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A morte de
Anne Frank

o surgimento da sétima arte
É quase impossível estabelecer uma

data certa para a origem do cinema. Segun
do indícios arqueológicos, o precursor da
sétima arte teria surgido na China, porvolta
de 5000 a.c .. Era o chamado "Jogo de Som-

.

bras", que consistia na projeção, sobre pare
des ou telas de linho, de figurashumanas ou
objetos recortados - enquanto o operador
narrava a ação, quase sempre envolvendo

príncipes, dragões e guerreiros.
Na história moderna.. porém, o mar

co -aconteceu no dia 28 de dezembro de

1895,quando os Irmãos Lumíere fizeram
-

uma apresentação publica no Salão Grand
Café, em Paris, de um invento que eles cha
maram de "cinematógrafo".

O primeiro filme exibido, intitulado
"I'Arrivée d'un Train à La' Ciotat.", causou

grande furor por se tratar da gravação de um
trem chegando à estação. Os espectadores
ficaram extremamente assustados, por acre
ditar que ele viria na direção deles. O cinema

falado,mesmo que com sincronização precá
ria, surgiria apenas com os irmãosWamer e o
filme "O Cantor de Jazz", em 192,7.

"O'Cantor dirm N e Jazz" d
. ,aos Warn ' Os ')

iníCio do c' er, marcou oInemafalado

Apesar das contradições históricas
sobre qual seria a data damorte deAnne
Frank, acredita-se que ela teria falecido
em decorrência de tifo, no campo de
extermínio nazista de Bergen-Belsen
no dia 12 de março de 1945. Sua adoles-

- cência e o trágico destino reservado a

ela e à sua família ficarammundialmen
te famosos como um testemunho dos
horrores praticados durante a Segunda
GuerraMundial.

Seu diário pessoal, encontrado no fi
nal da grande guerra, é a fonte pela qual
foi possível conhecer sua história. Hoje,
ele é um dos livros mais traduzidos em .

todo o mundo. Depois de passar 25
meses escondida com a família e mais

.

quatro pessoas num anexo em cima do
escritório do ,pai, em Amsterdã, ela foi
levada com a família para o campo de

concentração de Auschwitz.
Dois meses após a morte da mãe,

ela e a irmã Margot seriam levadas para ,

Bergen-Belsen. Lá ela teria demonstra
do coragem e paciência mesmo estan
do em condições desumanas. Sua fibra
só foi quebrada com a morte da Irmã,
também de tifo, alguns dias antes de sua

.

própria morte. I

A menina alemã deixou lições
como a esperança - mesmo encarce

rada, ela acreditava que ainda poderia
voltar para a escola; a' fome de saber
e o valor da amizade. Sua sobrevivên
cia só foi possível 'pelo auxílio de Miep
Gies, uma das funcionárias da empre
sa Opekta, de seu pai, que os ajudou
durante o período da ditadura.

PELO MUNDO

1 9

George Harrison'
Nesta mesma data, em 1969, a po

licia encontrava 120 cigarros de maco

nha na casa do beatle George Harrison.
, Naquela época, Harrison estava se de
dicando à meditação transcendental, e

produziu o single "Hare Krishna Man
tra". Pouco tempo depois de conhecer o
fundador da Sociedade Internacional da
filosofia, ele abraçaria a tradição.

�1947

Doutrina Truman
18

Coca engarrafada
No dia 12 de março' de 1894, a

Coca-Cola começa a ser vendida em

garrafas. A bebida foi criada pelo far
macêutico John Pemberton em 1886,
com a finalidade original de servir

. como medicamento. Hoje, ela é vendi
da em 136 países e é frequentemente
acusada de causar danos à saúde e ser

símbolo do pró-americanismo,

Na segunda semana de março de
1947, o presidente americano Harry S.
Truman anuncia o que passaria a ser

conhecido como a "Doutrina Truman".
O conjunto. de práticas do governo dos
EUA, à época da Guerra Fria, buscava
conter a expansão do comunismo jun
to aos chamados "elos frágeis" do ca

pitalismo, como Grécia e Turquia.

DÉCADA DE

Sem fotos A maior batalha'
Amaior batalha já travada naAmérica do Sul foi a de Tuíuti, que ocorreu em 24 de

,

maio de 1866. Dela participaram 20mil soldados brasileiros, quatromil argentinos
emil uruguaios contra 24mil paraguaios. O continente nunca se notabilizou pelos
conflitos travados entre suas nações, que foram poucos ao longo da história.

Até meados de 1980, o

jornal "O Correio do Povo"
dificilmente dava destaque
para as fotografias - aliás,

poucas matérias eram

acompanhadas por fotos.
Além disso, a capa trazia

matérias inteiras e

não chamadas.

PIERO RAGAZZI
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Sociedade de Atiradores "Harmonie-Iyra", o precursor.do que em setembiô.de 1949 se

tornaria o Clube de Caça e Tiro Bracínho.A sociedade, que aceitavamembros maiores
de 18 'anos, promovia torneios internos e Festa de Rei, com várias modalidades
diferentes. Em 1,989, as mulheres criariam o departamento feminino, e oito anos

depois a sede seria reinaugurada após uma remodelação. A Sociedade participa hoje
da Kolonestenfest e promove três Festas de Rei e Rainha, além de bailes públicos e

marca presença no'Campeonato'Municipal de Tiro aÇ> AJvo, em SGhro�peJ:tt .�
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PONTO DE VISTA

Redução dajornada de trabalhQ
e os efeitos sobre o emprego

Valorizar as
negociações
e pilar para o
crescimento
econômico

Apro.posta
de redução da jornada de traba

lho por lei, em discussão nomomento, re

presenta um retrocesso. Ela não' valoriza
a negociação coletiva de trabalho, que é

a forma mais eficaz de solucionar as questões tra
balhistas. É importante destacar alguns pontos que
mostram claramente os problemas dessa propos
ta que, além de não çriar empregos,
pode, na verdade; aumentar o de-.·

.

semprego, aoafetar a competitivida
de das empresas.

Vejamos alguns aspectos:
- No Brasil, a jornada praticada

é, em muitos casos, menor do que o

limite de 44 horas da lei atual. Nas

regiões' metropolitanas, a média é
de 42 horas por semana, segundo
dados do' Dieese. Há categorias que
já chegaram a 40 horas por semana;
caso dos químicos e farmacêuticos
em São Paulo.

- A atual legislação trabalhista já' permite a re

dução de jornada. A negociação coletiva entre em

presas e trabalhadores é ,o meio adequado para se

fazer isso, pois possibilita a redução com respeito à
viabilidade econômica de cada empresa ou setor.

Experiências anteriores de redução da jornada .

de trabalho não reduziram o desemprego:
- No Brasil a redução do tempo de trabalho; de

48 para 44 horas semanais com a Constituição de

1988, não trouxe queda do desemprego.
- Hoje, alguns dos países que adotaram medi

das mais fortes para reduzir a jornada, como os

, ,.,

europeus, estão revendo suas posições em função
da perda de competitivídade das empresas lá ins

. taladas em relação às que estão em países que não
praticaram essa redução.

Além disso, a redução' de jornada por lei tende
a induzir as empresas a racionalizar e automatizar

processos para compensar com maior - produti
vidade a perda de competitividade .

decorrente das horas perdidas. Isso .

pode reduzir ainda mais o número
de postos de trabalho.

. Com a elevação dos custos decor
rentes da redução, muitasempresas,
dependendo da realidade de cada Se

tor, podem tentar repassar isso para
.

os preços de seús produtos, o que
tende a afetar os índices de inflação.
As que não conseguem repassar o

custo, devido à concorrência, podem
enfrentar dificuldades.

Embora, de modo geral, a produtividade da eco
nomia brasileira venha aumentando, essa melhoria
não é uniforme entre os setores e regiões. Além disso;
maior. produtividade nem sempre significa maiores .

lucros. Para grande.parte das empresas representa
apenas a sobrevivência no mercado, frente ao' au

mento da competição.
A valorização das negociações entre trabalhadores

em empregadores é pilar para a criação de um ambien- '

te propício ao crescimento econômico. É isso que efeti
vamente contribui para a geração de empregos.

. .

USe fosse possível acabar com o desemprego
por lei, não haveria desemprego no mundo"..

SERViÇO

OrqUídea Negra no

Curupira sábado
o Curupira Rock Club recebe amanhã apresen

tação damais antiga banda de heavymetal de Santa
Catarina, a lageana Orquídea Negra (www.orquide
anegra.com). Outras três bandas marcam presença
no evento: The Revenge, de Paranaguá (PR), Kro
magoon, de Brusque e Canifraz, também de Para

naguá. As portas do Curupira estarão abertas a partir
daszoh, com bar e discotecagem rock, as apresenta
ções iniciam às 23 horas. Ingresso no local por R$10.
Mais informações no telefone (47) 8402-9408.

�

IF-SG abre vagas
em�concurso público

o IF-SC (Instituto Federal de Santa Catarina) abriu
inscrição de concurso público para professores e 'téc
nicos administrativos . .São 292 vagas no total (30 em
Joinville e Jaraguá do Sul), para cargos de nível fun
damental, médio e superior. As inscrições vão até 29
de março e devem ser feitas no site http://concur
sos.ifsc.edu.br. São 183 vagas para professor e 109

para técnicos administrativos. As taxas de inscrição
variam de R$ 50 a R$ 110, com isenção do pagamento
para o candidato que comprovar não ter condições.

GPRt1 �,,ll,lJ, l\'O

Vendas é tema de treinamento do Gejas
o cursoVisão Estratégica deVendas aconte-ce dias 30 e 31 de março no Centro Empresarial de Iaraguá

do Sul. O treinamento, destinado a empresários; coordenadores e supervisores, pretende ampliar a visão
de vendas dos participantes, O curso será ministrado pela pós-graduada em Marketing, Elis Rejane Bu
sanello, e o pós-graduado em estratégias empresariais, Celso Stenzel Filho. Os valores são de R$ 260 (nu
cleados), R$ 280 (associados) e R$ 410 (demais interessados). Informações pelo telefone (47) 3275-7017.
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* telefone (* não serão publicados).

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PARA DELIBERAR SOBRE AS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO.

A Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Recreativa dos Servidores Públicos
Municipais de Jaraguá do Sul - ARSEPUM, Sra GILMARA ANACLETO, com fundamento
no artigo 24 do Estatuto Social da entidade, convoca os associados efetivos de carreira,
ativos e inativos, da Prefeitura Municipal, das Fundações, das Autarquias Municipais, das
Empresas de Economia Mista Municipais e da Câmara de Vereadores Municipal, quites com
asobriqações sociais com a associação, para deliberarem sobre as contas da Diretoria e

relatório do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 30 de março de 2010, terça-feira na sede
da Associação, em primeira chamada às 18hs30min com metade dos sócios mais um e em

'segunda chamada às 19hsOOmin com qualq'uer número de associados.

, Jaraguá 'do Sul, SC, 09 de março de 2010.'
, ,

GILMARA ANACLETO
Presidente Conselho Deliberativo

r

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA

A SOCIEDADE CULTURAARTíSTICA - SCAR, no uso de suas atribuições, com
fundamento no art.16/1- Capítulo III, da Assembléia Geral, e dos art. 31, 32 e 33
do capítulo IV - Das Eleições, de seus Estatutos Sociais; convoca os, Sénhores
Sócios Fundadores, Contribuintes Ativos, Membros Natos, para a Assembléia
Geral Ordinária que será realizada no dia 12 (doze) de abril de 2010, às 19h

(dezenove horas) em primeira convocação ou às 19h30 (dezenove horas e-trinta

minutos) em segunda e última convocação, com qualquer número de sócios

presentes, em sua sede social (CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

) à rua Jorge Czerniewicz, 160, na cidade de Jaraguá do Sul/SC, para deliberar
,

sobre a seguinte Ordem do Dia:
.

1 ° Prestação de Contas do Exercício 2009
2° Eleição da nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
3? Eleição da nova Diretoria
4° Assuntos gerais

'Jaraquá do Sul, 8 de março de 2010.

Udo Wagner - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o PMDB marcou uma pré
convenção que definirá o nome

do pré-candidato ao governo no

dia 27 de março. Enquanto isso,
os aliados PSDB e DEM prati
carnente definiram o nome de
Raimundo Colombo (DEM) para
governador, deixando a vaga de
vice para o PMDB.

Pré-convenção do dia
27 indicará o pré
candidato do PMDB
ao governo estadual

Moreira encontrou as lide

ranças do PMDB da região on

tem à tarde na cidade, em evento

que teve a presença do ex-prefei
to Moacir Bertoldi e dos prefeitos
Nilson Bylaardt (Guaramirim) e

Luiz Carlos Tamanini (Corupá),
além do deputado estadual Car
los Chiodini. Hoje, às 11 horas,
será a vez de Dário Berger visitar
Jaraguá do Sul em busca de apoio
para as-prévias.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.cOlH.br

ElEIÇOES
. Moreira rejeita service doDEM
Presidente 'estadual considera improvável as chances de o 'PMDB abrirmão da cabeça -de .chapa

Disputamos todas as eleições
desde a redemoeratízaçãc

com o cabeça da chapa e esse
. ano não será diferente.

EDUARDO PINHO MOREIRA,
PRESIDENTE DO PMDB
DE SANTA CATARINA

"

Programa de
governo em

discussão
o programa de governo do

PMDB para as eleições estadu
.

ais está em discussão no partido.
Eduardo Pinho Moreira defen
de que a sigla trabalhe com' três
prioridades para os próximos
quatro anos: saúde, saneamen
to e segurança que, segundo ele,
são as áreas de maior preocupa
ção da população catarinense.

Moreira afirma'que pretende,
também, aprimorar a descentra
lização criada pelo governador
Luiz Henrique da Silveira. "Te
mos que avançar, descentrali
zando não apenas o orçamento,
mas a gestão financeira as secre

tarias regionais", explica.

Pré-candidato ao governo,
Moreira veio ontem pedir
apoio do diretório de
Jaraguá do Sul para as

prévias do partido
"

Se
o PMDB indicar o vice

na tríplice
.

aliança, eu

volto a trabalhar como

médico". A afirmação é
do presidente estadual da si

gla, Eduardo Pinheiro Moreira,
que disputa com o prefeito de

Florianópolis, Dário Berger, a

indicação do partido para ser

o candidato a sucessão de Luiz

Henrique da Silveira. Moreira diz

que a possibilidade de a tríplice
aliança (DEM-PMDB-PSDB) ser

reeditada sem o PMDB na cabe

ça da chapa é quase nula.
"Não digo que é zero, porque

isso não existe na política, mas as

lideranças do partido em todo o

Estado querem indicar o gover- .

nadar. Nós disputamos todas as

eleições desde a redemocratização .

com o cabeça da chapa e esse ano
não será diferente", comentou.

"

FOTOS CÉSAR JUNKES

I

'1
.

I . li "

.
_ .

Visita do pré-candidato ao governo foi prestigiada por lideranças da região como o prefeito Moacir Bertoldi
. .

SUPLENTE FAZ BALANÇO DAS AÇÕES E AVALIA QUE ADQUIRIU EXPERIÊNCIA

Chiodini vai
sai'r' da Alesê'

.

fim do mês
o deputado'Carlos Chiodi

ni (PMDB) deve deixar a vaga
naAlesc (Assembleia Legislati
va de Santa Catarina) no final
deste mês. No cargo desde se-'
tembro, o suplente afirma que
sai com o dever cumprido.."Foi
pouco tempo, mas o suficiente
paramostrar a importância de
UIIJ.a representatividade polí
tica em Florianópolis. Adquiri
mais experiência e· condições
para galgar novos projetos",
comenta.

'

Chiodini destaca a criação
de convênios na região com o

governo estadual como ações
bem sucedidas' durante o

mandato, entres ela como o

Hospital Jaraguá. Saúde e se

gurança 'público serão o foco
durante a campanha, que co

meçará a partir de abril. "Pre
cisamos de mais policiais e a

criação de uma nova delegacia
urgente", afirma.

.

Resistência à aliança
',nacional-com o PT

Enquanto o PMDB estadual decide
se terá candidatura própria ou reeditará
a tríplice aliança, a direção nacional está
praticamente fechada com o PT. Segun
do Eduardo PinhoMoreira, o apoio aDil
ma Rousseff, indicando o vice na chapa,
é quase irreversível.

