos em Viver a Vida
prometem fi.car ainda mais tumultua
dos. Ouando Bruno descobrir que está
tendo um caso com ninguém menos

que a esposa de seu pai, eles já·esta
rão envolvidos demais para cortar a

relação. Marcos, porém, ao descobrir
que está sendo trocado pelo filho que
ele abandonou, prometerá vingança.
Para piorar, Dora anuncia a todos que
espern um filho de Marcos.

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.

�.
O Nick não
consegue

esconder suo

preocupação com

os problemas do
dia o dia. O clic
é do leitor Jose
Carlos Fabiano.

!

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

.

lil ÁRIES

4�1' (20/3 a 20/4)
. ., A Lua revela uma

� l grande habilida-
de para ganhar

dinheiro. Na paixão, a noite será
perfeita para fazer uma surpresa
à sua alma gêmea! Aja visando
algo mais amplo do que o desejo
de demonstrar força; atitudes
impulsivas genim conflitos.

TOURO
-

.

(21/4 a 20/5) .'.
O momento é opor-

.

tuno pará investir
nas parcerias. Cui-

dado com disputas em família.
Na paixão, ó clima é de grande
entusiasmo. Tem muitas coisas
acontecendo em seus relaCiona
mentos, é melhor você reavaliar
as suas atitudes.

Muita nebulosidade e chuva a qualquer
momento do diq. Temperatura mais
elevada e ventos fracos com rajadas.

� Fases da lua

MINGUANTE NOVA CHEIA

5/2 14/2

,� \.,Iarar;uá tio Sul ta Reçjiáo

CRESCENTE

22/2

HOJE

MíN: 200C
MÁX: 29°C
Sol com chuva

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 33°C
Sol com chuva

DOMINGO
MíN: 200C
MÁX: 34°C
Sol com chuva

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Não'perca tempo
com coisas emper
radas. É com discri

ção e sutileza que conseguirá o

que deseja, inclusive nos assun

tos afetivos. Razão ou emoção?
Saiba agir com maturidade, mas
,sem reprimir o que faz você se

sentir confortável.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Dê vazão ao seu
lado criativo, assim
atrairá a simpatia

das pessoas. Não deixe poro
depois o que pode fazer agQra.
Sinal de renovação no amor.

Neste dia, você deve buscar pelo
equilíbrio entre a dedicação ao

pessoal e profissional.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Poderá fazer
contato com quem
ando distante e a

-

sua vida profissional pode dar
uma grande alavancada agora.
No campo afetivo, o atração será
fundamentàJ. A união traz sucesso.
Unindo-se o outros, você poderá
realizar coisas importantes.

,.,,,
CÂNCER

��_� (21/6 a 21/7)
;��?� Quem trabalha com

: l. a imaginaçao terá '

um dia produtivo.
O romance ganho estimules
renovados, mas cuidado com

falsos amigos. Saiba reconhecer
instintivamente o que lhe faz
bem. O discernimento está no

amadurecimento emocional.

nr
VIRGEM

,

. (23/8 a 22/9)
Ótimo dia poro
.compartilhar
seus planos. A

paixão dará novo tempero à vida
sentimental, mas cuidado com

intrigas e imprevistos. Agora é
o momento certo poro deixar
de hesitar e agir. Energia e boa
vontade são indispensáveis.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
A fase é muito pro- .

missora paro quem
.

trabalho em equipe,
mas evite disputas.

No campo sentimental, seu
entusiasmo será visível. Enquanto
Marte estiver retrógrado, reavalie
suas atitudes e o aprimoramento
do que já vem sendo feito.

SEGUNDA

MíN: 23°C
MÁX: 31°C
Nublado
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ANIVERSÁRIOS

19/2
Aline Engicht
Aline Esperança
Arlindo Has$"
Cleber Hernacki
Doraci L. Demarchi
'EI.cio Franceschi
Emily, C. Zanel.la.
Evp Salete da Silva
Fabianna Garcia

.

Fabiano Schuster
Gisele Stasuhn
Greice M. Strelow

.

Helton Petry
Herberto Borchardt
Ivo José Ramos
Julia� B. Braudt
Jurandir J. teskewlcz
LeJUdia Ittner
Ligia Siewerdt
Luana Konell
Mara R. Pacheco
Marcio de Marco
Marcio Leitholdt
Mareio W. Darius
Maria E. Go"çalves
Marli Kreknicki
""aurici Venancio Jr.
Nahum Gabriel
Neide M. Darem
Nivaldo Campregher
Paulinho Schmltz:
Paulo C. Maba
Ronald Siewerdt
Roseli S. "Maba
Sa'ndra Siebert

, Scbirley Pasold .

Silvio M'aria Santos
Silvio Jose Zoz
Sonia N. de Luca

DIVIRTA-SE

Sapatos �e jacaré
Uma loiro, ao saber que um par de
sapatos de jacaré ero muito caro,
perguntou ao vendedor:
- Não tem outro jeito de eu conseguir
um par? - disse, se insinuando.
- Tem. A senhora pode ir até um parque
e providenciar o seu próprio sapato!
Duvidando que ela iria, ele foi espiar.
Viu a loira dentro do pântano de um

parque ao lado de dez jacarés mortos.
Ela, com muita dificuldade, tira outro

jacaré morto da água e exclama:
- Droga! Mais um sem sapatos!

SAGITÁRIO

•\ (22/11021/12)
�

I

Bom dia paro
({ " c;onciliar trabalho

e prQzer, principal
mente se exerce uma atividade
ligado à a�e ou cultura. O
convívio com seu amor estará
cheio de vida e cumplicidade.
Procure progresso e o atrairá, há
possibilidades de ganhos.