"Nós éramos a favor da candidatu
ra do Roberto Requião (governador do
Paraná) para presidente, mas o coman
do do PMDB é _ todo de nordestinos,

que vão buscar sempre onde o poder
estámais perto", provoca. ,

Moreiraafirma que vai esperar a deci
são do partido para saber se apoia Dilma
ou José Serra (PSDB). No entanto, não des
cartaum acordo com o PT tio Estado, caso
o Partido dos Trabalhadores abra mão da

candidatura de Ideli Salvatti como cabeça
de chapa. "Em 2002,' apoiamos o Lula e

ele ganhou em Santa Catarina. Em 2006,

apoiamos oAlckmin e ele ganhou. Eles sa
bemqueparavirarem o jogo contra o Serra
aqui precisarão do nosso apoio", comenta.

Suplente
deixará o

cadeira após
seis meses de
mandato

.

"Precisamos de mais policiais
e a criaçãode uma nova
delegacia urgente".

CARLOSCHIODINltOEPUT,AD()mADUl�
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
•

I

Pré-candidata
do PP ao goyerno do Es:

_
tado, a deputada federal Angela Amin
estará amanhã na região. Vem acom

panhada do marido e ex-governador
- Esperidião Amin, e do presidente estadual da
sigla, deputado Ioares Pontícellí, entre outras

lideranças. A agenda começa às 9h30, com
uma, caminhada pelo Calçadão da Marechal,
seguida por coletiva na Papelaria Grafipel. ,

Depois ela vai para Schroeder, onde

participa às 11h30 de encontro regional do
'partido. Ocasião em que os diretórios pre

.

tendem definir, entre os nomes colocados

à disposição, quem serão os candidatos a

deputado estadual e federal pelo Vale do Ita
pocu. Na lista estão o prefeito Felipe Voigt e
os ex-vereadores Dieter Janssen eVitório Al
tair Lazzaris.

A visita da deputada deve ser prestigiada
por mais de duas centenas de filiados e sim

patizantes, estima a coordenação regional.
Diferente do marido, Ângela não costuma

marcar presença,na região. Mesmo assim,
'levou só de Iaraguá do Sul 1331 votos 'na úl
tima campanha, sem ter pisado aqui. E foi
eleita com amaior votação da história.

d-
·

O
'

secretário' de Administração e de Fi

nanças Ivo Konell remeteu um ofício à
Câmara esta semana" informando que,co
locaria os documentos que teve acesso à

disposição da CEI (Comissão Especial de
Inquérito), o que já havia dito que faria em

conversa com os vereadores; Porém, que só
o fará se for chamado a depor novamente à
comissão. Konell não gostou de ter sido ou

vido antes do ex-secretário Ronaldo Raulino.

Formalizado
Ainda na quarta-feira, depois dos depoi

mentos da Fábrica de Show, o presidente da
CEI, Jean Leutprecht (PC do B), informou que
ontem seria enviado ofício solicitando ao se

cretário que envie a documentação para a Câ
mara. Apesar de não ter apresentado a presta
ção de contas à comissão, o dono da Fábrica
de Show, Genilson Medeiros, admitiu que en

tregou a papelada para Konell, com quem, no

entanto, negou ter relações.
'

Corrida
'O prefeito da capital, Dário Berger (PMDB),

não perdeu tempo. Foi o presidente estadual e

pré-candidato ao governo Eduardo Pinho Mo
reiravir aJaraguádo Sul eBergermarcar reunião
com lideranças da região. O encontro de hoje
será no Beira Rio Clube de Campo, às 11 horas.
A pressa tem explicação. As prévias que vão de
finir o candidato da sigla à chapa majoritária
acontece no próximo dia 27.

Servidores
O Sinsep promoveu assembleia ontem para

aprovação da pauta de reivindicações a ser

encaminhada à prefeita Cecília Konell (DEM).
Este ano, o sindicato aderiu à campanha sa

larial nacional convocada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Serviço Públi
.co. Além de aumento real de salário, o reajuste
pleiteado é de 100% do INPC dos últimos 12

meses, estimados em 4,,94%.

CÉSAR JUNKES

FALA Aí!
Desde quando se rompe
verbalmente se existe um

contrato assinado.
VER'EADO:R !SAIRM05EJI iP'i'Iil,
fJ'iJ RfSP'O,S,TlI ss DECUliUtÇÓE5
00 fjO,r�D DA fAlitRlti DE Sr'tilrw',

G6NI!..50N '1�.EOE,mOIS:

JANINE MORAES/AGÊNCIA CÂMARA

Ação popular
Vereador Osni Bylaardt (PMDB) é autor de ação popular protocolada no Fó

rum, da 'Comarca, face à compra de terreno pela Prefeitura para construção de
casas populares sem aprovação da Câmara, .ocorrida na gestão de Evaldo Iunckes
(PTr. Em dezembro, o vereador levou a denúncia à tribuna, dando indícios de ter
havido superfaturamento ao apresentar orçamento de três imobiliárias sobre ter
renos nas mesmas condições e no mesmo bairro, no caso a Caixa D'Água. "Achei
um terreno naquela localidade de 125 'mil metros quadrados por R$180 mil. En
quanto que pagaram por um terreno de 30 mil metros R$ 370 mil", denunciou.

- ACAMIN,HO
A liminar judicial que susperideu o reajuste da tarifa de ônibus em Blumenau,
de R$ 2,30 para R$ 2,55, continua de pé. Nesta semana, o Tribunal de
Justiça negou recurso acionado pelo Consórcio Siga, permissionária do
transporte coletivo na cidade. A empresa já havia tentado derrubar a liminar
em primeira instância, assim como o município, todas sem sucesso. A

suspensão do aumento ocorreu há duas semanas, através de uma ação do
advogado Ivan Naatz, pré-candidato a deputado estadualpelo pv. E que
está sendo contatado por lideranças de Iaraguã, onde o reajuste ocorreu em
circunstâncias bem parecidas, mas não foi questionado, ainda.

'

CÉSAR JUNKES
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CHARGE

\

DOLEn-OR

Aos administradores
dos buracos.

SOU
morador de Iaraguá do

Sul há treze anos e quero
. manifestar a minha írnlíg-

. nação com a Prefeitura
deste município que há tempos
não vem cuidando das ruas da

. cidade, pois elas es

tão em sua maioria

totalmente esbura

cada, muito ruins

mesmo. O Samae

(Serviço Autônomo

Municipal de Água
e Esgoto) está fazen
do um péssimo tra

balho em algumas
ruas, porque abre os

buracos, mas não os

fecha como deveria,
na maioria das vezes nem fechar

fecham, e a Prefeitura não fiscaliza
as obras como deveria.

Moro na rua -15 de Setembro,
no bairro Três Rios do Sul, e há

quase quatro meses o Samae abriu
um buraco bem no meio do asfal
to e deve ter esquecido de fechar,
sem falar q:ue o asfalto é novo,

não temum ano que foi colocado,
além dos veículos passarem por
ali em altavelocidade e precisam
fazer manobras perigosas para
desviar do buraco que esta lá para
quem quiser ver.. �

Conclusão, nós, moradores, é

quepagamospor isso, tendoquecir
cular com nossos veículos no meio
de tanto buraco, acabando com a

suspensão dos carros e correndo
o risco de se envolver em algum ,

acidente de trânsito,
pois temos que andar
em ziguezague, para
desviar dos buracos.

Enquanto isso, as

pessoas que andam
com carros oficiais,
parecem não estar

nem aí para os bu
racos emuitomenos ,

para os problemas
que eles causam aos

"
.

Moro na rua lS de
Setembro, no bairro .

T:rês Rios do Sul, e há
quase quatro meses

o Samae abriu um '

buraco bem no meio
do asfalto e deve ter
esquecido de fechar

-" munícipes.
Vias em boas condições são

direito do cidadão e uma obriga
ção do poder público. Na hora de
cobrar IPTU e IPVA e outros im

postos os governos se mobilizam,
são ágeis, apreendem seu veículo,
te colocam na dívida ativa. E riós?

Continuamos reféns desta admi

nistração injusta onde a arrecada

ção está acima de tudo é todos. Eu
sou cidadão de bem,'cumpro com
meus deveres e quero os meus di
reitos respeitados!

MinadabeSoares, Eletricista
e locutorde rádio

EDn-ORIAL

Outra promessa descumprida
É fato comum oVale do Itapocu sofrer com as

promessas descumpridas do governo do Estado,
especialmente no que diz respeito à segurança
pública. Na tarde-de ontem, a história se repetiu
maisuma vez. Durante reunião entre represen
tantes da Prefeitura, SDR (Secretaria de Desen

volvimento Regional) e as polícias civile militar, .

a tensão tomou conta quando foi
anunciado que a Delegacia da
Mulher corre o risco de não ser

inaugurada nas próximas sema

nas porque não' haverá efetivo .

suficiente para realizar o trabalho.

Segundo a Prefeitura e o pró
prio delegado geral da Polícia

Civil, Marício Eskudlark, a SSP

(Secretaria de Segurança Pública)
teria confirmado a vinda de apenas seis policiais
civis recém-formados pela Academia de Polícia
Civil. Essa informação contradiz o que foi garan
tido pelo próprio Eskudlark no ano passado. Ele
deu a palavra de 12 policiais seriam designados
para trabalhar no município neste ano, a maio
ria para prestar serviço na delegacia da mulher.

A justificativa é 'de que parte dos policiais que
frequentam aAcademia de Polícia Civil começa
ram o curso mais tarde e que, por isso, se forma
rão com atraso de quatro meses. Até lá, não se

'sabe se a estrutura abre, mesmo contando com

poucos profissionais, ou se a SSP vai remanejar
policiais de outros municípios para trabalhar na
região. Mais uma vez, a população fica sem res

postas.
Levantamento da Polícia Civil constatou

que cer�a de 30% de todos os boletins de ocor
rência registrados na Dele

gacia da Comarca estão re

lacionados com a agressão,'
contra mulheres, crianças e

adolescentes. Hoje, as mu

lheres agredidas na região
não contam com atendi
mento especializado, Por

isso, muitas delas se sentem'
inibidas e desmotivadas a

registrar os casos de violência.
Apesar de causar indignação, o adiamen

to da abertura da Delegacia da Mulher já era

previsível. Como o espaço poderia começar a
funcionar neste mês se a reforma do imóvel,
localizado na Vila Nova, nem começou? É la
mentável que a região seja tratada com tama

nho desrespeito. A comunidade reivindica o

.

serviço há 15 anos, mas até agora o goyerno do
Estado não abriu os olhos para os índices de
violência doméstica na região..

",

NACIONAL

PIB

Comparando
.oquarto

trimestre de
2009como

terceiro, o
país voltou
a apresentar
números do

período pré-
crise, com
altade2%

O
PIB (Produt� I?terno Bruto) �elativº a

2009 ficou Iigeíramente negativo, como
previam os analistas brasileiros. As pro
jeções estavam em torno de zero, -0,1%,

- 0,2%. E foi isso que deu: queda de 0,2%, o que
não é,ummau resultado, dadas todas as circuns
tâncias da crise internacional. Os dados foram
divulgados ontem pelo IBGE.

. Uma análise rápida dirá que o

resultado demonstra estagnação,
o país não cresceu. Foi o primei
ro resultado negativo desde 1992,
(-0,5%) 'marcado poruma forte re
cessão na era Collor.

Mas uma análise um pouco
mais profunda mostra que o Bra
sil teve um. resultado melhor do

que a maioria das economias. Foi
o 10°melhor resultado nomundo.
O setor de serviços foi quem im

pediu um cenário pior, obtendo
crescimento de 2,�% no ano pas-

. sado. A agropecuária e a indústria

.

ficam com a outra ponta da lista,
'

tendo um decréscimo de -5,2 e

-5,5% respectivamehte. Apesar .

de ter sido alvo de vários programas de incentivo,
a indústria brasileira foi mais duramente atingida
pela crise, principalmente na exportação,

Comparando o quarto trimestre de 2009 com-o

terceiro, 9 país voltou a apresentai números do pe
.

ríodo pré-crise, com alta de 2%, o que é maior do

que a taxa registrada no terceiro trimestre de 2008,
na comparação com o anterior.

Outra questão chama a atenção nos dados di
vulgados ontem.. O Brasil gastou mais do que in

vestiu. A queda dos investimentos
foi talvez omaior responsável pela
queda do PIB, além da variação
dos estoques, que caíram porque
a produção da indústria diminuiu,
apesar do aumento do consumo

das famílias brasileiras.
A economia brasileira, como

tem sido dito no mundo inteiro,
mostrou capacidade de resistên
cia, fôlego para enfrentar uma

crise internacional de grandes
proporções. Foi um dos poucos
países com um crescimento ex

pressivo no mercado de empre
go, um milhão de novas vagas
segundo dados' do governo, o

, que possibilitou um aumento no

consumo interno. As previsões
para este ano são de crescimento de 5,7% do PIB.
Mas o go�erno precisa agir com cautela para não

,estragar a festa.
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"
A situação está se

normalizando.

LOIVA CRISTINAWllVERT,
RESPONSÁVEL PelA

AGÊNCIA DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO EM
JARAGUÁ DO SUL

Procura pelo serviço'aumenta no início do ano, 0- que gera demora
"

E, IlRl::

Confecção da carteira
de trabalho leva 50 dias

JARAGUÁ DO SUL

Jovens lamentam perder
oportunidade do primeiro
emprego por falta do .

documento em mãos.

--oi o que aconteceu com a

filha do bancário Alexan
dre Pemandes Ruysan, 40
anos. "Encaminhamos a

carteira dela em oito de fevereiro
e ela, ainda não ficou pronta. Eles
dizem que o problema é em Ioín
ville. A gente liga e ninguém aten

de", reclama. Segundo ele, neste
período, .

a menina foi chamada
para uma vaga 'dentro do Pro

grama Menor Aprendiz, mas não

conseguiu o emprego por não ter

o documento emmãos,
Já a espera de Djessí Gomes

Maciel, que encaminhou a docu

mentação para emissão da car
teira em 5 de janeiro, terminou.
A carteira dela ficou pronta em

10 de março e ela retirou o doeu
mento . na agência do Ministério
do Trabalho na manhã de ontem.
"Fui ver algumas vagas, mas .esta-

va aguardando a carteira chegar.
Porque sem a carteira, eles hem

contratam. Agora eu tenho mais'

chance', comemora.

SITUAÇÃO DEVE
SER NORMALIZADA
A responsável pela agência do

Ministério do Trabalho em Iaraguá
do Sul, Loiva CristinaWilvert, ex
plica que a emissão das carteiras
leva em média 50 dias. O motivo
da demora é a demanda que au

menta nesta' época do ano. "Co

meço de ano é sempre de muita

procura. Porque no período de
férias escolares, muitos jovens
vêm fazer a priineira carteira.'Mas
agora, com o começo das aulas, a
situação está se normalizando",
justifica. Segundo ela, nessa sema
na chegou um lote de 300 carteiras,

,
que estavam sendo aguardadas. '

Os documentos solicitados em Ia
raguá do Sul são' confeccionados
na central de Ioínville, que atende
24 municípios, o que agrava ainda
mais o problema. "A gente tenta

fazer o possível. Mas quem preci
sa do documento, quálquer tipo
de documento, deve solicitar com
certa antecedência", sugere.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Falta de energia
cáusa prejuízos

Banho gelado. Televisão desliga-
'da. Geladeira sem funcionar. Escu
ridão. Se os transtornos causados
pela falta de energia elétrica den
tro de casa são muitos, a situação
fica ainda pior quando se trata de
uma empresa. É o que está ocor
rendo na localidade de Nova Bra

sília. Moradores e empresários do
bairro reclamam que, com frequ
ência, ficam sem abastecimento
de energia por algumas horas. As

quedas costumam ocorrer prin
cipalmente no período noturno.

Somente nesta semana foram dois
dias com queda de luz, sendo que
emum deles, aenergia só voltou de
pois demais de uma hora.

Um dos' principais atingidos
pelo problema é o empresário Jair ,

José Luciani, propríerãrío de uma .

estamparia na Rua Dona Antônia.

USem energia eu não consigo tra

balhar porque eu dependo de má
quinas. Nesta semana faltou luz

e tive que dispensar cerca de oito
funcionários que trabalhavam rio

turno. Para mim, isso é prejuízo",
diz. Demais moradores relatam

que as quedas acontecem também

em horário comercial.

Engenheiros da Celesc dizem

que nesta semana' as quedas de

energia ocorreram por causa de

acidentes de trânsito registrados
nas proximidades do bairro. A

orientação é para que em casosde
falta de luz o consumidor registre

'

uma reclamação através do telefo
ne 0800 48 0196.

PIERO RAGAZZI

EDIJ'ALDE INTIMAÇÃO
REPÚBllCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODESANfACATARINA

'Iabelíonato do MW1icípio eComarca de Jaraguá do Sul
--

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589

Thlefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:OOh às 18:OOh
TabeUonato Griesbach

Notas e Protesto

Djessi retirou
ontem a

carteira de
trabalho.
Documento
levou mais de ,

um mês para
ficar pronto

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

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

'
-

Protocolo: 139916 Sacado: ANSElMOCERUTIIMINIMERCADOMECNPJ: 07.660.984/000
Cedente: DISTRIB DE BEBIDASJOINVlllEUDA CNPJ: 84.698.927/000
Número doTítulo: 2040546' Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: BANRISUL-BANCO DO ESTADODORIOGRANDEDOSULDataVencimento:
19/02/2010 Valor: 122,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 140053 Sacado: BIER HAUS UDA CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: FWRICUllURAFWRIZAUDA CNPJ: 82.116.104/000
Número doTítulo: 23248 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação .

Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 1.553,05liquidação após
a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O (

,
Protocolo: 139766 Sacado:COMDECALCArioSEACESSEQUILIBRIO CNPJ: 00.406,890/000'
Cedente: FRANCISCOMENDESALVES CPF: 223.276.069-34 Número doTítulo: 2 'Es

pécie: Nota Promissória Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DataVeneimento:
28/02/2010 Valor: 300,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96,Diligên-

.

cia: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
�

-------------------------_..!_-----------------------------_-----------_._-------------------------------------

Protocolo: 139373 Sacado: DEYVIS GALDINO PINI'ER CPF: 443.540.459-15
Cedente: PELEGRIN'J ETOMEI ITDAME CNPJ: 02.109.085/000
Número doTítulo: 12466 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANI< BRASILSA BANCO MUll1PW DataVencimento: 21/01/2010
Valor: 82,70 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,4O

Protocolo: 139829 Sacado: EDGEAUTOMACAO INDUSTRIAL ITDA CNPJ: 08.955.090/000
Cedente: ROMACO COML IMP.DE ROIAMENTOS L .

CNPJ: 85.108.314/000
Número do Título: 125200-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 22/02/2010 Valor: 56,13 liquidação após a

intimação: R$IO,4O, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10AO
'

,

Protocolo: 139887 Sacado: ELETROMECANICAGOUIARTITDA CNPJ: 82.088.618/000
Cedente:WIllRICH INDUSTRIA E COMERCIOTEXTIL LIDA' CNPJ: 79.393.864/000

, Número do Título: 6528/011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 25/02/2010 Valor: 6.700,17liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 13�636 Sacado: EVANDRO LmS DACOSIA CPF: 029.609.529"01
Cedente: MAGAZINE D&C ITDAM.E CNPJ: 10.526.768/000
Número doTítulo: 02/03 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 10/0l/2010 Valor: 475,00 liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139777 Sacado: FERNANDATANEROIlVElRA CPF; 068.539.049-74
Cedente: CENfRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN ITD CNPJ:
85.315.042/000Número doTítulo: 25552 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
20/02/2010 Valor: 209,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139752 Sacado: FERNANbO DORNElLES GRAMINHO r2F: 069.052.319-08
Cedente: GffiACOMERCiODE AUTO PECASITDA CNPJ: 07.319.490/000
Número doTítulo: 4809 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANI< BRASILSA BANCOMUll1PW DataVencimento: 23/02/2010
Valor: 63,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 140126 Sacado: GERSON SERVICOS ELETRONICOS I'TDA ME C'NPJ:
05.979.993/000 Cedente: FRIGElAR COMERGO EDISI'RIBmCAO SA CNPJ: 92.660.406/000
Número doTítulo: 4643403 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 424,06liquidação após a intima
ção: R$1O,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139964 Sacado: JCS COMERCIO DE ARTIGOS ESP.ITDA-ME CNPJ:
06.287.662/000 Cedente: ROLAMOCA INDUSTRIA ECOMERCIODE CONFECCOES LCNPJ:
01.218.495/000 Número doTítulo: 1433-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 28/02/2010 Valor: 258,80 liqui
dação após a intimação: R$10,40,p>ndução: R$ 8,96, Diligência:R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139605 Sacado: JOCELI CARWS BENTO RAOD\ CPF: 051.776.759-71
Cedente:VANIAKEW GESSNERGArrIS CNPJ: 05.089.758/000
Número do Título: 38/8 Espécie: Cheque Apresentante: VANIAKELU GESSNER GATIIS
ME DataVencimento: 21/05/2008 Valor: 70,00 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Con
dução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

.

Protocolo: 139608 Sacado: LEONILDAGUIMARAES ROQUE CPF: 029.986.609-24
Cedente:VANIAKEW GESSNERGATIlS

-

CNPJ: 05.089.758/000
Número doTítulo: 850090 8 Espécie:ChequeApresentante:VANIAKEWGESSNERGATIlS
ME DataVencimento: 14/03/2008 Valor: 407,00 liquidação após a intimação: R$10,4O,
Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139611 Sacado: LmSCARWS SOUZA CPF: 000.643.799-06
Cedente: RITADE CASSIAMUllER CPF: 754.193.009-15
Número do Título: Espécie: Nota Promissóría Apresentante: CARI'QRiD POSTAL
DataVencimento: 26/07/2007 Valor: 10.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Con-
dução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

'

Protocolo: 140144 Sacado: PEDROREOWNREBEIATIOME CNPJ: 05.217,834/000'
Cedente:WMS SUPERMERCADOSDO BRASIL ITDA CNPJ: 93.209,765/000 ,�

Número doTítulo: AT2149671 Espécíealêuplicata deVendaMercantil por lndicação'é ,

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . DataVencimento: 02/03/2010 Valor: 458,53liqui
dação após a intimação: R$1O,4O., Condução: R$ 26,56, Diligência: �$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139837 Sacado: PICOLA COMERCIO DE ABRASIVOS ITDA ME CNPJ:
08.906.708/000Cedente: DANNYCOM IMPORf EEXPORf ITDA CNPJ: 58.533.209/000
Número doTítulo: 66411 03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 22/02/2010 Valor: 527,17 liquidação após a

, intimação: R$1O,4O, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 139763 Sacado: RAFAEL RICARDO LEMOS - ME CNPJ:O9J26.437/000
Cedente: KABUM INFORMÁTICA CNPJ: 02.513.094/000 Número doTítulo: 001-
2 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: 'CAIXAECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 23/02/2010 Valor: 250,00 liquidação após a intimação:
R$10,4O, Condução: R$16,71, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140094 Sacado: RAFIlAZ INDUSTRIADOVESTUARIO ITDA
CNPJ: 05.782.300/000 Cedente: MILENA RUIZFIDENCIO GRAFICANEOSEr
CNPJ: 07.903,766/000 Número do Título: 0066-C Espécie: Duplicata 'de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
25/02/2010 Valor: 933,33 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 19,00, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139772 Sacado: ROSANE DRAEGER CPF: 850.914.809-00
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN ITD CNPJ:
85.315.042/000NúmerodoTítulo: 20350 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil porIndica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
20/02/2010 Valor: 130,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140062 Sacado: SO BOMBAS COMERCIO EASSISTENCIATECNICAITDACNPJ:
05.417.032/000 Cedente: FIRENZE FUNDOS DE INVES'PMENTO EM DIREITO CNPJ:
10.338.491/000 Número doTítulo: 0008988 01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In-

-

dicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimento: 27/02/2010 Valor: 854,96 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 .

Protocolo: 139701 Sacado:TEXAS GRILLRESTAURANTE ITDA-ME CNPJ: 00.553.587/000
Cedente: MERCOSULES1RUTURAS METAJlCAS ITDAME CNPJ: 86.957.313/000
Número doTítulo: 3036/C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 16/0l/2010 Valor: 8.500,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 139702 Sacado: TEXAS GRILLRESTAURANTE ITDA-ME CNPJ: 00.553.587/000
Cedente: MERCOSULESTRUTURASMETAJlCAS ITDAME CNPJ: 86.957.313/000
Número doTítulo: 3036/C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 16/01/2010 Valor: 14.500,00 liquidação após a
intinÍação: R$ 10,,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139744 Sacado:TRANSPORIESEMUDBRASILITDA CNPJ: 02.919.545/000
Cedente: ORGANIZACOESH GORGES ITDA-ME CNPJ: 72.296.726/000
Número doTítulo: 3017A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 24/02/2010 Valor: 270,00 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139172 Sacado:VILMARDAMOTIA SILVA CPF: 913.999.049-49
Cedente: EGIDIOMA2'ZI CPF: 218.165.739-49 Número doTítulo: 01106 Espécie: NotaPro
missóriaApresentante: EGIDIOMAZZl DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 1290,00 liquida
çãoapásaintimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,8.0, Edital: R� 10,40

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
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NOVO RECURSO DE LUZ

Um detalhe bacana é' o controle
de luz desenvolvido para o site. Com
ele, o visitante pode assistir aos vídeos
com luzes mais foscas. A ferramenta

permite que apenas o vídeo e o ban-
.

ner de controle, (play, pause, etc...) fi
quem acesos, deixando o resto da pá
gina em segundo plano. Esse recurso
acaba destacando ainda mais o vídeo.

O MSNVídeo possui um contador
de tempo que informa quanto falta

para o conteúdo começar, quando há
um vídeo publicitário antes.Além dis-

DIVULGAÇÃO

-

HATO·NO.VISUAL,
r

-

Microsoft lança nova versão do MSNVídeo,
que ganhou uma bela repaginada

'EOEI
=:;. Notebooks

Joinville
Rua Blumenau, 735

América
47 -3455-0220

CONSULTE·NOS PARA OUTRAS

FORMAS· DE PAGAMENTO!

Jaraguá do Sul
Rua Reinoldo Ráu, 67

Centro
47-3273-6859

Notebook Acer Emachines E627-5436
PROCESSADOR ATHLON 1 _6GHZ
Memória 2GB
HO 160 GB
Tela 15.6"
Gravador OVO
Leitor de cartões
Teclado Numérico Lateral'

R$ 1.599,00 à vista ,

ou em 6 x de R$ 293,00 (cheque)
(imagem meramente ilustrativa)

Notebook ACER ASPIRE 5738-6294

R$ 2.399,00 à vista
ou em 6 x de R$ 439,00 (Cheque)

(imagem meramente ilustrativa)

Notebook ACER 4540-1047
AMO Athlon X2 2.2 GHZ
Memória 4GB

-

,

HD 320GB,
TELA 14"· LED
Vídeo ATI Radeon 256MB DEDICADA
DVD-RW
HDMI

'

R$ 2.199,00 à vista

WEBCAM
.

ou em 6 x de R$ 404,00,00 (cheque)
(imagem meramente ilustrativa)

Netbook Acer One 250-1165

-... OMSNVídeo está de cara' confundir o 'usuário. O MSN Vídeo so, tem também um serviço que traz
nova. AMicrosoft lançou ,agora oferece divisão do conteúdo listagens de vídeos mais vistos e reco

no início da semana as em canais e subcanais e também re- mendados.
novidades do portal, que, laciona vídeos que tenham algo em

-� além de mudar o visual, comum. Segundo aMicrosoft, o inter-
está com uma estrutura mais leve. As nauta pode compartilhar vídeos em

mudanças têm o objetivo de facilitar até 14 sites de relacionamento.'
_-

a navegação do intemauta, principal
, mente no quesito visualização e, orga
nização dos itens da página.

Uma outra novidade do site é que
a janela dos vídeos agora é oferecida
emwídescreen. Portanto, ficou possí
vel inserirmaterial em alta resolução.

E como num site de vídeos a ferrá
menta de busca é quase que a alma do

negócio, a Microsoft resolveu inves-'
tir também para que o sistema fique
mais rápido.

A pedrá no sapato das páginas de
busca e vídeos costuma ser a nave

gação, que, diante de tantas opções,
pode embolar o meio-de-campo e

Core 2 Duo 2.2 Ghz
Memória 3 GB
HD 320 GB
Gravador de OVO'
Rede sem fio
Web Carn .

Tela 15.6"
Teclado Numérico Lateral

Atom Processor (1.66G'Hz)
Memória 1GB
HO 160GB
Wi-Fi
Webca,m
Tela 10,1 ti

Windows XP

D!spC?nív�l nas cores azul e preta'

R$ 1.149,00 à vista
.

ou em 6 x de R$ 211,00,00 (cheque)
(imagem meramente ilustrativa)

Ofertas válidas até 12/03/2010 ou, enquanto durarem os estoquesl
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,

, '"

CONTRA OS VIRUS
I

Saiba como combater as ameaças virtuais
e garantir a segurança das máquinas

om a quarta colocação, o Brasil tem
destaque de maior produtor de
malwares, as denominadas ameaças

.

virtuais. O combate aos invasores ma
�__.... liciosos, ladrões de dados e especíalis-

.

tas em desvios de dinheiro de contas bancárias é

permanente. A ação de exterminar os
vírus, que se disseminam cada vezmais
rápidos e de maneira mais discreta nos
computadores, não fica restrita ao ter

ritório brasileiro. Esta é uma guerra
mundial declarada.

Os vírus de computador são progra
mas prejudiciais. que infectam o siste
ma de informática e que se espalham
para outras máquinas. Os vírus estão

disfarçados em arquivos anexos nos DiÓGENES FORMIG�RI

e-mails ou programas piratas e sites de , ,
origem duvidosa.

As contaminações maliciosas também perma
necem ocultas nos equipamentos sem o Usuário

perceber. Muitos vírus se alojam no sistema ope
racional e ficam' escondidos prejudicando outros

programas instalados no computador e atrapa
lhando o desempenho do computador.

Um dos tipos de vírus da atualidade é o Cava-

lo de Tróia. Este programa de computador parece'
ser útil, mas, na verdade, compromete a seguran
ça e causa muitos danos. O tipo de vírus Cavalo
de Tróia apresenta atualizações de segurança para
depois desativar os programas de antivírus.

Pata garantir a segurança do computador e evitar
que vírus como o Cavalo de Tróia inva-.
dam os equipamentos, programas de

segurança estão disponíveis. Em Jaraguá
do Sul, por exemplo, a Formigari Infor
mática oferece um antivírus chamado
KASPERSKY. De acordo com o proprietá
rio do negócio Diógenes Formigari, este é
um produto novo no mercado brasileiro.
"O antivírus KASPERSKY remove os pro
gramas, de vírus e protege contra amea

ças maliciosas", enfatiza.
.

Os usuários interessados no KAS
PERSKY podem ter mais informações'

no site www.formigarLcom.br ou ligar no telefone
(47) 3371-0034. Nas páginas virtuais da Formigari
Informática, os usuários vão ter acesso aos valores
do produto e providenciar a compra do antivírus.

"
o antivírus
KASPERSKY
remove os

programas de
vírus e protege
contra ameaças

maliciosas

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

_-'

Na Formigari você
encontra o mais alto

nível de proteção para
seu computador.FORmlGHRI

INFORMÁTICA
R. Roberto Ziemann, 20 I - Czerniewicz I www.formiarLcom.br 3371-0034

CONFIRA OS DEZ PIORES
VíRUS DA HISTÓRIA

Melissa - Surgiu em 1999. O malware era baseado em umamacro doWord
,e se espalhava pormeio de mensagens de e-mail. Os destinatários abriam
um documento com uma mensagem de e-mail do tipo "aqui está o docu
mento que você pediu, não o mostre para mais ninguém". Ativado, o vírus
fazia uma cópia de simesmo e enviava a reprodução para as 50 primeiras
pessoas da lista de contato do destinatário.