Dwaa..
AQUÁRIO

.. (21/1 018/2)

]/[J,r:. Você saberá

..
•

mostrar que é
uma pessoa de

atitude, sem que isso afete o suo

sensibilidade. A vida sentimental
recebe boas vibrações. Bom dia
poro se organizar, estabelecer
planos, ser prudente e enxergar
longe. Analise os oportunidades!

.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 0.20/1)At[. É hora de se

dedicar a uma
atividade que trago

alegria. Cuidado com atitudes.
alTiscadas, não abuse do sorte. A
dois, sucesso absoluto. Você tem
necessidade de relacionamentos
emocionalmente significativos,
evite se tornar dependente.

PEIXES

__ (19/2 019/3)"
�. E pr�is� cuidado
.,..,.., com mtnga por

porte dos colegas.
As relações de afeto, bem como

seus planos de futuro, estão
bem-amparados agora. Digo uma

palavra terna, faço uma boa ação
e enriqueço quem está à suo volto
com um gesto de carinho.
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- MOTOR lAL 8V FLEX 82CV

•- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BRAKE LlGHT -. - .

- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR lAL 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO. HIDRÁULICA
- BRAKE LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLlNATRASEIRO

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

IlUMINAÇÃ9
- FAROL DE NEBLINA

PEUGEOT 207 HB XR PEUGEOT 207 PASSION XR PEUGEOT 207 HB xs

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)3�55-4500

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

li BANCO P�UGEOT .

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

juros no financiamento na seguinte condição (50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 24 meses·semjuros e na linha 207 - 60% de entrada e saldo em 12 meses sem juros - válido até o dla 09/02/2010 para a linha 207), outras condições
de financiamento estão dlsponlveis nas Concessionárias 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, 05 portas, ano/modelo.: 09/10, ar condicionado digitai, sensor de chuva e de iluminação, 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 Passlon XR 1.4l Flex, 05 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 vefculos com mais de 60 dias no estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex,Alrbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas

elétricas, pintura sólida, a partir de RS 49.900,00 à vista C9m 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 Concessionárias Strasbourg
participantes: Peugeot 207 HB X-lIne 1.4l Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09110 - 01 unidade; Peugeot 207 HB XS 1.6l Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modélo 09110 - 05 unidades; Peugeot 207 Passlon XR l.4L Flex, 05 portas,
ano/modelo.:09110, pintura sólida, frete incluso - -O� 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 de 1710212010 à 02/03/2010 ou

enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida é válida contra defeitos de fabricação devidamente comprovados para as peças originais instaladas na Rede Autorizada Peugeot.
Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de modificar as caracterlstiças 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 � partlr de janeiro de 2010. Para mais Informações sobre preços e condições especiais, consulte a .Rede de Concessionárias Peugeot PEUG EOTparticipantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

De Segunda.a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h. - www.strasbourg.cotn.br MOTION & EMOT.lON
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i--------ECONOMIA

PONTE DO PORTAL
Seguem os trabalhos de recuperação do Ponte dó Portal. Q que chamo o ntençõe é que além de ser retirado o cobertura de
asfalto, foi removido grande porte dos vigas laterais .que também ajudam no sustentação e agora está sendo retirado uma

grande comede de concreto do piso do mesmo e, o trânsito segue normal, incluindo os caminhões pesados. Provavelmente, elo
não estava nem um pouco comprometido como se comentou ou estornos correndo sérios riscos. Com o palavra os engenheiros.

CÉSAR JUNKES

PORTOS AVALIADOS
'Q Instituto de logístico e Supply Choin (IIos) realizou pesqui- '

so junto o 187 grandes empresas e o trobolho resultou em
uma radiografia dos problemas de cada um dos principais
portos brnsllelros.ü ronking elaborado pelo mesmo aponto
Suope com noto 7,8 em primeiro lugar, seguido de Itoguoí
com, 7,6, Rio Grande com 7,5, Itojoí com 7,3, São Francisco

, do Sul com 7,2, Poranoguá com 6,9 e no sequência Rio de Ja
neiro, Santos, Vitória' e Salvador no lanterna. Suape recebeu
investimentos de RS 7 bilhões para liderar este ronki,ng.

CONVENÇÃO DUAS RODAS
_

,

Meus cumprimentos para o equipe comercial do Duas Rodos
que hoje encerram' o o convenção nocional. No ano dos 85

,

anos do empresa os realizações serão ainda maiores.

CURSOS DE QUALIDADE E ••�
GRATUITOS
Existe um comprometimento do sistema � - Senoi, Senac, ... -

em aplicar pelo menos dois terços dos verbos advindos do folha
de pagamento dos empresas em cursos de qualificação gratui
tos.Em termos práticos, isto significo que o Senai de Joroguá do
Sul oferece este ano 510 vogas - já com aulas iniciados - poro
jovens aprendizes, isto é, pessoas de 14 o 24 anos. Igualmente
oferece 120 �agos - ainda em aberto - poro. cursos de costuro e

construção civil- com no mínimo 200 horos de duroção.lembro
mos que estas 630 vogas são em cursos gratuitos.