ILOVEYOU - Um programa independente, que fazia cópias de si mesmo.
O vírus circulava pela internet por e-mail. O assunto da mensagem trazia

um� carta de amor dê um admirador secreto. No anexo; um worm que
. tinha: o arquivo nomeado como LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs.

Klez - Criado no final de 2001, ele teve diferentes variações e a infestação
durou meses. O worm Klez original se propagava pôr e-mail e se autoenvia
va para a lista de contatos do PC infectado. Algumas versões do Klez traziam
outros programas prejudiciais que travavam por completo a máquina. Ele
agia como um vírus de computador normal, um worm ou um cavalo de
Tróia. Outra sofisticação dele era a possibilidade de desativar o software an-

. tivírus e se fazer passar por uma ferramenta de remoção de vírus.

Code Red e Code Red II - Os worms Code Red e oCode Red II exploravam
a vulnerabilidade encontrada em máquinas que possuíamWindows 2000
e oWindows NT. Ele usava como brecha um problema de sobrecarga do
buffer, quando um PC equipado com estes sistemas operacionais rece

biam mais informações do que tinham capacidade para processar. Com
isso, ele começava a sobrescrever a: memóriaadjacente. O Code Red ficou
famoso por ter afetado PCs da Casa Branca com um ataque de negação de
serviço distribuída (DDoS).

'

Nimda - Outro personagem que surgiu em 2001 foi o Nimda, que tem o

nome formado pelo inverso da palavra admin ..Ele é famoso por ter sido
um dos vírus mais ligeiros a se propagar - em apenas 22 minutos que ele

"estava no ar", já aparecia no topo da lista de ataques. Seu principal alvo
eram os servidores, já que seu objetivo consistia em tornar a navegação
mais lenta.

SQL Slammer/Sapphíre- Era final do mês de janeiro de 2003 quando uma
nova praga para servidores de rede foi detectada. O SQL Slamrner/Sapphi
re causou prejuízos da ordem de 1 bilhão' de dólares e foi o responsável
por um apagão nos ATMs do Bank ofAmerica e até por cancelamento de
voos da Continental Aírlines, pois impedia passageiros de fazer o check
in. Em apenas Iõ-mtnutos de operação, o SQL Slammer/Sapphire já havia
infectado metade dos servidores considerados como pilares da internet.

MyDoom - Também chamado de Novarg, o MyDoom criava uma porta
dos fundos no sistema operacional do PC infectado. A versão original do
vírus iniciava um ataque no DoS, programado para começar em Iode fe
vereiro e parai em 12 de fevereiro de 2004. Mesmo depois que parou de
se espalhar, as' brechas criadas nos computadpres continuavam ativas. as

portas dos fundos criadas durante as infecções iniciais permaneciam ati
vas. Ele se espalha por e-mail e redes P2P (peer-to-peer). Assim como o

Klez, o MyDoom fazia um spoofnas mensagens eletrônicas paradificultar
o rastreamento da fonte de infecção.

Sasser e Netsky - Um geek alemão de apenas 17 anos; chamado Sven Ias
chan, criou os dois programas que atacavam de formas diferentes, mas
possuíam códigos muito similares, o que levou as autoridades a des
confiarem que eram do mesmo autor. O Sasser aproveitava uma vulne
rabilidade do-Windows. Uma vez instalado, ele procurava endereços de
IP aleatórios em busca de outras vítimas. Também corrompia o sistema

.

operacionalpara dificultar o desligamento do computador e assim inter-

romper a proliferação.
'

Já o Netsky se espalhava por meio de e-mails e redes doWindows. Ele cau
sava um ataque no DoS enquanto o sistema entra em colapso tentando
lidar com todo o tráfego da web. O alemão Sven Iaschan foi condenado a

um ano e nove meses de prisão, mas cumpriu a pena em liberada condi
cíonal, Ele tinha 18 anos na época.

, Leap-A/Oompa-A - Os macmaníacos costumam se gabar da segurança
de seus computadores. No entanto, em 2006, o surgiu o vírus Leap - ou

Oornpa-A - queUtilizava o programa iChat para propagar-se emMacs vul
noráveis. Assim como as tradicionais mensagens maldosas do MSN, a pra
ga enviava um arquivo corrompido maquiado por uma imagem em JPEG.

StormWorm - A praga recebeu a alcunha porque em uma das mensagens
de e-mail que ela utilizava para se propagar trazia o título "230 mortos em.
temporal na Europa". Mas as empresas de segurança davam seus próprios
nomes, como é o caso de McAfee (Nuwar) e Symantec (Peacomm). Era um
cavalo-de- tróia, que em algumas versões transformavam os computado
res em zumbis ou robôs. Ainda hoje hackers utilizam o StormWorm para
criar redes zumbis de spam: _

FONTE: site da HowStuftWorks
inforrnatíca.hswuol.com.br

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conftcker
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Celesc teráque remover 14postes
Serviço acontecerá nos dias 14 e 29 para liberar o asfalto no Guamiranga e na Corticeira,

GUAIIAI\tWJI

A, sequência das obras
I

de pavimentação nos

dois bairros depende do
.trabalho daüeíese, '

Isso
porque, 14 postes de ener

gia elétrica precisam ser retira
dos do trecho a ser asfaltado,
enquanto isso não acontece o

alargamento das estradas e a co-
,

locação dos tubos fica inviável. A

remoção acontecerá nos dias 14

(neste domingo) e 29, conforme
anunciou ontem o gerente da filial
de Iaraguá doSul, Luís Melro. Nes
te período, a rede será desligada.
das 7h30às 11h30.

A obra está parada desde que
foi concluída a parte de terrapla
nagem e drenagem das vias. Isso

pode atrasar a entrega do serviço,
prevista para julho no projeto.

Após a remoção dos postes, a
Prefeitura prevê 60 dias para dar

largada no asfaltamento de cin
co mil,metros da rua Rua Lauro

Zimmermann, no Guamiranga,
e das vias Hermínio Stringari e
Marcionilo dos Santos, no Corti

ceira, contemplando quase três
mil metros.

Em novembro do ano pas
sado, o ex-prefeito, Evaldo João
Iunckes, assinou a ordem de

serviço. E a partir desta data, co- .

meçou a valer o prazo de entrega:
da obra. Até julho a empresa In-

CÉSAR JUNkES

,,'�
�",""";""

Cidade se destaca pela tradição e entra em roteiro nacional de turismo

Pomerode está entre os 15
destinos do guia turístico

POMERODE
A cidade de Pomerode está

entre os 15 destinos turísticos
,do Brasil que vão compor, o

Guia da Produção Associada ao

Turismo. A seleção aconteceu

através do Acordo de Coopera
ção Técnica, firmado em 2Q07
entre o Sebrae e o Ministério de
Turismo. 'o. objetivo é dar visibi
lidade aos pontos eleitos.

Cadamunicípio selecionado
terá de elaborar um catálogo
nas páginas virtuais do site do

governo federal e criar um guia

impresso direcionado aos agen
tes de viagem de t040 o país.
A ideia é apresentar os novos

pontos turísticos para aumen

tar o. tempo de permanência do

visitante, o gasto diário e o flu
xo de turistas no Brasil.

Para fazer parte do guia, as

cidades devem ter representati
vídade cultural. Além disso, é ne

cessário possuir capacidade de
atendimento ao turista, horários
pré-determinados para eventos,
infra-estrutura adequada e boas
fondições de higiene e segurança.

COHAB

FamOias beneficiadas
Em BarraVelha, 51 casas da Cohab foram entregues. As residên-

,

cias possuem 3'6 metros quadrados, 'com dois quartos, sala; cozinha
e banheiro. As famílias beneficiadas vão desembolsar em média R$
50 mensais, A Prefeitura 'ficou responsável pelo aterro do loteamento,
infraestrutura e outros servíços de finalização da obra.

frasulInfraestrutura, de Ioínville,
deve terminar os trabalhos.

O investimento será de quase '

R$ 3,6 milhões, R$ 2,4milhões víe
ram através de um financiamento

pela Agência de Fomento de Esta
do de Santa Catarina, o Badesc. O
restante sairá dos cofres da Prefei -

'

tura. Mais de mil famílias vão ser

'beneficiadas com a melhoria, rei-
vindicada há dez anos. '

MAIS ASFALTO

Prefeitura de Guaramirim
deve investir R$ 1 milhãono as

falto de mais' um trecho da rua

Marcionilo dos Santos, no bair
ro Corticeira. Os trabalhos estão

previstos para abril,

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

,

Postes vão ser removidos. A rede será desligada das 7h30 às 11 h30

Consórcio de Saúde vai ser
debatídopelas Prefeituras

,..-

O presidente da Arnvali (As-
'

sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu) , Mário Fernando
Reinke, deve reunir as sete Pre
feituras da região e os diretores
de unidades hospitalares para
acertar detalhes sobre o Consór
cio Intermunicipal de Saúde do

- Nordeste. de Santa Catarina. As
cidades enfrentam alguns pro
blemas com hospitais e algumas
clínicas de saúde.

I

De acordo com Reinke, o

Hospital .e Maternidade Jaraguá
não está obedecendo ao que foi
acordado no consór-cio. Uma de
terminada quantidade de exa

mes e de cirurgias pelo SUS (Sis-
.tema Único de Saúde) deve ser

realizada em Jaraguá do Sul. Mas,
segundo o presidente da Amvali,
isso não está acontecendo. "0,

que o SUS não consegue atender,

passamos os exames e operações
para o consórcio", comentou.

, Em Massaranduba, por, Reinke tenta encontrar solução r

REGIÃO , exemplo, o prefeito Reinke dis
se que a administração pública
paga R$ 0,30 por habitante. Por
mês, a" Prefeitura desembolsa
em média R$ 4,5 mil para fazer

parte do consórcio.

CÉSAR JUNKES

,SEMINÁRIO
Cuttura da bananeira

O primeiro Seminário sobre a Cultura da Bananeira nos Subtrópi-
. cos do Cone Sul estámarcado para 18 e 19 de março, em Ioinvílle.Os
municípios da região do Vale do Itapocu interessados em participar
devem entrar em contato (47)3341-5.212 ou 3375-1448. Outras infor
mações adicionais nas páginas da internet asbanco.com.br,

Encontro de
trilheiros 'no
Seminário
CORUPÁ

As inscrições para o segun
do. Encontro de Trilheiros ficam

, abertas até segunda-feira (15),
.

no Hil Moto Peças, em Jaraguá
do Sul, e no Compre Peças, em
Corupá, em frente ao Mercado
Bertina. Os primeiros 500 inscri
tos levam troféus e a largada será
diferenciada. Esta é uma promo
ção do Clube Chave 13 de Corupá.

O encontro está marcado para
20 e 21 de março, no Seminárío de

Corupá. Durante o evento várias
bandas vão se apresentar.

Os ingressos antecipados cus

tam R$ 5 e devem ser adquiridos
no Compre Moto Peças, no Pos

to Mime Matriz, Posto Marcola
e Hil Moto Peças. Outras infor

mações adicionais no site WWW.

chavel3.com ou nos telefones
(.47) 3371-0090 e 9102-4422.
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Ovos, trufas, bombons, não importa. Alunas querem éaprender de tudo

Ninguém sabe muito bem
de onde ele veio e quem
foi o seu artífice, mas isso
também pouco interessa.

Afinal,
o chocolate é uma

das invenções que mais
deram certo na história

. da humanidade. Basta
ver os olhares de satisfação dos de- .

gustadores dessa' iguaria. E, igual
mente, dos fabricantes.

Atenta tanto ao' sabor, quan
to aos segredos da produção, a

balconista Flaviane dos Reis, 22,
se diz uma completa apaixonada
pelo doce. É daquele tipo de pes
soa que não vive sem brigadeiro e

o come de colher, pelo menos; três
I ,

vezes por semana. Porem, ela des-
conhecia a capacidade de produ
zir trufas, ovos de Páscoa e barras
até entrar em um curso específico.
A atração foi imediata. Por isso, ao
invés de frequentar uma aula ape
nas, resolveu aproveitar a .chance e
dedicou uma semana inteira aos

segredos de recheios e,decorações.

Foi praticamente assim que a

professora Iroma Pinheiro come

çou. A partir de 1990, quando pre
cisou organizar festas de aníversá-'
rio par�afilha, resolveu economizar
se dedicando amontar o cardápio e

indo à cozinha. Desde então, o pas
satempo virou profissão.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

. Flaviane: a criatividade
'vai longe e traz lucro

I.

Geral 11

. Festival de Teatro comeca
.

. �

na próxima quinta-feira, 18
JARAGUÁ DO SUL

. Entre.os dias 18 e 23 de mar-

.

ço, o público jaraguaense vai po
der assistir a dez apresentações
teatrais gratuitamente.' É que
durante esse período, a cidade se

transforma na sede da primeira,
edição do Festival de Teatro Vivo.
Organizada pelo grupo Gats e

pelo Sesc (Serviço Social do Co
mércio), a iniciativa dá espaço.a
sete companhias do município e,

ainda, conta com a visita da Leões.
de Circo, do Riode Janeiro.

A trupe mostra à plateia a

montagem "A descoberta das
Américas". Peça consagrada no

cenário brasileiro, ela se baseia
no texto do cronista espanhol

Cabeza de Vaca. Além disso, tem
no elenco Júlio Adrião, vencedor
do prêmio Shell de 2005 na cate

goria Melhor Ator.
O festival também conta com

a participação. da Cía Alma Livre,
Sapatada, Davi, Gestus, Gpoex,
Pixirica e Gats. Os ingressos são

gratuitos, porém, devem ser re
tirados antecipadamente na

Avenida Marechal Deodoro da'
Fonseca, 1082, sala 4, no Centro.
O patrocínio da iniciativa é do
Fundo Municipal de'Cultura. A

.

programação completa, com os

horários e os palcos escolhidos

para abrigar cada uma das mon

tagens, está na página virtual

www.grupogats.com.br.

Pianista lança o CD 'Até
amanhã' no Sesc, sábado

-

I
•

JARAGUÁ DO SUL
O pianista, arranjador e

compositor Luiz Gustavo Zago
.

se apresenta, neste sábado, no
Sesc (Serviço Social do Comér

cio). O lageano radicado na ca
pital do Estado, Florianópolis;
sobe ao palco da entidade para
lançar o CD "Até amanhã". Este
é o primeiro-trabalho solo gra-'
vado pelo artista, que iniciou
os estudos musicais aos 11
anos de idade.

Influenciado' por nomes

como Tom Jobim, Chico Bu�
arque e João Gilberto, Zago
mistura MPB e bossa nova

com jazz e música erudita. Na

gravação, o público ouve dez

canções. Elas têi:n corno prin
cípio a valorização da melodia
através de arranjos, harmonias.

P fi

TeDl cheiro.
de chocolate

"
. -

'viajando noar
Curso é maneira de gastarmenos
e, ainda, ganhar um dinheiro extra

JARAGUÁ DO SUL
.

A ideia surgiu junto à mãe,
primeira integrante da família a

buscar dicas na área. "Achei inte

ressante, nem sabia se era possível
derreter o chocolate em casa", co
menta. Entretanto, agora, 'a cria
tividade já palpita na mente e o

principal beneficiado tem sido o

marido. É ele que experimentou
os testes e a incentivou a continu
ar. Na Páscoa, Flaviane pretende I

expandir a produção. Vai visitar os
parentes e só levará na bagagem
presentes feitos por elamesma.

. .

e timbres pesquisados a fundo

-pelo instrumentista. Mas, tam
bém não ignoram o improviso,
característica latente das com

posições jazzísticas.

Quem quiser assistir ao

show dopianista pode se prepa
rar conferindo a página virtual

www.myspace.com/luizgusta
vozago. No sábado, ele inicia a

apresentação às 20h� O acesso é

gratuito. O teatro do Sesc fica na
rua Jorge Czerníewicz, 633. Ou
tras. informações pelo telefone
(47) 3275-7806.
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE.

Faça o bem, mas
esconda a mão.