, ESTIMATIVAS

Preços de alimentos terão alta
Causa seria retomada de demanda por commodities agrícolas e'alta do petróleo

Um novo salto dos preços
de alimentos pode ser causa
do pela retomada da deman
da por commodities agrícolas
para alimentação e produção
de energia, aliada aos cus

tos mais altos dos insumos
baseado na alta do petróleo.
As previsões são FAO (Orga
nização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimen

tação). Em 2008, os preços
dos alimentos recuaram devi - ,

do à contração mundial" mas

continuaram acima dos níveis
vistos antes do ,pico e devem
permanecer altos pelo menos

em médio prazo.
Em relatório anual, a FAO

afirmou que "ao mesmo tem

po, vários fatores fundamen
tais atualmente latentes po-

dem provocar um retorno a biocombustíveís, provocada
preços de alimentos ainda por metas obrigatórias e incen
mais altos". A segurança ali- tivos em alguns países que
mentar será ameaçada prin- não conside-ram "as condi

cipalmente para os países ções de mercado" vai aumen

pobres,' já que o renovado tar os, preços de milho e dos
crescimento da renda em pa- óleos vegetais usados como

íses em processo de desenvol- matéria-prima para biodiesel
vimento vai alimentar a recu- e etanol, sem contar as com

peração da demanda e elevar modities agrícolas. A alta dos
os preços das commodities e .preços do petróleo vai elevar
dos alimentos. os custos de produção, já que

O Índice de Preços de Ali- os preços dos produtos quí
mentos da FAO atingiu uma micos, fertilizantes e custos
máxima de 15 meses em janei- do transporte devem subir, ,

roo e dezembro, mas ficou 20% A agência alertou que me

abaixo do pico de junho de didas protecionistas adotadas
2008. A pesquisa.mede as mu- por alguns países vai deses
danças mensais de uma cesta tabilizar os mercados e ele
composta por laticínios, oleagi- var os preços internacionais
nosas, carnes, cereais e açúcar. dos alim'entos,' tornando-os

A crescente demanda por
'

mais voláteis. '-
,
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MESTRADOS UNERJ/PUC PR
, A partir de abril serão oferecidos os cursos de mestrado em

Administração e Informático pelo Unerj, em parceria com o
-

PUC/PR. Considerando 'que estes mestrados no PUC/PR têm
respectivamente conceito 5 e 4 no avaliação do MEC, troto-se
de uma grande oportunidade purn os estudantes do região
darem mais peso aos seus currículos. Esta, no entonto, é ape
nas uma porte dos, parcerias entre os duas instituições.

t---- CONTORNO FERROVIÁRIO
Enquanto os trabalhos' de terraplenagem dos contornos fer
roviários de São Francisco do Sul e de Joinville avançam, em

. nosso cidade nodo mais se.folo sobre o assunto. Será que não
existe mais interesse? '

CRIATIVIDADE DA EDGE
Vale o peno observar o placa que identifico o sede do Edge.
Automação próximo 00 início do ruo Manoel Francisco do Cos
'to. Q detalhe está no braço "de robô" que sustento a placa. '

UMA OPORTUNIDADE DE OURO
Ainda não foi corretamente percebido o gronde oportunidade
que está se abrindo poro os empresas locais com a parce
ria entre o Unerj e a PUC/PR. Não estou falando dos cursos

e sim no aproveitamento do verdadeiro legião de mestres e
.

doutores que poderão ser mobilizados para o desenvolvimen
to de novos soluções e produtos em uma atuação conjunto
dos mesmos com os-nossos indústrias.' A PUC possui muito
conhecimento acumulado e o mesmo poderá ser repassado,
beneficiando ambos os portes. A vantagem é que não será ne

cessário esperar até que um novo compus seja erguido, como
no coso do UFSC em Joinville.

Ikarsten@netuno.com.br
.
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SELlC

TR

cus

SOVESPA

POUPANÇA

8,75%

0,020%

985,37

.0,66%
0,5003

9.DEZEMSRO.2009

28.JANEIRO.2010

FEVEREIRO.2010

18.FEVEREI RO.20 10

18.FEVEREIRO.2010

I
t

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,8200
DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7900

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,9000

EURO (EM RS) 2,4663

·1,8220 fi- -0,55%

1,9500 ft -0,56%

2,0000 41bJ� ,0%

2,4679 'qjn' -1,003%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



c'> 19 de fevereiro de 2010 • N° 18

Sem estresse para se, arrumar
/'

Software separa e organiza por fotografias todas as peças do 'guarda-roupa da mulherada
,

'

o tempo que a mulher demora

quando está se arrumando para
sair costuma ser motivo de briga
entre muitos casais. É claro que há

exceções, mas os homens esperam
bastante enquanto a amada escolhe
a '-O" n .�) i dea fi

,I ;"I,,�,... d. Ú.

Um novo software promete
dar urna mãozinha para a

rnulherada, Desenvolvido pela
.

consultora de estilo Dany Padilla,
"Com qua! roupa?" cataloga por
':otos todas) as peças do armário,
. iesde vestidos de gala
,�(é linqeries. '

,_ A idéia surgiu da minha própria
necessidade em saber o que havia no

meu guarda-roupa. Eu não'conseguia
achar nada e acabava comprando várias

roupas novas sem utilizar as que eu já
tinha. Gastava muito mais, sem saber ao
certo o que estava no meu armário -

conta Dany, orgulhosa da cria.

o software separa as peças por-tipos"
cores, estilos e até a' última data'

utilizada, item, aliás, que pode evitar a
repetição de peças, coisa que a

mulherada dá muita importância .

Segundo a consultora, o software
também propõe combinações de

,

roupas e salva aquelas que a usuária

gostou mais.

Tem um detalhe importante: é preciso
fotografar todas as peças para poder
fazer o catálogo. Quem não tiver

paciência, Padilla oferece um pacote
completo com uma equipe que faz o,

serviço todo: fotografa, cadastra e

arquiva as roupas no programa.

o software pode ser comprado por R$
385 no síte www.comqueroupa.com.br.
Achou salgado? Há a opção de test
drive de, uma versão gratuita que pode
ser baixada na página ..

o "Com que roupa?" lembra o

programa usado pela perua Cher,
personagem de Alicia Silverstone, no
filme dos anos 90 "Patricinhas de

Beverly Hills".
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Celulares têm
GPS de graça

\

Nokia anuncia novidade para aparelhos com o sistema

Escadaria Do Corcovado .

.