,

"

ünlversut m@ocorreiodopovo:com.,br ','

o fim por
um fio

Mulher
abomina ho

mem banana que
não tem capaci
dade de terminar

o namoro olhando nos olhos
,

e faz isso por telefone, e-mail, orkut, ou sumindo do mapa. Um servi
ço nos Estados Unidos promete aumentar ainda mais a indignação das
mulheres prestes a'levar um pé na bunda. O site Idump4u (algo como
eu dispenso por você, em inglês) oferece o serviço de terminar
o namoro via telefone. Para terminar um rolinho básico o preço,

,
.

fica em 10 dólares. Um noivadojá é mais complicado, então se

paga 25 dólares. Agora, se você quer que o site informe ao seu

amor sobre o desejo de divórcio, então desembolse 50 dólares.
Digam-me vocês: isso vinga? Quem gostaria de receber uma liga
ção de um estranho dizend,o que foi.dispensada?

LORD GAFA R·ESPONDE·
P: Eu já acompanhava o seu antecessor e adorei a volta

de um consultor masculino. Me responda, Cafa, por que os

homens-são todos iguais? A. F.
.

R: Mocinha, mocinha, olhe a sua volta. Todas as mulheres,
adoram maqulagern, salto' alto e roupa nova. Todas elas, to
das mesmo, têm chiliques se o namorado olha para alguma
gostosa. Novamente, toda mulher, sem exceção, vira um diabi
nho na TPM. Para finalizar, qualquer mulher no mundo diz que
os homens são todos iguais ... Aí vem você com uma pergunta
dessa ... Todas iguais são vocês! E não venha dizer que não

{'entendi sua pergunta ...

CTRl 'C + CTRl V
Para quem ainda não entendeu o que é ser

mãe e o significado da frase "sermãe é padecer ,

no paraíso", eis um pequeno exemplo:

MAt4Ã€!7 .

oNDE VOCS ESrÁ?
� r.��� ç;Srou CO_t4 FO�€!

..
�

.

'. MAt-'1AE!1 .

-
-.

(do sitemalvadas.com)

DIVÃ COM
CRISTIANE THAís JU.NKES

EU SOU: costumo dizer que posso ser

'leve corno uma brisa ou forte como uma

ventania, depende de quando e como você
me vê passar...

"

(Clarice Lispector). NA MI
NHA BOLSA NÃO FALTA: o meu 'perfume;
QUERIA QUE O MUNDO: tivesse mais cons

ciência em relação aos cuidados com nosso

meio ambiente.. DESEJO QUASE SECRE
TO: ser mãe. NÃO.VIVO SEM: o meu amor,
e sem as minhas amigas. APLAUSOS PARA:
meus pais. VAIAS PARA: quem joga lixo na

rua. DESNECESSÁRIO É: querer ter razão,
ao invés de ser feliz. UM FILME: Antes que
termine o dia. UM ENDEREÇO VIRTUAL:

,

www.frescascomorgulh.o.blogspot.com.UM
LUGAR PARA COMER: na casa daminhama-

,

drinha. O Q_(JE B�BER: espumantes. O QUE
FALTA NOS HOMENS: varia muito, mas, em
geral, flexibilidade. UQUE SOBRA NAS MU
LHERES: teimosia. SONHO DE CONSUMO:
terminha casa. UMA DIVA: minhamãe; diva
e guerreira. NA TPM EU: sou até bem calmi
nha. A FÓRMULA DO AMOR É: só conheço
alguns ingredientes: carinho, respeito, sin
ceridade, flexibilidade "e sensibilidade. Creio
que esse é o caminho. Tô certa, namorado?

TRICOTANDO
• Pesquisa realizada por uma.rede de
belézana Inglaterra apôntà que:70% das
-

mulheres se maquiam (só???). 50% dos
homens nunca viram suas namoradas

sew 'maqui.�gepl, neIl'l na caUlª,. ;Mulheres",
gastam 13 mil reais em cosmétícos, no '

decorrer da vida.

• No Brasil, hoje é dia do Bibliotecário,
, �quçlal?e&�oaque,orgal)jza.eg�arda ,

as' preciosidaêlés de que nossa mente
necessita para alimentar nossa
imaginação e cultura. Livros emais
livros ... Maravilhas!

.

" '

'I
, {'I,

•Pim de semana cheinho de coisas para
fazer? Não vai conseguir comparecer a
t(),�os os ço;m,promiss,Q.§? MelhoJ(ii�' faz.er: '.
priorize os primeiros convites, ograu de
importância de cada �m e" por 'último,
avise aqueles aos quais yocê não poderá ir.
omostra!cQn�idgra��o. '.' t:I ;"_ ••

'
'

,".
,

OBA! SE JOGA
Nas cores florescentes'. Esmaltes,

sandálias, acessórios, sutiãs e top's.
Apenas uma regra geral: não vire um

.

neon humano utilizando tudo junto.
E uma regra especial: quanto ao su

tiã, nada de vulgarizar. Mostre uma

alcinha, mas nunca metade do bojo!

ÉCA! ABA'NDONA
A ideia de provar para si

'mesmo que é capaz de com-
I tl Ll. binar apenas um c�oppinho

sem' qualquer pengo c0II!
aquele seu ex (por quem você é alucinad��:·,y�W�
pode até estar convencida de que não t:e'Ifi:m�n�
perigo. Então por que arriscar? Abando�i{. �;�abandona com força. ,.,.�"" ,,'
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Estrutura do Le Cirque tem, espaço para receber duas mil pessoas por apresentação

,.

,
•

Rufem OS tambores, pois o Le Cirque acabou de chegar à
cidade, prometendo um espetáculo diferente e divertido.

jaraguaenses nunca viram, com muita interatividade
com o público e apresentações especiais", promete.

Cerca de 70 pessoas estão envolvidas para fa-:
zer o show em Iaraguá, destas 18 fazem parte do
elenco artístico do Le Cirque. "A movimentação

estreia é nesta sexta-feira. Palhaços, ma- por traz das cortinas é muito maior. São mais de
labaristas, equilibristas, mágicos e muita 50 técnicos que auxiliam os atorese também fa-
tecnologia com efeitos visuais fazem parte zem o espetáculo acontecer".

' '

do show que dura em torno de 1h40. Com a proposta de fazer espetáculos diferentes,
O Le Cirque foi criado em 1999 na França e de lá ' que integram dança, teatro e os tradicionais núme

foi fazer espetáculos na Argentina. Em 2000, algu-. ros circenses, a nova estética promete surpreender.
mas cidades brasileiras puderam conhecer o traba- com os malabaristas, palhaços, show de luzes, cores
lho deles. Para trazer o showaté Iaraguá, 0 circo pre- e muitos efeitos especiais. Afinal, circo também é
cisou de 28 carretas para transportar 200 toneladas tecnologia. E o público é convidado a participar do
de equipamentos. A enorme estrutura gera espaço espetáculo em diversos momentos.
para duasmil pessoas prestigiarem o evento. Segundo Stevanovich, o circo já fez apresenta-

De acordo com o diretor do Le Cirque, George Ste- ções em toda aAmérica Latina. No Brasil, contam
vanovich, quem for conferir as apresentações vai se com três espetáculos diferentes. Entre os prêmios
impressionar com a qualidade do show. "Nós temos recebidos, o Le Cirque ganhou o Troféu Picadeiro
umapropostabem diferenciada. Abolimos o apresen- de melhor circo em 2001.
tador, não fazemos espetáculos com animais.A gente

, I

investemesmo é nas coreografias do grupo artístico e Debora Kellner
em novas tecnologias. Esse é um espetáculo como os deborak@ocorreiodopovo.com.br

A estrutura de lonas já está montada no

pátio da Arena Jaraguá e deve ficar na
cidade por pelo menos dez dias.

, SERViÇO"
o QUÊ: Apresentações la Cirque

QUANDO: De segunda a sexta-feira, às 20h30
.

Sábado e domingo, às 15h30, 18h e 20h30
ONDE: No pátio da Are�a Jaraguá

QUANTO: Crianças até 10 anos - R$ 10
Cadeira preferencial Adulto - R$ 20,

Plateia adulto - R$15

�!!;.\®3
!ll!li�

�.'Á1G9aM
:i'I�J'OO
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Luiz CarlosAmorim,
Escritor eeditor

PatríciaMoraes,
jomalista

KellyErdmann,
jomalista

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-F�IRA
Carlos Henrique

Schroeder, escritor

País exemplar?!
pode se transformar numa "potência"? O

governo atraiu investimentos estrangeiros
na área de comunicação e transportes de
infraestrutura para os países de toda a Ásia.
O país hoje é uma base de negócios inter
nacionais - um entreposto. E oficializou o

idioma inglês. Nesse mix vendendo servi

ços, se inspirou também, imitando países
como Rússia e China - limitou a lib.erda

de de expressão de seu

povo. Cuspir na calcada, ,

não puxar a descarga num.

banheiro público, em Cin

gapura, são exemplos de
crimes. O' infrator tem que
prestar trabalhos voluntá-

"Continuaremos a não importar nenhum
tipo de goma-de mascar", diz uma pessoa do

governo de Cingapura num jornal local. Ele
termina com o boato que Cingapura poderia
vir a importar goma de mascar. Cingapura é
o lugar onde a sua população adora chamar
de Suíça do Sudeste da Ásia. É uma peque
na ilha entre a Malásia e a Indonésia, onde
a renda per capita dos seus 3,7 milhões de
habitantes supera a muitos

o

_

países ricos da Europa, 95%' ,

das moradias são próprias
e as taxas de impostos são
relativamente baixas. Con
siderada uma nação livre de

corrupção e taxa de desem

prego abaixo dos 3%, nunca
vi em minha vida calçadas tão limpas quan
to as de Cingapura. Ando de bicicleta, mes
mo pelas ruas mais movimentadas, e parece
que pedalo por um parque. O primeiro aces

so à ilha e impactante: no cartão de ingres
so distribuído pela polícia de imigração, em
letras vermelhas e maiúsculas: "Tráfico de
drogas é considerado pena de morte".

Mas como uma pequena ilha, sem qual
quer recurso natural (até a água que a po
pulação consome vem da Malásia via dutos)

. '

nos e seu nome aparece nas

páginas policiais do jornal. Não se vê poli
ciais pelas ruas. Porém, nota-se que existe'
nas pessoas um .certo ar de: "a polícia está
dentro de nossas cabeças".

Todo mundo parece bem vestido. As mu
lheres sempre bem maquiadas. Parece que
há uma fiscalização entre eles quanto a ca

misa fora da calça e cabelos bem penteados.
Muitos vão até chamar: a nação dos nerds.
Trânsito também não existe, mas quem pre
cisa de poluição, pobreza e caos urbano?

LANÇAMENTOS,
'1

Maravilhosas abelhas
A .convívêncla organizada' de milhares

de abelhas exerce um fascínio muito gran
de. Esta obra, já traduzida em oito línguas,
é a constatação de que as colônias de abe-

', i' 'li

"., lhas apresentam progressos também 'nos,
mamíferos e contam informações relacio
nadas a alguns princípios básicos- e impor
tantes df3 biologia. O"livro apresenta a rea-
.}' ":

"

'

"', .1 ,'�; .i., ,':-LU: :> . .',:.:_' tI .I. ,

j ,I)
, lidade da colônia cbmo um.ser intégratlo a,

" {: .

., .J.... , ,_:_.

independente - um" suoerorganismo _ com

sua inteligência grupal, emergente e

tanto misteriosa.
I

.... 'r'" "

'HeligolaRd
Massive Attack ecoa mais uma vez. A ban-

da apresenta "Heligoland", com a sonoridade
que. ajudou;a definir o conceíto de trip hop no

início dos anosso, sem deixardeser atualiza-
do. Climas densos, sombrios, mas com batidas
que dissipam de repente a paranoia num ritmo
original. Timbres orgânicos, .de instrumentos,
reais, misturados a texturas eletrônicas. Os
entusiastas do britpop podem ainda brindar a
participação de Dámon Aíbarn.

. CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

�

• Cine Breithaupt 1
· ° Fada do Dente (Dub) (15h, 17h ,- sex)
· ° Amor Acontece (Leg) (19h, 21h -

todos os dias)
(16h40 - sab, dom, seg, ter, qua, qui) _

(14h30 - sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 2 •

· ° Fada do Dente (Dub) (21h10 - todos os dias)
(16h - sab� dom, seg, ter, qua, qui)
(14h - sab, dom, qua, qui)
• Avatar (Leg) (18h - todos o

s dias) (14h50 - sex)
• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
( 14h, 151:150 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Premonição 4 (l.eg)
(17h4.G, 19h30, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1

.

• Preciosa - Uma história de esperança (Leg)
(19h10, 21h20 - todos os dias)
· ° Lobisomem (Leg) (15h, 17h - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h40 - todos os dias)
· ° Fada do Dente (Dub)
{16h40, 18h40 - todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Ilha do Medo (Leg)
(13h40, 16h20, 19h15, 21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
· ° Lobisomem (Leg) (14h15, 19h - todos os dias)
• Simplesmente Complicado (Leg)
(16h30, 21h20 - todos os dias)

I

• Cine Mueller 3

.• Lembranças (Leg)(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -

todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
• Ilha do Medo (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Lembranças (Leg) (13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Onde Vivem os Monstros (Leg)
(13h50, 18h30 - todos os dias)
• Percy Jackson: ° Ladrão de Raios (Leg)
(15h50, 20h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14j110, 16h40, 19h10, 21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)
• Avatar (Leg) (21h20 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
Começa o julgamento de Verônica e Ro

berto. Gustavo inicla seu depoimento, seguido
por Alcino, que lembra de tudo o que Verônica
fez para convencê-lo a se casar. Verônica rea

ge. Verônica e Roberto são condenados e ela
fica com raiva da euforia da plateiã. Waldemar
tenta consolar'Roberto. Glória se joga nos bra
ços de Roberto chorando e Rose fica penaliza
da. Severo tenta confortar Verônica, mas ela

, não gosta. Domenico tenta convencer Kátia a

ficar na casa de Gustavo para comemorar o

resultado do julgamento. Verônica fica apavo-
rada ao ver as detentas no presídio.

.

VIVER A VIDA .

Grazie ensina Luciana a comer sem as

adaptações. O carro de Osmar chega à favela'
com a van vinda de Búzios. Ricardo oferece ca

ronà para Ellen ir ao batizado, Bruno tira fotos
do evento. Tereza repreende Luciana por causa
de sua autoestima baixa. O padrinho de José se
aproxima de Glória com interesse e ela fica com

medo. O padre inicia a cerimônia. Jorge pensa
em Myrna e resolve ligar para ela. Paixão e Su
zana ficam impressionadas com a mudança de
Jorge ao ouvi-lo falar com Myrna. Paixão não
consegue disfarçar sua decepção ao saber que
Jorge está gostando de outra pessoa.

TEMPOS MODERNOS
Hélia fica abalada ao ver Niemann dan-

çando com Maureen e desmaia. Deodora
acompanha aflita pelo monitor o trabalho de

,

Valvênio em Frank. Valvênio precisa de um

código para chegar ao coração de Frank e

Faustaço vai pedir a Leal. Valvênio afirma que
descobriu quem é o sabotador de Frank.e Leal
decide invadir o apartamento de Albano. Nara
descobre que Nelinha não é filha de Leal e se

'desespera. Zeca encontra Nara em 'Sua casa

e propõe reatar o namoro como um teste. Leal'
acusa Albano de traidor e ele é expulso do
Titã por Goretti. Albano promete se vingar e

sequestra Regeane.

BELA A FEIA
Vera acredita que Bela esteja grávida e

pede que ela faça um exame. Márcia e Dou
glas acham que Adriano é culpado nos crimes
ligados a Mais Brasil. Guto diz que Adriano
tem humilhado todos os funcionários da agên
cia. Bárbara e Ataulfo escutam a música de
Alberto e Adriano começa a discutir com o pai.
Adriano não aceita que Alberto seja viciado
em jogo e que ainda fique devendo dinheiro
a Ricardo. De repente, ouve-se ainda um gol
pe. Rodrigo decide ser sócio de Rodolfo. Os
dois comemoram. Bárbara e Ataulfo escutam
Adriano desesperado ao perceber que o pai
morreu. Os dois ficam chocados.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

CLIG DO LEITOR

A leitora Joceane Carloto tem cinco filhotes
machos e uma pequena fêmea para doar. Interessados
podem falar com ela pelo telefone (47) 9195-5550.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4) ,

Não é um bom dia para buscar a
individualidade. Os amigos terão pa

pei importante em sua vida e pode até pintar
um clima de romance. Uma intimidade maior

pode surgir entre você e alguém que admira.

TOURO

(21/4 a 20/5)
A vontade de mudar torna mais
fácil largar velhos vícios. Os as-

suntos do coração vão ficar meio de
lado hoje. Deixe a intuição te guiar se surgi
rem imprevistos, seu bom-senso ajudará a

enfrentar desafios.

O GÊMEOS
(21/5 a 20/06) ,

A Lua anuncia que outros horizon
tes começam a se abrir, inclusive

para o seu coração. Um bom período para
o amor. Programe seu dia de modo que
possa se dedicar com tranquilidade a um

passatempo.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
É hora de encarar e resolver os

problemas. Para ajudar, amigos e pa
rentes podem trazer influências positivas. Aja
com sinceridade, pois este não é o momento
de se reprimir. Se desejar algo, terá que cor

rer atrás.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Administrar seus relacionamentos

,

pessoais será fundamental. Se você
está só, não tenha medo de investir num novo

romance. Caso tenha que lidar com pessoa
difícil, não deixe que ela estrague seu humor.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
A Lua deixa você mais sociável e

i solidária. O desejo de agradar e(ser
útil deverá prevalecer, inclusive na

paixão. Uma visita a lugares que costumava

frequentar poderá resultar em reencontros
com amigos.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Mostre seu lado mais criativo. No

amor, o astral é de plena descontra
ção e a ordem é aproveitar o momento. Exis
tem várias coisas que você pode fazer e que
lhe renderiam um bom lucro, fique atento!

ESCORPIÃO
(23/10'a 21/11) ,

O�ça sua intuição. Mas não deixe
,

que seu distanciamento pareça in

diferença aos olhos de quem ama. Conver
se! Será necessário traçar prioridades para'
facilitar o seu dia, dedique-se a uma coisa
de cada vez.

9SAGITÁRIO
"

(22/11 a 21/12)
Procure controlar sua ansiedade
para concluir o que começar. A

Lua traz desapege e ajuda você a afastar
o que não interessa mais, inclusive as re

lações desgastadas. Excesso de franqueza
pode machucar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Explore sua criatividade. No amor,
terá a opção de se unir ao par ou

romper de vez. Aproveite ó dia para se livrar
de tudo o que não serve mais e abrir espaço
na sua vida para coisas novas.

"

'_,. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

_ A Lua traz à tona o reflexo de suas

ações. Tire um tempo para fazer algo
de que gosta, mas não seja individualista e

deixe o par se aproximar. Tudo ficará muito
mais fácil se você tiver paz no coração.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Bom momento para exercitar a

solidariedade. As estrelas acon-

selham a manter a discrição no ro

mance. Procure esquecer tudo o que não
lhe faz bem ou que lhe causa 'insegurança
e renove seu espírito.
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Jorge e Miguel
brigam de novo

Mais uma briga vai acontecer entre Jorge e Mi
guel em "Viver a Vida", nos próximos capítulos.
Quando Miguel conta ao irmão que ele e Luciana
estão namorando, Jorge chega a jogar um cinzeiro
na direção do irmão. A reação do arquiteto não será
boa, eele xinga o irmão de canalha e mentiroso. De
pois, Paixão encontrará Jorge e o chamará para sair,
convite que ele aceita.

'<]uli�na Paes "está'(jecidid'a'a ser:'mãé. "ESse
,m�, fi�q;tudo,dire!tinhQ. Vamos ve� se fico �vi,.
da;', disse ela em seu blog. A atriz, que 'parou de
fumar para 'esper�r;â chegada ÔO lJebê, fica fente

' ,
'

, qu/anqQJ3$ �oa� dizem que sua atitude é RPsi-
tiva. "Não é fácil, mas estou firme e forte no meu

proPõsito!�,afjrrnotJ.,põrcatJsa de seus planoS,"'!êla'
não aceitou fazer o remake de, "Ti ti ti"l'........ ;'1.,·-'. .,

,": ,,!' !':!}'."',"' "

-',', "" " :'
..

"

Escolhido local
do casamento

o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
finalmente divulgou a escolha do local onde deve
acontecer o casamento, no próximo sábado, 13 de
fevereiro. A cerimônia vai acontecer na casa do dire
tor Rogério Gomes, o Papinha, que fica em um con

domínio na Estrada das Perobas, em Araras (distrito
de Petrópolis). Bruno e Giovanna estavam namoran

do já há nove meses.

DIVIRTA-SE

Computadores fêmeas
Uma pesquisa comprovou que os computadores,

na verdade, são fêmeas. Motivos:
1 - Ninguém além do criador é capaz de enten

der sua lógica;
2 - Mesmo os menores errinhos que a gente

comete são guardados na memória para futuras
referências;

3 - A linguagem nativa usada é incompreensível
para qualquer outra espécie;

4 - Assim que você opta por um computador,
qualquer que seja, você logo se vê gastando a me

tade do seu contracheque em acessórios para ele.

Ângelo e Juliana
assumem namoro

Sérgio quer
Fernanda

Apesar de Já terem sido vistos juntos vá
rias vezes nos últimos meses, foi só esta se

mana que Ângelo Antônio e Juliana Didone
decidiram assumir de vez o romance. "C) na
moro está indo muito bem. Estamos namo

rando há quase seismeses e estamos muito
felizes". disse Ângelo. Juliana, tímida, ratifi
cou as palavras do namorado. Essa foi a pri
meira vezque eles falaram sobre o assunto.

Parece que Serginho, o partici
pante do BBB 10 que é homosse
xual assumido, está começando
a levar a sério a possibilidade de
namorar uma. mulher. Na noite
da quarta-feira, após a festa "Bo
teco", ele se declarou para Fer
nanda. "Se você namorar' comi
go, eu viro hétero". Fernanda se

esquivou dos comentários, mas
Sérgio não desistiu e deu um

selinho' nela em outro momento
da noite. Ela provocou: "eu estou
ficando loura. Quem sabe eu não
vou ficar com você".

,

MP pressiona
a Rede Globo

Desde a estreia de "Viver a Vida", a Rede
Globo vinha tenho problemas com o Minis
tério Público por causa do papel de vilã de,
Klara Castanho, que interpreta a filha de
Dora, Rafaela. A atriz está sempre cercada
de cuidados, e agora o MP voltou a pressio
nar a emissora. A preocupação é a falta de
maturidade emocional da atriz e possíveis
hostilidades que ela possa vir a sofrer. O MP
já recomendou cuidado e está estudando
medidas legais cabíveis.

\

r
,

ANlVERSARIAN'TES'
1273

'

Antoni� C. ��,SilyÇl,
Claudete Pra Lazzarts
Clauderte W. da Cruz

'SUDOKU

I IsvamimdosReis
Ivo Kuhn

... ,1

Jenifer F. Schroeder
Julio cesar Tecilla "

Luiza Rocha
,
.

Marcia LWagenknecht
Marineusa Busarello '

Martin Harmel

Neuz<;iO. daSilva
'

Roberta A. liravassos '

'.lii _

Robson A LeDni
wiagá dos s� H9rstmamr .

yaldir João da Silva
, -i'"
ValmlrEloi

Valmor:Jose ZOt:)ta

lyania Vj. Gustcke
'

,

Gisele €los Santos

Rosangela G. �enzi
Erick M. Meier

'

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante.O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada
quadrado de 3x3.
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Você aqui!

1) Festa à fantasia em comemoração aos 20 anos de ThalitaWagner. Os familiares mandam os parabéns! 2)Jone Junkes e Joice Setter vão confir�ar seus
,,'

votos de união' dia 27J juntos agradecem a colaboração dos familiares é amigos.' 3) As amigas' Danlélle Martins, Ariane Buzzi e Vanessa"Napo'leão se formam
hoje.Os familiares e amigos desejam sucesso na nova fase. 4) Laraue Pommerening comemorou 17 anos dia dois. Os pais e irmãs desejam felicidades. 5)
Claudiana e Oarlei Friedel comemoram .1 O anos de casados, no dia 18 de março. 6) Ralph Salvá cola grau hoje em Comercio Exterior pela Unerj. Os colegas
'do grupo MOS/Addmakler desejam sucesso. 7) Marcos, na foto com o:filh,o, completou idade nova dica cinco. Felicidades! 8) Laura e Graziani Chaves
comemoraram sete anos de casados, Parabéns! 9)Viagem Intercâmbio Salt LakeCity 2010 - Vázigi Jaraguá do Sul. 10) Na foto, Everton Ferreira formando em
Administração pela Fameg� A família manda os p�rabéns e deseja sucesso. 11) Tereslnha Maria Pellense Ferreira comemora 51 anos dia 14. A família manda
um super beijo. 12) Erwin Harmel, na foto com a esposa Mariana, comemorou idade nova dia 1 O� A esposa, familiares e os coleqas do OCP desejam felicidades!
13) Os familiares mandam os parabéns para Mário e"Vali Bussarello, ique comemoram 50 anos de união amanhã.

�;
. -, �'ii
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H�j�P!!��bWay.comandada pelos jovens
e competentes Rodrigo
Ibanes e André Hering,

festeja um ano de sucesso em Ia
raguá do SuL Para movimentar e

comemorar a data. a dupla resol
veu presentear os seus clientes. A
cada lanche que você compra vem
outro na faixa. Gostou? Então está

esperando o quê?

"
o problema dos nossos
tempos é que o futuro
já não é o que era.

PAUlVAlÉRV

"

Comendo quem?
Os sites especializados estão

falando que Barack Obama está
com o colesterol alto. Cá entre
nós o que presidente anda co

mendo, 'para rodar no .exame?
Fala sério nos tempos do Bill
Clinton, o buxixo seria grande na
Casa branca, não é?

Onde comer bem
em Jaraguá

No Prensadão Beira Rio. Úm
dos melhores lanches da região.

NAS 'RODAS
• Dizem por aí queum político
preocupado em não infringir
a lei eleitoral, teria mandando
apurar se a sua esposa foi dar
um passeio fora da urbe para
inauguraração de um novo

botox. Pode? Há controvérsias.

• Renato Koslowski, leia-se
Menina Linda, "se deu" de
presente de aniversário um
novo carrão, com o qual ele
anda "desfilando" pelas ruas da
cidade. O cara tá bem! .

i Norberto Kuhnen, o Beto Fiscal,
andamais feliz que ganso novo
na lagoa. A felicidade do amigo
é a eliminação de 15kg, fruto de
muita academia e corridas diárias
antes do sol nascer. O homem
estámais bonito que desfile de
sete de setembro.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

SPORT'Ríl
-p (.)1L':J
f�

Ginástica é moda
Av, MlIl. PlI<XIorg 011 F"fI§6c.
819 • CltntrG • J!J'iIIgué Ó9 �ut

Niver 'do miro
Por favor, não ousem esque

cê-lo: o folclórico Miro Maba é
o grande aniversariante de hoje.
Liguem! Ele vai adorar saber que
foi lembrado. Parabéns, amigo! O '

meu desejo que Deus te ilumine
ca vez mais. Felicidade e saúde

pra você toda a sua família ..

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

competente presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
de Jaraguá, Vilmar Garcia. Ele
é outro amigo que lê a coluna

,

todos os dias para ficar por
, dentro das notícias da nossa

região. Valeu mesmo!

, Par� a�Iegria dos pais louri-val,
e :Kárin Jansen Conti, dos
irmãos Gustavo e Juliano e
do'maridão César, RafaelaM.
Canti Schynç� çola gré�u! h9je�
no Curso de ,Direito, pela UnerJ

,

Rodrigo e Andre, da Subway,
comemoram um ano de sucesso

, da franquia em Jaraguá
'

A minha ami'ga Cirley'
Andreatta, esposa do badalado
OJ Bibbe Andreatta, ainda está
re,e�endo cumprimentos pelo I,

. niver ocorrido dia nove

'Social 17

Prêmio
A Criciúma Construções, pela segun

da vez consecutiva, foi considerada a

.Maior Construtora do Sul do Pais. Rogé
rio Cizeski, presidente do grupo, recebeu
a comenda, na terça-feira, em São Paulo.

,

.

Dica de sexta-feira,
Saborear a sobremesa Doce Tenta

ção" na Estação Armazém. Eu experi
mentei e é simplesmente supimpa.

As poderosa Nicole Lorencetti, Marlete
Feder, Maristela Menel e Ivonete de
Stefaní também se formam hoje no
Curso de Direito, pela Unerj.

Ghá das Ginco
. Hoje a tarde este colunista

estará participando do concorri
do Chá das Cinco, na Studio FM.
Vou enfrentar Ice Ir e as outras
feras do programa. E claro, falar
tudo sobre a 20 Macarronada Be
neficente, que acontece amanhã,
no Pavilhão A da Schutzenfest,
em prol da Ajapra.

Baloon
Hoje, Fuel Eventos apresenta

, Free Girls na Choperia Saloon,
mais uma noite de muito gla-

,

mour e gente bonita, Sertanejo
Universitário com Nícolas e Mi
chel, show inédito na Chope
ria Saloon e muita house music
com Dj Fernando S. Elas free até
23:30h, eles 10 lote R$ 10,00 na

lojaVoilà e Upper Man!

• Hojê aminhà amiga e
.

assessora de imprensa do
comando geral daPolícia
Militar; �sposa Q,O meij ..

esnrnado soldaddAlmeida,
certamente, é a aniversariante
mais festejada do dia.
Mil viv:as� I

•

,.(

A bonita Talita Germano
é a aniversariante do dia

,Noite do Rock II
Hoje à noite, a partir das 23 ho

ras, no Espaço do Oca, com a par
ticipàção das bandas Distorção,
Principio Ativo e o Dj Nino, rola a

II Noite do Rock. E o que é melhor
a entrada é free.Vai perder?

/

. Pedrotti festeja bem nesta i'

sexta-feira doze aninhos.

. �Hpje na Lond�n Pub te� .'

show com a excelente l)ariila
FARENIGHT. Vale a pena
conferir.
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INSS de-empregadas
domésticas

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado

aprovou esta semana um pacote com seis pro
jetos que beneficiam tanto as empregadas do
mésticas quanto' os patrões. Um dos projetos
diminui para 6.% a contribuição- paga ao INSS

pelo empregador e pela empregada. Hoje, a alí
quota é de 8%_ para a empregada e de 12% para
o empregador. Outra proposta instituimulta de
R$ 1 mil a R$ 10mil para o patrão que descum
prir a lei. Se o empregado trabalhar sem regis
tro, a multa ainda é acrescida em 50%. As pro
postas ainda precisam ser avaliadas naCâmara..
Também foi aprovada a proposta que perdoa a
dívida com o INSS do patrão que regularizar a
situação da doméstica que ttabalha sem regis
tro. O objetivo é incentivar a formalização.

Marisol investe
Quando do anúncio do balanço de 2009,

chamou mais a atenção o resultado que em
ano de crise cresceu para R$ 35,7 milhões

contra R$ 21,3 milhões obtidos em 2008.
Também as vendas de R$ 506 milhões'contra
R$ 452 milhões no ano anterior, mostraram
superação das dificuldades. No eritanto, a

empresa também anunciou investimentos de
R$ 43,S milhões na ampliação-da rede de lo

jas próprias, modernização das fábricas e em

tecnologia da informação.
CÉSAR JUNKES

,
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Mercado'Regional

Lourival Kàrsten

Posse' na Acüs e Apevi
Acontece na próxima quinta-feira, dia 18, a posse da nova diretoria daAcí

js, capitaneada por Durval Marcatto Junior. AApevi reconduz Edson Roberto
Schmidtno comando. As adesões vão até a próxima segunda-feira, diaIõ.

Oxford em,'

nova fase
A tradicional Cerâmica Oxford agora

Oxford Porcelanas - estabelecida em São
Bento do Sul, depois de passar para compe
tentes mãos jaraguaenses, iniciou uma fase
totalmente nova com investimentos de cer

ca de R$ 10 milhões realizados nos últimos
anos. Desta forma, foi possível desenvolver
nova linha de produtos bem diferenciados,
além de entrar na área de cristais. É uma

, nova empresa, agora pronta para novos de
safios e com o objetivo de dobrar o fatura
mento nos próximos três anos.