Sao!;iTeresa. RIO janelm, Braz!! ,

!ii, (jj)kS
"""11119

Options ® Exit

A Nokia anunciou que
a navegação com o

uso do GPS, pode ser

feita de forma gratuito
rios aparelhos da

empresa que possuem
a ferramenta. A nova

versão do Ovi Mapas
possui opção para
veículos e para

8
B

pedestres e deve ser

baixado em

www.nokia.com.br/ma
pas. O GPS inclui

orientação guiada por
voz.

Por enquanto, apenas
dois aparelhos no .

Brasil são compatíveis
com a novidade: o
Nokia 5800 Comes
With Music e o Nokia
6710 Navigator.
Nas próximas
semanas, a lista vai
incluir ainda Q Nokia
N97 e, até o final de
abril, mais quatro
outros: Nokia 5230,
Nokia N97 Mini;
Nokia E72 e Nokia X6.

,.,

o objetivo da

empresa é oferecer o

serviço gratuito em

todos os novos

modelos embarcados
com GPS.

,

Jovens navegam mais

Operadora lança rádio
Acaba de sair do forno a Claro Rádio, novo serviço da operadora que

oferece ao internauta rádios de variados 'estilos! como "tranquilo" 1 "rornánti ..

co" I entre outros. Também é possível escolher as músicas por década. O

endereço é www.daroideias.com.br/daroradío. Ah, não precisa ser cliente da '

operadora para ter acesso às estações.

Mão na roda'
A Positivo colocou no ar o 8109 do Fera Positivo (www.ferapositívo.

com.br). Nele, a empresa dá dicas sobre os mais variados temas, como, por
exemplo, a importância de se controlar a temperatura do Pc. Ou ainda,
cuidados para manter a saúde do Windows. As informações são muito úteis,
especialmente para iniciantes.
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Universo TPM
, Por Elijâne Jung universotpm@o.correiodopovo.com.br

MATRAQUINHAS
DE PLANTÃO

·É unanimidade que todo mundo' prefere ter ao lado uma

pessoa que saiba ouvir ao invés de tagarelar sem parar.
Mas parece que a ciência discorda. Um estudo america
no revelou ·que os homens a-do-ram uma mulher que
fala de si mesmo, sem embaraço. Ao que tudo indica,
elas demonstramconfiança ao contar experiências e ex

por pontos de vista. Tudo bem que eles achem interes-
.

sante ouvir o que ternos a dizer, tenho certeza que essa

descoberta é maravilhosa para nós, mulheres. Mas tem
que tomar cuidado para não monopolizar o papo. E ter

desconfiômetro para perceber quando parar, em especial
se o moço já estiver bocejando ou fechando os olhinhos.

Batons
o maquiador que comaridou o make de várias marcas

famosas para o SPFW revelou algo que nós, mulheres,
já sabíamos. O batom é o produto encontrado na bolsa
de qualquer mulher, em qualquer parte do planeta. No
vidade nenhuma. Ainda'segundo o profissional, tem se

.

visto muito no Brasil, tons na cor rosa chiclete, similares
.

do Snob da M.A.C. Cosmetics. Cores foscas e claras, que'
ficam muito bem na mulher brasileira de pele bronzea
da e têm tudo a ver com nosso clima tropical.

l
.,.

�

'. Será que'ele é? .

Um pouquinho à toa, cansada de internet, TV; e até o

pescoço de leituras específicas, quis dar uma desbarati
nada e peguei a revista Nova para dar aquela conferida
nas novidades sobre ... sexo, sexo e sexo!!! Que é pratica
mente 90% do conteúdo. Eis que me deparo com uma

entrevista do Chiristian Pior," o repórter do Pânico, e

uma resposta dele me deixou bolada. Quando questio
nado sobre como se descobriu 'gay, ele respondeu que'
foi quando ouviu Like aVirgin, da Madonna. Até aí, tudo
bem. Mas ele fez um comparativo que a felicidade que
sentiu com "o momento" devia ser a mesma de um co

rinthiano quando o timemarca um goL. Me expliquem:
....... Ele é corinthiano? ar not?

BISCOITO DA SORTE
Experimente mudar de caminho.

,

A última do BBe
Rolou por aí um sem riúmero de boxíxos sobre o interesse das revistas mas
culinas pela Elenita, eliminada essa semana do Big Brother. Ao que tudo
indica, entretanto, ela não pretende aceitar nenhuma proposta, embora te
nha afirmado gostar de perceber .um certo interesse damídia por mulheres
acima do manequim 36 e ter parabenizado a edição deste BBB, por ter ar-

'

riscado a colocar umamulher normal, como ela. Quem quiser conferirmais
do "desabafo" da Elenita, pode acessar acasosafortunados.blogspot.com.

,
,

• A mulher é famosa, na

mora sério e é flagrada pelos
paparazzis aos beijos com um

modelo, que não é o namo

rado.., Danou-se tudo, hein
. Paula Burlamaquii

.

• Hoje é comemorado o Dia
do Desportista. Isso me lem
bra que 2010 promete: Jogos
Olímpicos de Inverno, Liber
tadores, Brasileirão, Copa do
Mundo e mais, muito mais...
AhlParabéns aos esportistas.
Aos de verdade, não de men
tirinha, feito eu!

• O New York Fashion Week
, está revelando uma modela

gem diferente nas peças de'
inverno. Nada extravagante,
modelagens empacáveis .

e

complicadas, tricôs. e aplica
ções em calças, vestidos e ca

sacos. Vamos esperar para ver
. o que chega por aqui...

• Você sabe
.

que é uma'

'rnakeaholic" quando tem

_' centenas de batons, esmaltes,
bases e sombras... e não resis
te às novidades. Pior: quando
as amigas não vão às compras
semvocê. É ummalbom, hein!
Entendeu?

• Ah céus! Eu sei que eu de
veria fazer academia (não que
eu precise... ho, ho, ho) e eu

até faria. Mas a bem da ver

dade é que não consigo me

livrar do "vício de dormir" no
meu tempo livre: da Ih às' 7h

�

da manhã. Preguiçosa!

• "Eu sou feito poeira de es

trela; Eu sou feito de um resto

de céu; Eu sou feito e desfeito
Acho 'que, pra mim, não tem

jeito." "PEDRO ANTÔNIO DE
OLIVEIIW'.

Sem divã
Alguns problemas técnicos no

meu e-mail impediram a públi
cação de hoje .do Divã. Mas não
se desesperem. Aquelas que me

mandaram o questionário res

pondido, fiquem tranquilas:' já
confirmei com o responsável e as

.

informações não serão perdidas.
Mas, se por algummotivo assom-

. brasa, .algum e-mail seu para o

meu endereço retornou para a

sua caixa, peço que vocême envie
novamente, ok? Em breve tudo já
vai estar resolvido. Amém!

I
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TRISTE .FILME
Duas notícias praticomenté em pleno carnaval deixaram os amigos pro lá de
"borocochôs". A doença do meu amigo Ézio Spézio e o morte do matriarca do
família Breithaupt, Srn.Iarmem Breithoupt. O primeiro luto contra o câncer.
A segundo deixou uma gran�e lacuna no soclednde jaroguaense. Resto-nos
torcer pelo recuperaçoo do Ezio, pois certamente, Dono Carmem está num

lugar especial 00 Iodo de Deus.

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
No estação Armazém. A partir
de agora repaginado e com mil
novidades.

" � vida é uma peço.
. de teatro que nõo

permite ensaios. Conte,
chore, dance, rio e vivo
intensamente, antes
que o cortino se feche
e o peço termine sem

aplausos. ,.,CHARLES CHAPLIN

NAS RODAS
• Turbinados do Forró, uma dos
bandos que animará o 2° Macar
ronada Beneficente do Moa, que
acontece dia 13 de março, no Pa
vilhão A do Schutzen, é o mesmo

que embolou o Feijoada do Cocou
Menezes em Floripa. Um show!

• 'Leio no revisto Nosso deste
mês o matéria do jovem empre
sário Daniel Behnke. Ele falo dos
mudanças que vai acontecer no

badalado coso Estação do Tempo.
.

.

• A notícia que o PE. lrmunde
estarlo dando de graça o livro de

.

suo autoria "Pequenos Recados
com Grandes Significados", não
confere. É verdade sim que ele
presenteou alguns formadores de

_ opiniões, até porque, é preciso
divulgar o suo obro que, sem dú
vida, vale o peno conferir.

CASTIGO
Como sofre o povo brasileiro. On
tem precisei retirar um documento
registrado no correio. Pasmem!'
Paguei, praticamente,' uma hora
em pé.espernnde no filo. A maioria
desiste no meio do cominho. Pelo
menos uma coisa boa: o idoso tem

preferência.

LEITOR FIEL
.

O leitor fiel de hoje é o meu amigo
Gelson, do Upper Mann. O famoso
César Mlnottl. Ele é outro amigo
que lê' o coluna todos os dias poro
ficar por dentro de tudo que acon-

tece no nosso regiõo.
.

NIVER DA CARINE
A arquiteto Carine Peccoli Mar
'cottc é com certeza uma dos mais
parabenizados aniversariantes de
hoje, e recebe o carinho dos "seus
homens", o maridão Beto Marcotto
e os filhos Betinho e Joõo Victor,

. além dos familiares. Já o noite é
o vez dos melhores amigos irem

abraçá-lo com direito o big festa
no lagoa Marcatto. Parabéns, Cari
ne! E que Deus continue ilumlnnn-
do suo vida e o de seus familiares.

-

também. Que Ele te faço sempre
muito feliz,

DICA DE SEXTA
Curtir bons momentos

com o família no

Califórnia Lanches.

�orio Jorge Cottoni éo grande aniversariante de hoje

Hoje o

noite no

Choperio
Soloon, .'

o duplo
Sertanejo
Dony &
Rafo é o

grande
otroçóo
do coso

• O Ronaldo Fenômeno
voltou o raspar o cabeço..
Agora só f·alta mesmo o

barriga. Nõo é?

� O meu amigo Sérgio
Schmitz, o popular
"Carneiro", teve ínsênln
e pesadelos no noite de

,
. quarta-feiro. Ele nõo
conseguiu tirar 'da cabeça,
ol9v�m atntante Caio'
p,tofego:

"

"
'

• 'Se o tempo continuar
nesse chove e' nõo molha, eu
acredito que o nosso querido
Césinha Pradi irá inaugurar o
seu campo de society só nos

.

, olimpíadas de 2016.
"

• A sex personal, Rita Ma
Rostirolla ministra palestra
só para elas no próximo dia
nove de março às 19h30,
no Centro Empresarial de
Jaraguó do.SuL O teme será
Sensualidade e Autoestimo.
Feminino ..

• Neusa Albuquerque e

Juarez Justino Jr , embora
desconversem, estão
namorando. No terço-feira

, de Carnaval no Baependi,
eles foram yistos trocando'

i.

altos beijos.

Com essa, fui

.

NA TERRA
DO TIO SAM
OS garotos sangue bom Ro
drigo lbnnes e André. Hering,
diretores do franquia Subway,
amanhã afivelam molas poro
um giro em Miami, nos Estados
Unidos. No programo, além de

. muito passeio é claro, 'o duplo
vai buscar modernidades poro o

filial.em Brusque.
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Reforços chegam
,

no João Marcatto
Gasparetto e Diego
JARAGUÁ DO SUL

A intertemporada do Juven
tus está ocorrendo conforme. o
planejado pelo treinador José Es
dras. O elenco está respondendo
bem às recomendações durante o

treino e a diretoria está trazendo

reforços para tornar o time-mais
. competitivo. no returno.