,I NDICADORES

"� .

.BOVESPA

POUPANÇA

EMISSAO DE NOTAS
"

FISCAIS ELETRONICAS
Software gratuíto, só

R$ 100,00 /mês
para até 59 NF-e emitidas

www.dimnfe.com.br I
Fone: 47 3371-1514' l,1

Uma empresa'
com 85 anos

_
São raras as empresas que

conseguem alcançar uma

idade avança. Urna destas

exceções é a Duas Rodas, que .

ao longo destes anos"sempre
soube manter um crescimen
to seguro e ampliar seu mer
cado utilizando como arma a

inovação. Nascida do espí
rito de seu fundador, a inova
ção está profundamente en

raizada nos valores praticados
pela mesma. Desta forma,
está constantemente desen
volvendo novos produtos e

novos mercados, mantendo
se na vanguarda de um setor

difícil, dominado por rnultí -
'

nacionais. Omais importante
é que à empresa também está

conseguíndo estender os seus
tentáculos paraoutrosmerca
dos, em especial da América
latina, onde está atenta para
âmpliar suas subsidiárias. Im

portante parcela de seu fatu
ramento tradicionalmente tem

sido obtido no exterior e atual-
.

.

mente estáempenhadaem ofe-
recer ao mercado sabores de
frutas brasileiras. Sem dúvida,
'umaoctogenária de sucesso.

- ._".e,

11.MARÇO.2010
'.

""r "I
•

11.MARÇO.2010

.�

I:� EURO (EM R$) 2,4114I,
,!iIJii:.;;mm.iIiiIi!ll! '!Ii .,

1!'Ji; ,'lP-�':iJh�:wF'1 lJj ;::.!JJJlI/JJII!If!:1'lliliilililIi;iliiLiffJfIIJiiH1Bi/J r 'HH. :/!J.' i01IJ!fflYi'iif!!l'; " '.IIf�rIIJJ1IIIl!. I:!.' Il/f1!!ffiJill, M;li!!i:ilil1;l_!I1I!!'f[ilflJj "1WIllI/l /II!limmlIJiJiJ/!!il.;,;1111 'm_ I
'
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RIO DE JANEIRO

Apesar de o PIB ter
reeuado -0,2% em 2009, o
crescimento da economia já
retornou aos patamares do
terceiro trimestre de 2008,
ou antes do início da crise.

observação é da gerente
de contas trimestrais do
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísti-

�

ca), Rebeca Palis. Ela explica que a

alta de 2,0% no quarto trimestre de
.

2009 ante o terceiro trimestre do
mesmo ano já supera a expansão
de 1,4o/? que tinha sido apurada no
terceiro trimestre de 2008 ante o

trimestre anterior.
O recuo de -0,2% em 2009 foi

o primeiro resultado negativo da
atividade econômica do país des
de 1992. Naquele ano, o mesmo

do impeachment do ex-presidente
Fernando Collor, o PIB ficou negati
vo em 0,5%. No quarto trimestre do
ano passado, o PIB (Produto Interno
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Aumento
.

noconsumo

representou a

sexta expansão
consecutiva anual

LOTERIAS
MEGA ..SENA

CONCURSO N° 1160

01 - 03 - 05 - 18 - 40 � 48

.

LOTOMANIA
CONCU RSO N° 1017
04 - 07 - 1-1 -12 .; 16
·17 - 19 - 35 - 37 - 41
42 � 44 - 45 - 50 - 66
76 - 83 - 86 - 91 - 93

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04431

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
1 º 14.287 250.000,00
2Qi,i, .'t. ,,')!, ,ri;lsgo . 'ii�Z.OOO,oQ
3º 68.808 . 14.300,00
4º ;.' ,

.

72.90,0 J2.ooo,QA
5º

.'
.. "

"'''49.328'' 10.060,00

Bruto) aumentou 2,0% em relação
ao terceiro trimestre domesmo ano,
com variação positiva de 4,3% ante
o mesmo trimestre de 2008. Os mi
meros ficaram dentro das projeções
dos analistas. .

liDados refletem. também '
.

a recuperação de
segmento� que tinham'
sofrido mais tom a crisei�.

REBECA PAUS, GERENTE DE
CONTAS TR:tMESTRAIS DO IBGE

A alta de 4,3% do PIB no quar
to trimestre de 2009 ante o mesmo
período de 2008 reverte três trimes
tres de queda, em base anual, e foi
o maior aumento trimestral regis
trado desde o terceiro trimestre de
2008. Rebeca explica que não é

.

possível afirmar que todos os seto
res voltaram ao patamar pré-crise,
mas na média da 'economia essa é
uma realidade. "Esses dados refle
tem uma base de comparação bai
xa, mas também a recuperação de
segmentos que tinham sofridomais
com a crise, como as exportações".

• Agência Estado

PREVISAO DO TEMPO

RETO·RNO

ansão alcança nível pré-crise
Alta de 2% ante o terceiro trimestre de 2009 supera crescimento de 1,4% registrado em 2008

TEMPERATURA
MAIS ELEVADA
Sol e calor em Santa
Catarina, com pancadas
isoladas de chuva.
Temperatura amena na

madrugada e elevada no

decorrer do dia.

Jaraguá do Sul
.e Região
HOJE·

dMíN: 20°C
MÁX: 32°C ,,�. r

SÁBADO
-

Mí�: 23°C "'�
MAX: 32°C�
DOMINGO

�.".MíN: 23°C
MÁX: 32°C'

SEGUNDA
MíN: 22°C
MÁX: 35°C

CICLONE

Sem risco
no Estado

ESTABILIDADE
Previsão de
vento fraco

As previsões da Epagri/Ciram para
hoje são de ventos fracos. Uma massa

de ar se move em direção ao oceano em

uma velocidade de cerca de 15 m/ s, e
não deve causar grandes alterações no
Estado. Os ventos devem continuar fra
cos pela ausência de chuvas e a previsão
de clima estável.

O Ciclone Subtropical I que
atuou na costa Sul do Brasil esta
semana se deslocou para o oce

ano e assumiu características de

Tempestade Tropical. O sistema
continua sedeslocando para su

deste/sul e não oferece risco a

Santa Catarina. Ele deve ser ab
sorvido por urna frente fria.

1;}ô00
Ensolarado Parcialmente, Nublado Instave! Chll\lOSO

Nublado

FASES DA lUA CRESCENT� CHEIA,

3/03
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linha de fun

Julimar Pivatto
,

Boataria

Não
tem coisa pior do que

boatos. Especialmente
quando são absurdos. Um

que está rondando o Está
dio João Marcatto é o fato de que,
neste ano, não haverá rebaixamen
to no Campeonato Catarinense da
Divisão Principal. A alegação? Que
no ano que vem a competição será
com 12 times. Não sei da onde e

nem quem começou essa história,
mas como um campeonato, que
tem o regulamento aprovado por
todos os tinies e é regularizado 60

. dias antes do início, pode sermuda
-

do de uma hora para a outra?

Estatuto
O Estatuto do Torcedor é' bem

claro. No capítulo três, que fala do

regulamento, diz que o torcedor

precisa conhecer o regulamento e

as tabelas 60 dias antes e os clubes
têmainda 15 dias para semanifestar
sobre possíveis mudanças. O regu
lamento do Estadual, que está dis

ponível no site da FCp, está datado
de 3 de dezembro de 2009 efala ela-

,:' ''--'< ': <[lamente que às duas últimas equi
-

,

_ "pés na classificação geral disputarão
aDivisão Especial em 2011.

CURIOSIDADES DA COPA

.CÉSAR JUNKES

Aberto de Schroeder
Rodada de hoje pode definir os primeiros semifinalistas doAber_.

I

to de Schroeder. Às -19h15, jogo pelo Grupo E entre Kiferro eVitória.
Os dois vêm de derrotas na rodada de abertura e este confronto é a
chance que eles têm para continuar vivos na busca pela classifica
ção. Depois tem Baumann e Posto Cidade/Tio Patinhas/Maderix
(azul, na foto). O primeiro lidera a Chave F e umempate o garante
na segunda fase, sem precisar de outros resultados. Jáuma vitória
do atual campeão Posto Cidadenão garante a vaga para ninguém,
já que a Cival, que encerra a noite enfrentando o Kayapós/Smurfs

.

Lanches, também pode chegar a seis pontos e, com isso, pode haver
um tríplice empate nesse grupo.Mais umaprova de como está nive
lado o torneio. So lembrando que a entrada é R$ 1.

."

A Copa da Inglaterra, em 1966, foi a
.

.

primeira a não ter jogQS realizados nos
domingos. Por motivos religiosos, os
esportes, profissionais ou amadores,
eram proibidos no país e em toda a
Grã-:Bretanha nesse dia. Os eventos só
foram liberados na ilha depois de 1973.

_ "

!liA Liga
Iaraguaense convoca os

_

associ�aõs parauma reunião
, hoje, às 17h30; naArena Iaraguá,

O assunto é buscar apóio
para as competições,

.

II 'I
.

,:�"

DIVULGAÇÃO

,-'

VaiÃO}mA diretoria do Zimba
.disse que o pagamento atrasou

apenas um dia, mas que está .'

resolvendo a situação, E deve
punir,os atletas pela reclamação.

1',. , .,l:,
I

T.'E:SffSiM,Às 8h30 acontecem os

testes físicos no Baependi e à tarde
o teórico na.érena Jaraguá. Outras
informações na sede da entidade

. ou no 3371-7430. ,
,1J

CÉSAR JUNKES

Kather, que joga no time juvenil, vai aproveitar a experiência no .time

TA IN' ·N

Atletas dabase
ínícíam trabalho

. .

'no' time 'de cinta'
. Jogadores estão' sendo avaliados e

podem ser relacionados nos jogos
.JARAGUÁ DO SUL

-

tar aqui já é um avanço. Com isso
melhoramosmuito fisicamente e

taticamente", afirmou Kather.
Esdras comentou também

sobre as desistências de Alan Pa
trick de Iuri. "O jogador tem que
entender que são 11 em campo e

sete no banco de reservas. Quem
. se escala são eles, pelo compro

. metimento nos treinos e dentro
de campo", comentou.

, Çom as saídas quase que
constantes do elenco
tricolor, o jeito é olhar
para a garotada. A· ideia
era promover cinco
juniores, mas o número
aumentou para oito.

ggundO
o técnico José Es

dras, esses jogadores serão
avaliados e, dependendo das
circunstâncias, podem até

serem relacionados para as parti
das. "Nessa maré que a gente está,
·se precisar de algum para compor
o time com certeza vamos usar",
admitiu o treinador. Os jogadores
promovidos são os iagueiros Kather
e Fabinho, os laterais-esquerdosGil
mar eAndrey, o lateral-direito luni
nho, ovolante Nando,meiaVitor e o
atacante Serginho.

Os atletas vão utilizar os trei
namentos como preparação para
o Catarinense júnior e juvenil,
que inicia dia 15 de mala. "Vai
ser muito bom p,ra gente. É lógi
co que não vamos jogar, mas es-

"Nessa maré que,a gente
está se precisar de algum
p.ara compor o time com

, certez� va.mos usar".
JOS� ESI)RAS, TécN.ICO

I Sobre a Chapecoense, adver
sário do Juventus do próximo sá
bado, o treinador disse que "o time
está preparado, apesar de todos os
problemas", se referindo a suspen
são injusta do volante Carlos Saa,
que levou cartão por engano e a

contusão do zagueiro Reginaldo
.

Nascimento, que abriu o supercí
lio esquerdo. A novidade boa é o

retorno de Ricardo.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br
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Na área

Henrique
.. Porto
láe aqui DIVULGAÇÃO

m grupo de
torcedores do
Manchester

...� United, apelí
dados de Red Knights,
está interessado "em

comprar o clube do atu
al dono .. a fainília Gla
zer -, desembolsando
até 1,65 bilhão de euros

para isso. Os Red Knighs
são liderados por Iim
O'Neill, �onomista e diretor do clube quando da aquisição pelos
americanos, que desde então-se empenha na criação de um grupo
de adeptos com capacidade para recomprar o United. Guardadas as

devidas proporções, o Juventus passa por urn processo semelhante.
Como já havia anunciado, um. grupo de torcedores se organiza para
resgatar o clube. O caminho para isso seria a "Iuventus Participa
ções", que está sendo rascunhada no papel. Duas reuniões com este

objetivo já foram. realizadas. Quem encabeça os Prankísh Knights
(Cavaleiros Travessos)? Assim como na Inglaterra, urna pessoa com
forte relação com o clube, indignada com seu destino.

Bons exemplos da LJaF
A Liga Jaraguaense de Futebol continua inovando. Depois de im

plantar com sucesso um processo seletivo para a arbitragem, onde
os postulantes são avaliados física e teoricamente, .a entidade fará

agora aberturas oficiais em suas competições. A primeira acontece

naCopaNorte, que iniciano próximo domingo (se São Pedro deixar).
Antes da partida entre JJ Bordados e Tupy (Joinville), marcada para
lOh naVila Lalau, será realizado urn pequeno cerimonial, terminan
do com a execução do hino nacional. Ainda sobre o processo seletivo
para a arbitragem, uma nova edição acontece no sábado.

Jogaço no futSaI amador .

,

o Ginásio 'Alfredo Pasold, em Schroeder, ficou pequeno n�
noite de terça-feira (9). Todos estavam ansiosos pata ver o em
bate entre as equipes Loes, de Blumenau, e Noite a Fora, de Ia
raguá do Sul, p��o 17° Torneio deVerãoe

,
para muitos, U,ffia final .

antecipada. iéloF,U a bola pesada rolando; liIi}a excelente paliticla
de futsaI, onde atécnica sobrepôs a força. Um jogo emocionan
te, com alternâncias no placar, pênalti perdido, Xande frente a

frente com Fio (ambos ex-Malwee), etc. Melhor páraa equipe
de Blumenau, que venceu e garantiu vaga na semifinal.

Caratê agita
.

Guaramirim
Umbom programa para este

sábado, dia 13, é acompanhar a
1a Etapa do Campeonato Catari
nense de Caratê Interestílos, que
acontece em Guaramirim, no
Ginásio Rodoifo Iahn, São espe
rados cerca de 600 competidores
na etapa, representando 26 mu

nicípios' clubes e associações. O
evento é promovido pela Fekisc,
presidida pelo jaraguaense Le
andro Gambetta.

Peladeiros da
bola laranja

o tradicional WIZafd Streetball

já tem data para acontecer. Será no
dia 20 de março, sábado, quando
os amantes da bola laranja terão a

oportunidade de demonstrar toda

sua habilidade e pontaria. O pesso
al daAjab (Associação. Jaraguaense
de Basquetebol) trabalha nos últi

mos detalhes do evento, que terá a

parceria da FundaçãoMunicipal de
Esportes e apoio do Sesi e daWeg.O
local deve ser anunciado em breve.

FORMULA 1

Re

Esporte 21

oito - os pilotos do meio do pelo
tão também serão incentivados a
lutar por posições.

o. calendário terá 19 corridas,
duas a mais que na temporada
passada. A pista do Canadá re-.
torna ao circo, enquanto o cir
cuito de Yeongam, na Coreia do

Sul, receberá pela primeira vez

um Grande Prêmio.
O Brasil terá quatro repre

sentantes na temporada. Felipe
Massa, da Ferrari, é quem mais
tem chances de brigar por títu-

.

lo. Rubens Barrichello está na'

Williams e também se vê mais

competitivo. Lucas di Grassi, da
Virgin, e Bruno Senna, da Hispa
nia Racing, completam a lista.

tanque de gasolina bem maior

que os anteriores .