Essa semana·Tiago Gasparet
to, 25 anos, zagueiro que estava

na Catanduvense-Sl] iniciou os

trabalhos no clube. Quem tam

bém já treina no João Marcatto
é Diego Barbosa, 20 anos, que
veio do Rolim de Moura, de Ron
dônia. O jovem atacante

.

ainda
está em período de teste e sua

contratação deve ser confirmada
ainda hoje. Gasparetto está bem
entrosado com o time. O zaguei
ro jogou com Ricardo e Carlos
Saa no interior paulista. Ele dis
se que tinha propostas de outras

equipes, mas preferiu o Juventus
pelo mercado catarinense. "Vim
buscar o.meu espaço. Aqui tem
grandes clubes como Avaí, Crici
úma e Figueirense. O Juventus é
uma vitrine e por isso vou lutar

pelo posto de titular", adiantou.
Diego está iniciando na car

reira. O Tricolor é o segundo time
.

profissional dele, que está cheio
de esperanças de ficar no elenco.
"O time está precisando de ata

cantes e eu vim para fazer gols
e ajudar o Juventus a sair dessa

'situação", prometeu.

!
1

I
i

I
I
I

1
I

GENIELLI RODRIGUES

Sobre a intertemporada, o

treinador do Juventus, José Es

mas, disse que a aceitação dos
atletas com seu estilo de trei
namento é boa. ':A_ esperança
de sair do rebaixamento no re
turno é grande, pude perceber
nessa semana de treinos que a

equipe evoluiu bastante", co

mentou, Esdras não quis fazer

projeções para o returno, ape
nas disse que "a equipe não vai
entrar olhando a matemática e

cada jogo será uma final".

José Esdras vê

evolução no time
{
\

!
(
\

, I
í
{
�

I
I

•

treinam com o grupo

,

.

.� .. .'

��' ,

y';? '.'
,

� I :'
1,;?I?I/

Juventus fecho' com zagueiro Gasparetto e testo atacante Diego (acima)

�ireto!c�e fytebol faz projeção c.

.

iJ (� ",O,ijireior·dê futeboi,' Edson Morelli, folmfsobre a quantidade,de pontos.
gue,:,o Motequ�,,:,Jróvesso terá. qU8yfazer;'no' fQturno poru esco:pord'o rebai� : I

�Qm�ntri>D"e,,!acotHo 'com I'ele� il'e:quipe',',terQ', q,ue"veri,cét ito.d'os 'Osí'j.�gds 'e'mi
'

'caso-e ganhnr duas fora. "Teinos que alcançar o quadrangular no;retumo o

importante é ganhar a primeira poro entrnr com tudo", observou Morelli,
que lembrou a.situação do Metropolitano em 2009, quando no turno estava

'na lanterna e no returno foi semifinalista. Morelli também informou que
oemlstoso de sábado não vai acontecer por couso da dificuldade de achar

campo devido ce mau tempo.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADOBRASIL-ESD\DODESANTACATARINA
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Cedente: KA2 COMERCIO DEEQ PARA INFORMATIC CNPJ: 06.206.904/000
Número doTítulo: 1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 465,00,
liquidação após a intimação: R$I 0,40, Cçndução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137875 Sacado:ANGUlAR FaroGRAFIAEVIDEO ITDA CNPJ: 02.962.247/000
Cedente: LUNAFaro COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FaroGRAFICOSCNPJ: 07.442.444/000
Número doTítulo: 4200/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BAl'lCODO BRASILSA DataVencimento:'04/02/2010 Valor: 200,33
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137174 Sacado: ClARAREGINAGRIM CPF: 855.086.679-20
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIA REINOlDOBAR1EL CNPJ: 03.616.454/000
Número doTítulo. 9109 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO DataVencimento: 20/01/2010 Valor: 116,45
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$1O,40

Protocolo: 137880 Sacado: COMLAGROP.TURECKITDA CNPJ: 83.787.127/000
Cedente: CURTUMEGROSCH ITDA CNPJ: 79.281.960/000
Número do Título: Z/223 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 04/02/2010 Valor: 559,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 137668 Sacado: E}MTERRAPlANAGENS ITDAME CNPJ: 10.587.638/000
Cedente:TUPERSA CNPJ: 81.315.426/000
Número doTítulo: 15967/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 729,73
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137069 Sacado: EUCLIDESADILSON BOGO CPF: 613.177.809·49'
Cedente: CASADA<;TINrAS MABALIDA CNPJ:83.619.163/000
Número doTítulo: 850513 Espécie:
Apresentante: CASA DASTINTAS MABA LTDA DataVencimento: 03/12/2009 Valor: 3.940,00
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137712 Sacado: I--"'ERNANDO FLOHR CPF: 034.092.849-23
Cedente: IPKCONVElITEDORA G MC lIDAME CNPJ: 02.544.367/000
Número doTítulo: 8822/1-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantíl por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 150,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137648 Sacado: FERREIRAEKLOSTER COlvlERCIODE CNPJ: 10.792.267/000
Cedente: BANCO SAFRA S/A CNPJ: 58.160.789/000
Número do Título: 941548210 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 25/0112010 Valor: 105,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 137743 Sacado: FU1URACENRfRO EDUCACIONALLIDAME CNPJ: 10.484.656/000
Cedente: PARAI! SA CNPJ: 82.945.932/000
Número doTítulo: 0176778 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 03/02/2010 Valor: 318,04
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

. Protocolo: 137713 Sacado:HDCOM. FAB. FERRAGRICOIASL CNPJ: 01.244.360/000
Cedente: UNIVERSAL FERRAMENTAS ITDAME CNPJ: 03.304.053/000
Número doTítulo: 12103001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 25/0112010 Valor: 182,84
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20;80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137777 Sacado: LENTID GOMESDO NAsCIMENID CPF: 587.030.809-78
Cedente: LICZNERSKI INDUSfRIAE COMERCIODE COURO E CALCNPJ: 09.143.609/000
Número doTítulo: 1419 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 06/02/2010 Valor: 1.116,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,40

Protocolo: 137499 Sacado:MARGAREIH CI.ARKE FISCHER CPF: 111.583.792-34
. Cedente: GRATIDFAC FOMENro EASSESSORIACOMERCIALITDA CNPJ: 03.625.949/000
Número doTítulo: 263-07 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 28/11/2009 Valor: 1.750,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137779 Sacado:MARli MARlAMODAS ITDAME CNPJ: 10.692.856/000 .'

Cedente�TANGASETACASINDUSTCOMERCIOIMPORTEXPORT CNPJ:08.097.236/ooo
Número do Título: 1284-002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 03/02/2010 Valor: 482,47
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137335 Sacado: OSCARDERINGER CPF: 419.121.529-91
Cedente: BVFlNANCEIRAS/A-C.EL CNPJ: 01.149.953/000
Número doTítulo: 131014279 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUIZE&ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 28/01/2010 Valor: 1.397,97
liquidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$18,82,Diligência: R$ 20,80,.Edital: R$1O,40
--------------------------_ .._-------------------------------------------------------------------------------------------.,;--------------'_------

Protocolo: 137812 Sacado: RAFITAZ IND.DOVESTUARIO lIDA CNPJ: 05.782.300/000
Cedente: RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS lIDA CNPJ: 44.914.992/000
Número doTítulo: 33909290 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBCBANKBRASILSA BANCOMUITIPID DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 233,52
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137838 Sacado: SIMONEREGINA KAMCHEN PAULO CPF: 828.113.509-34
Cedente: FIGUEIRAMXI' DECONSIRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Número doTítulo: 7678 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação .

Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 237,12
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 137786 Sacado: SO BOMBAS COMERCIO EASSISTENCIATECNICA ITDACNPJ: 05.417.032/000
Cedente: FRANKLINELECTRIC INDUSTRIADEMarOBOMBASSACNPJ: 84.685.106/000
Número doTítulo: 337503 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

. Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 03/02/2010 Valor: 1.260,30
Liquidação após a intimação: R$10AO, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Editàl: R$10,40

Protocolo: Í37809 Sacado: TATIANAPOVOAS SANTANA CPF: 029.500.719-29
Cedente: PELEGRINI ETOMEI LIDAME CNPJ: 02.109.085/000
Número doTítulo: 12389 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBCBANKBRASILSA BANCOMUITIPID DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 135;25
liquidação após a intimação: R$IO,40, Condução: R$I8,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137431 Sacado:TATIANE SIEBERT CPF: 036.787.219-66
Cedente: oro IMOVEIS lIDA CNPJ: 83.540.187/000
Número do Título: RENEGOC!ACO Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 27/01/2010 Valor: 1.016,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137336 Sacado: VANDERLEI CIARO DOS SANIDS CPF: 660.512.909-15
Cedente: BANCO BMG SIA CNPJ: 61.186.680/000
Número do'Título: 1694000747 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: SERGIO SCHUlZE &ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 10.110,15
liquidação após a intiÍnação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137833 Sacado:WG PECAS E SERVlCOS lTDA CNPJ: 09.266.187/000
Cedente: DIFUSOmSIR PARAFUSOSEWALD LIDA CNPJ: 82.887.175/000
Número doTítulo: 89422 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 115,25
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
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Depois de goleada,
Muricy é demitido
Diretor de futebol também deixa Q clube
SÃO PAULO

MuricyRamalho não émais o
técnico do Palmeiras. Ele está fora
do clube após seis meses de tra

balho emuitas críticas, associada
à perda do Campeonato,Brasilei
ro do ano passado e a campanha
irregular no atual Campeonato
Paulista - culminada com a der
rota por 4xl para o São Caetano
na quarta-feira à noite.

O técnico foi demitido de

pois, de uma reunião entre o

presidente Luiz Gonzaga Bellu
zzo e dirigentes do departamen
to de Futebol do time alviverde.
Junto com ele sai o gerente
Toninho Cecílío.: que resolveu

pedir demissão devido à pres
são, e seu auxiliar de confian
ça, Tata. "Agradeço o apoio da
torcida que colaborou e sempre
me apoiou. Deixo amigos, no
clube e desejo sorte ao Palmei
ras",' disse o técnico, em comu

nicado.
Muricy assumiu o Palmei

ras depois de uma vitória por
�XO sobre o Corinthians, subs
tituindo o ainda interino [orgi
nho. Passou quase três meses

na liderança do Campeonato
Brasileiro, mas na fase decisiva
da competição, a equipe caiu
de rendimento. Muricy per
deu jogadores que formavam
a espinha dorsal da equipe - o

zagueiro Maurício, Ramos, o

meia Cleiton Xavier e o volan
te Pierre - para o departamento
médico.

.

E o time' que chegou ter até
dez pontos de vantagem sobre
o segundo colocado acabou no

marasmo. Sem título, sem vaga

Muricy deixa Palmeiras depois de comandar o time por apenas seis meses

na Taça Libertadores de 2010.
Sem Vagner Lave, que saiu do
time depois de se envolver em
unia confusão com três torcedo
res. Sem Obina e Maurício, que
brigaram no intervalo da derrota

para o Grêmio e acabaram sendo

desligados do clube. Crises que
Muricy acabou superando com

muito custo, apoiado sempre
pelo presidente Belluzzo, mesmo
quando membros da diretoria al
viverde pediam a sua cabeça, no
fim da temporada passada.