No entanto, o fim do reabas
tecimento não acaba com os pit
stops, já que a utilização dos dois

tipos de pneus - macio e duro -

continua sento obrigatória. Com'
isso as paradas devem cair cerca
de três segundos, chegàndo até a

casa dos cinco segundos.
O novo sistema de disputa

devê acirrar ainda màis a com

petição. O· formato 10-8-6-5-4-

3-2-1 dava ao segundo colocado
80% da" pontuação do vencedor,
enquanto no novo sistema, 25-
18-15-12-10-8-6-4-2-1, essa pro
porção é de 72%. Com dez carros
na zona de pontuação - e não

\

amentonovo

• GP DO BAHREIN • GP DA ALEMANHA

Data: 14 de março Data: 25 de julho
Horário: 9h* Horário: 9h

• GP DA AUSTRÁLIA
• GP DA HUNGRIA

Data: 28 de março Data: 01 de AgostoHorário: 3h
Horário: 9h

• GP DA MAlÁSIA
• GP DA BÉLGICA

Data: 4 de abril
Data: 29 de AgostoHorário: 5h
Horário: 9h

·GPDACHINA
• GP DE ITÁLIA

Data: 18 de abril
Data: 12de

Horário: 4h
Setembro

• GP DE ESPANHA Horário: 9h

Data: 9 de maio
• GP DE SINGAPURA

Horário: 91;) Data: 26de
• GP DO MÓNACO Setembro

Data: 16 de maio Horário: 9h

Horário: 9h
·GP DO JAPÃO

• GP DA TURQUIA Data: 10 de Outubro

Data: 30 de maio Horário: 3h

Horário: 9h
• GP DA COREIA

• GP DO CANADÁ Data: 24 de Outubro

Data: 13 de Junho Horário: 3h

Horário: 13h
• Gp DO BRASIL: .

• GP DA EUROPA Data: 7 de novembro

Data: 27 de Junho Horário: 14h

Horário: 9h
• GP DE ABU DHABI

·GP DA GRÃ- Data: 14de

BRETANHA novembro

Data: 11 de Julho Horário: llh

Horário: 9h

*horários de Brasilia

trazmais emoção.
Primeira prova do ano será o GP do Bahrein, domingo
DA REDAÇÃO

Temporada da Fórmula 1,
que .promete ser uma das
mais equilibradas de lodos

.

os tempos, começa com

quatro brasileiros e dois
- novos circuitos.

APrincipal
mudança no

regulamento foi o fim
do reabastecimento
durante as corridas.

Com isso, as equipes tiveram de

projetar carros totalmente dife
rentes dos usados nas últimas

temporadas, que acomodem um

TEMPORADA 2010
I

DIVULGAÇÃO

nal fez a linha de impedimento
após passe de Dagoberto e Wa

shington ficou livre, driblou Caffa
e tocou para o fundo das redes.

Depois disso o São Paulo passou
a jogar. nos contra-ataques. Aos
45 minutos,Washington marcou

o segundo ao aproveitar cruza
mento de Fernandinho.

Com a nova regra, pit-stops agor_a serão apenas para troca de pneus

COPA DO BRASIL
• RESULTADO

. Botafogo 4x3 São Raimundo

TRICOLOR CONQUISTA TRÊS PONTOS FORA DE CASA E É LíDER

São Paulo joga mal, mas vence
'.

_

O São Paulo 'não jogou bem,'
mas conseguiu passar pelo Na

cional (PAR) por 2xO, na noite de
ontem. O resultado deixou o Tri
color com seis pontos, um atrás

. do líder Once Caldas (COL). O
time brasileiro só encontrou o

gol da vitória aos 14 minutos do

segundo tempo.A zaga do Nacio-

LIBERTADORES
• RESULTADOS
Nacional (PAR) ox2 São Paulo
Emelec 1x2 Cerro (URU)
Deportivo ltalia 2x2 Cruzeiro
23h30 - Deportivo Quito x Internacional*

* Jogo não encerrado até o

fechamento dessa edição
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PROGRAMA DIREÇAO LIVRE: VEICULOS PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

LINHA UTILITÁRIOS PARA FROTISTAS:

SOLUÇÕES DO TAMANHO DA SUA EMPRESA.

Peugeot usa é recomenda lubrificantes TOTAL.

GRUPO
STRASBOURG=

20�
Strasbourg .Itajaí (47) 3344-7000

Brusque (47) '3355-4500
Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo, 414

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

Imagens somente para fins ilustrativos: Promoção Março Comemore os 200 anos de Peugeoté uma campanha da Peugeotdo BrasiLToda Linha Peugeot307 com taxa 0% ZERO dejuros no financiamento na seguinte condição.
( 50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 12 meses sem juros ), existem outras condições de financiamento disponíveis nas Concessionárias Strasbourq. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l
Flex,Airbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 47.990,00 à vista comfrete incluso - com + RS 2.900,00 ( Pacote Pack
), rodas de liga leve 16", faróis de neblina, CD-mp3 com comando na direção e teto solar elétrico. O PREÇODE R$ 47.990,00 E EXClUSIVAMENTE PARA O MODELO PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6l FlEX - ANO/MODElO.:09/10
EM ESTOQUE NA {ONCESSIONÁRIA. Peugeot 207 HB XR 1.4l Flex, OS portas, ano/modelo.: 10/10, Air condicionado, direção hidráulica. vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir
de RS 34.900,00 para todo o Brasil, com frete induso.Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/1 0, Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido
para venda à vista a partir de RS 37.790,00 para todo o Brasil, com frete induso.Sujeito à aprovação de crédito. Para maiores informações sobre o Programa Direção Livre Peugeote linha de utilitários para Frotistas, consultar
a Concessionária Strasbourg da sua região. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes:Peugeot
207 HB XR 1.4L Flex,S portas, pintura sólida, ano/modelo 10/10 - 02 unidades;Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, ilno/modelo.:l0/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 0811nidades.Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l
Flex, Airbag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de vigência da promoção de 03/03/2010 à 31/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para
outras promoçõe,s. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

PEUGEOT
� PEuceOT

n ASSISTANCE De Sequndo a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h. www.strasl;>ourg.com.br MOTION & EMOTION
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Dutra vez, inauguração é adiada
.

sSP confirmou apenas seis policiais para trabalhar no espaço. Efetivo seria insuficiente

JARAGlIÁ 00SIl sobre a limitação no efetivo para
a Delegacia da Mulher funcionar,
Eskudlark disse que se não houver
outro jeito, "vai ter que funcionar
assim" No final do 'ano passado, o
delegado prometeu que pelo me

nosdez policiais viriam.
'

"Vamos tentar remover policiais
.
de outras comarcas para trabalhar
na região", justificou. Caso con-

trário, será preciso esperar quatro
"'�gundo a Prefeitura, a SSP meses até que uma turma de 90

..�(Secretaria de Segurança Pú- escrivães se forme naAcademia de �

lica) informou que a vinda Polícia Civil para reforçar o efetivo.
_."de apenas seis policiais está Mas, segundo ele, apenas três pro
confirmada até .o momento. Mas fissionais desse grupo deverão tra

levantamento da Polícia Civil de Ia- balhar em todo oVale do Itapocu.
raguá do Sul aponta que seriam ne- Representantes da SDR (Secre
cessáríos 11 policiais e um delegado taria de Desenvolvimento Regio
para prestar atendimento adequa-' nal), Acíjs (Associação Empresarial
do à população. .

de Iaraguá do Sul), polícia e lideran- .

O delegado geral da Policia Cí- ças comunitárias devem enviaru�
vil, Mauricio Eskudlark, confirmou ofício ao Estado reivindicando mais
a informação. Segundo ele, no má- efetivo para .prestar o atendimento '

ximo oito policiais serão designa- nas cinco cidades.
.

dos para trabalhar na região, sendo
que parte deles seria destinada à

Delegacia da Mulher. Questionado

A Delegacia da Mulher corre
o risco de não abrir as portas
nas próximas semanas. A
infomllÇão é de que não
há efetivo para a·estrutura
começar a funcionar.

• CrisIiIIe AlVes
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUKlKES

-

Lideranças se reuniram ontem á tarde na SDR'para debater o assunto

.

MULHERAFIRMAQUE FOI ÀMEAÇADA DE MORTE SE NÃO AJUDASSE A ESCONDERO CADÁVER
,

.

Cúmplice de homicídio se apresenta
JARAGUÁ DO SUL a esconder o corpo.

" Amulher que ajudouRosimar
. Com isso, o suspeito deve ser

Ribeiro Rosa, 18 anos,' a enterrar indiciado por 'latrocínio (roubo
Rosimar Gomes Pinheiro, 38, na seguido de morte), com pena de

quinta-feira passada, se apresen- 20 a 30 anos de prisão. Até então,
tau-à Polícia Civilna tarde de on- ,

a polícia trabalhava com a hípóte
tem.CleusaAparecida Ramos, 23 se de homicídio, que prevê de 12 a

anos, é cunhada de Rosa e esteve 30 anos de cadeia. Cleusa não foi

com a vítima e o acusado minu - presa porque não houve flagrante,
tos antes do crime acontecer. Ela mas deve responder em liberdade
afirmou que Rosa teria planeja- por ocultação de cadáver. Se con- ,

do matar Pinheiro por dinheiro e denada, poderá cumprir pena de

que o acusado a teria ameaçado um a três anos de prisão. .

de morte para que ela o ajudasse Os três estariam juntos na casa
CÉSAR JUNKES

.

Delegado Bruno Effori trabalha com hipótese de latrocínio

de Rosa e Pinheiro estava dormin
do. Foi quando o suspeito teria
proposto à Cleusa que matassem

o colega para repartir os R$ 600

que a vítima tinha na carteira. Ela
teria se assustado e ido embora,
mas Rosa teria a procurado em,
casa cerca de 20 minutos depois,
dizendo que matou Pinheiro e

que a matada ela também, cas9
não o ajudasse 'a esconder o cor

po. Depois do homicídio,'Cleusa
viajou para Cantagalo (PR), onde
mora parte da família. /'

NSITO
Homem morre
-

atropelado
Ontem, por volta dás 16h, Hil

berto Schuarz, 53 anos, foi atrope
lado por um automóvel, na rua Ita
pocu Hansa, no bairro Três Rios do
Norte, A vítima sofreu traumatismo
craniano e múltiplas fraturas pelo
corpo. O corpo está sendo velado na

IgrejaLuteranaTrêsRios doNorte.O
enterro acontece hoje, àsI6h30, no
cemitério.da comunidade.

"
Vamos tentar

remover policiais
de outras

comarcas para
trabalhar na

região
MAURiCIO ESKUDlARK, DEL

EGADO GERAL D,A pOlíCIA CIVil

"

Últimas datas
prometidas .'

No ano passado, a SSP prome
teu que a delegacia seria inaugura
da até dezembro de 2009. Depois,
o prazo foi transferido para o úl
timo dia 8, Dia Internacional da
Mulher. O início da reforma, . ne

cessaria para que o imóvel possa
funcionar, depende da assinatura
de um contrato de locação entre

a SSP e o dono do imóvel.Ontem,
Eskudlark não soube informar se o

, documento chegou a ser assinado·
nesta semana .

60 VAGAS MERENDERIAS
PARA: CORUPÁIJARAGUÁ DO SUL

GUARAMIRIM/SCHOREDER/MASSARANDUBA
COMPARECER NOS DIAS 12 e 15:

Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado

(ao lado ginásio ARTUR MULLER)
Rua: Tuffie Mafude nO 155 Centro das 08:00 ás 17:00 hs

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DEADMINISTRACAO

,

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Tomada de Preço paraCompras e Serviços - 06/2010

Tipo: Menor Preco - por item
.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃo DE OBRA DE LIM
PEZA E ROÇÁDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRE
FEITURAMUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Entrega dos Envelopes: 2�/03/2010 as 09:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 29/03/2010 as 09:15 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, de
Segunda à Sexta, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h,
ou pelo fone (47) 3373-0247.

GUARAMIRIM, (SC) 10 de Março 2010.

NILSON BYLAARDT

fREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PERSONAGENS DO VALE

Grupo demotoqueiros une
velocidade com ação soda)
Clube comemora quarto 'aniversário e espera recebermais de 800 pessoas
A paixão por motocicletas.
e velocidade motivou nove

amigos a fundar um Clube
de Motos. A ideia era fazer
algo diferente.

..

.....uando criaram o Moto Ami
os Perdidos, em 2006, eles
ão queriam inúmeros par

.....,.,·cipantes, mas sim, manter
um grupo pequeno e unido. ''A ami
zade vem em primeiro 'lugar, antes
mesmo dasmotos", conta o secretá
rio do clube, Gilson Manske.

. ,

Hoje, com apenas 16 in

tegrantes, o grupo fortalece a

amizade a cada encontro, festa
.

ou viagem. Além disso, o Moto

Amigos Perdidos é destaque na

região pelas ações sociais que
promove desde sua fundação.
Em 2009, a renda da festa do 30

aniversário do clube foi reverti-
. da em cestas básicas para famí
lias carentes. Também no ano

passado, no Dia das Crianças,
eles arrecadaram mais de 500

brinquedos para doação.
De acordo com Gilson, essa

é a essência do grupo. "Somos
muito unidos e queremos mos

trar' que o motociclismo não é

algo negativo. As pessoas viam os

motoqueiros como baderneiros,..
. que causavam problemas. Mas
essa' imagem não' é verdadeira .

Somos uma família".
Neste sábado, dia 13, o clube

promove a festa de quatro anos

de fundação. O evento será na

sociedade Aliança, a partir das
14h. Os ingressos custam R$ 3 ou

um quilo de alimento não pere
cível. Toda a renda arrecadada
será revertida em cestas básicas.

Segundo Gilson, cerca de 800 ,

pessoas de' todo o Brasil e região
devem comparecer à festa.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

"
As pessoas viam _

motoqueiros COIr

baderneiros, qu�
causavam problem
Mas essa imagem I

é verdadeira. Som
uma família.
GILSON MANSKE

,.,
DI�

Viajar é uma das paixões dos amigos motocldistas, que agora trabalham para ter uma sede própria

Paixão por viagens
'.
Além das ações sociais, o grupo realiza outra tarefa

com frequência: viajar. Para Gilson, a viagemmaismar
cante do Moto Amigos Perdidos aconteceu em 2007.
Eles foram visitar as Cavernas do Diabo, as maiores
do Brasil, no interior de São Paulo. Foram cerca de 430

quilômetros percorridos. "Essa viagem foi excepcional.
Fomos em oito motos para lá e no .caminho surgiram
alguns imprevistos que nos atrasaram. Mas essas coisas
acontecem e unem aindamais o grupo", relembra.

Em 2010, o grupo pretendia fazer uma viag€
temacional. Peru seria o destino, passando tai

pelo Chile.Mas, o recente terremoto no país fez
po repensar o roteiro. "Estamos avaliando essaqi
quem sabe até fim do ano se normaliza".

O clube ainda pretende ganhar mais visibi
em Jaraguá do Sul e região. Eles querem, futurar
se tomar uma entidade sem fins lucrativos. Um.

. própria também está na pauta de projetos.

R$3''O .490•.•.....• l.
Novo Fox' ,

.

VHT/Totol FLEX

"aro 15"

"Farol másco'ra

"Direção hidráulica
•Novo design .

•Novo Painel

•Novo Acabamento

com texturas e tecidos

nas portas

negra

.Iimpador, lavador
e desemba�ador
do vidro traseiro

R$30.990,
Novo Saveiro •Banco do motorista
VHT/Total FLEX e cintos de segurança

cl regulagem de altura
'

·Tampo Traseira com sistema

de amortecimento e chave.

www.vw.corn.br. Promoção 1 Real: veiculo de referência - (1) Novo Fox 1.0 lotai Flex. 2 portas, ano modelo 10110, cód. 5Z31R4, com preço promocional ii vista a partir de R$30.490,00 .. Estoque:. Nova Saveiro

1.6 TotaiFlex, 2 portas, ano modelo la/la, cód. 5U91E4, com preço promocional à vista a partir de R$30.990,OO, cód. 51,J91E4. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos, na operação e no CEl.Despesas de

registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CEl. Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem avisa prévio. Imagens meramente referenciais, não condizentes ne-

cessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especificas. Sujeito a aprovação cadastral. Condições válidas até 12/03/2010
. ,.'

www.o<oeit.com.br GruPQ Auto Em 40 anos de cr.odibmdode. �o VQLK$WAG,"

Caraguá Auto' Elite
Uma reTação de confiança

47 32746000
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