Avaí vence e decide o turno
contra' Joinville na Arena

,DA REDAÇÃO
o Campeonato Catarinense

,conheceu ontem o último fina
lista do turno da, competição. O
Avaí confirmou' o favoritismo e

se classificou à final ao vencer o '

Atlético de Ibirama, por 2xO, na
noite de ontem. Avaí e Joinville
decidem a fase no domingo, na
Arena Joinville. Por ter a melhor
campanha, _o [ec joga em casa e

• CAMPEONATO GAÚCHO
• QUARTAS-OE-FINAL TURNO
Novo Hamburgo 2xO São Luiz
Internacional 2xO Juventude

pelo empate.
O jogo de ontem começou'

'equilibrado. Mas aos 19 mi
nutos, após uma cobrança
de falta de Patric, o zagueiro
Emerson desviou de cabeça e

abriu' o placar para os donos
da ,casa. O segundo gol saiu na

etapa complementar de pênal
ti. Leonardo cobrou e definiu
o placar de 2xO.

• CAMPEONATO CATARINENSE
• SEMIFINAL TURNO

Avaí 2xO Atlético Ibirama

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 8a RODADA

Atlético-PR 3xO Eng. Beltrão

• CAMPEONATO PAULISTA
• ga RODADA
Mirassollxl Botafogo
Santos 6x3 Bragantino
São Paulo 3xl Barueri

o CORREIO DO POVO 'ti]SEXTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2010

Abraço-
Ficou marcado poro este sábad9, dia 20 às 1 Oh, o abraço simbó
lico 00 Ginásio Arthur Müller. E uma oportunidade paro quem é
contro ou o favor do obro mostrar suo opinião, com respeito e sem

agressões. O pessoal do basquete, do voleibol, do futsal do skate, do
rádio-controle, do streetball e dos acrobacias em motos, que nos úl
timos anos usaram o 'local, devem participar do decisão, assim como

quem utilizo o transporte coletivo e quer melhorias. O que o Prefeitura
preciso explicar também é quanto vai custar' o construção de um novo

.

ginásio e quando elo começo, se isso acontecer. '

"
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CÉSAR JUNKES

linha de Fun'
.

Julimar Pivatto
ju lima r@ocorreiodopovo.com.br

.. Brigões no TJD
O atacante Ramon, um dos destaques do Iuventus, pode ficar de fora do Campeonato Catari

nense. No próximo dia 23, ele será julgado pela briga com o volante Lucas (esse já foi embora) .na
derrota contra o Imbituba, no dia 4 de fevereiro. Os dois se estrànharamdepoisde um gol do time do

.

�"
Sul e partiram para a agressão (relato confirmado na súmula). A pena pode ser de quatro a 12 par-
tidas de suspensão. Outro que será julgado no mesmo dia é o goleiro Ciarellt, que foi obrigado a co-

.

meterpênalti e, como era o último homem, acabou expulso. Por isso, pode pegar de um'a seis jogos.
I '�,

CURIOSIDADE OLIMPICA
CÉSAR JUNKES

Calendário ·2010
AEquipe Iaraguaense deBicicross (também conhecida comoCorinthians

EC), já divulgou as primeiras competições que organizará na temporada. O
calendário de eventos abre no dia 27 de fevereiro, com a 1a Etapa da Copa
Rica. Será uma prévia para a-I a e 2a Etapas do Campeonato Brasileiro, que
acontecerão emmarço, ambas no ParqueMalwee. O diretor da equipe,Valdir
Moretti, também convoca os interessados em praticar o esporte - os treinos
acontecem quartas, sextas e sábados. Informações no 3370-7461.

NA PRIMEIRA EDiÇÃO DOS

JOGOS DA ERAMODERNA, EM
ATENAS EM 1896, NÃO FORAM

DISTRIBUfDAS MEDA�HAS DE

OURO. O PRIMEIRO COLOCADO

RECEBIA UMA MEDALHA DE

PRATA, UM DIPLOMA E UMA

COROA DE LOUROS. JÁ O

SEGUNDO, FICAVA COM UMA

DE BRONZE. •

00'15 TOQUES

OLYMPYA.Domingo as jaraguaenses
fazem o segundo jogo do Torneio
de Areia em Barra Velha, contra as

donas da casa. A intenção é buscar
a segunda vitória.

. .

PRÓXIMA·A equipe já confirmou
presença também no Torneio
do Dia Internacional daMulher,
que' será no dia 7 de março, em
Pornerode.

REFORÇOS.O técnico Luiz Vieira,
o Polenta, disse ainda que deve
fechar com mais alguns reforços
nos próximos dias. Tudo de olho no
Estadual.

FESTIVAL •Dias 6 e 7 de março
acontece o tradicional Festival

Esportivo da Sociedade Floresta,
em Corupá. Serão 17 jogos nos
dois dias.

.

,�

"

I

(>.(

WWW.vw.com.br: As ofertas' contidas neste anúncio são válidas' para velculos básicos, com pintura sólida e frete incluso. Plano Sem Limites Volkswagen: condições não
cumulativas. Novo Fax, 2 portas (cód. 5Z31R4). Total Flex. Preço à vista: R$ 30.490,00, SpaceFox 1.6 (cód. 5Z6E4), Tola I Flex, MY Og/10, 4 portas, com preço promocional à
vista a partir de R4 44.190,00. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo 'da
presta ção-e do CET,Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem avisoprévio. Preços sem troca para veiculos 09/10 ..Imagens meramente referenciais,
não condizentes necessariamente com os modelos ofertadós. Al,guns itens mostrados ou mencionados são opcionais �u reterem-se a versões especificas. Validade:19f02f2010

MUDANÇA.O Camboriú FC está de .'
cara nova. Ontem foi apresentadó o
novo escudo, novo uniforme e a nova

parceria, O clube espera; finalmente,
subir para a Divisão Principal.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000 ·
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