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Deslizamentovolta aassustar
Principal ligação entre Iaraguá do Sul e Pomerode,

.a SC-416 sofreu a segunda queda de barreira
..

em 15 dias, deixando tráfego de veículos
, emmeia pista. Ontem, funcionários do

.

Deinfra (Departamento Estadual de
Infraestrutura) trabalhavam
na destruição das pedras

"

quecaIr�.

Página7

so
. Pontos que receberam obras de recuperação em virtude da enxurrada de 2008

voltaram a apresentar problemas por causa das fortes chuvas de janeiro. Entre as

localidades que receberam investimentos do governo do Estado e sofreram novos

deslizamentos estão o BoaVista, ruaWolfgangWeege, Tifa Hanemann e Rio Molha.

EDUARDO MONTECINO

,�I4\tWJ
DIstr_ doo P:oraIUsos;E_

www.difuso.cam.br
(41) 3276-8800

Morro do Lesmann, no Vieira, está entre os pontos que sofrem com as chuvas desde 2008. Defesa Civil já
interditou 121 casas nos últimos 15 dias e identificou 1.105 pontos de deslizamento e 97 áreas de risco.

.................................liliiii .
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Cães e gatos à
espera de um lar
Animais foram resgatados
de um abrigo destruído
pelas recentes enxurradas,
no bairro Czerniewicz e
estão disponíveis para
adoção. Página 12

ESTREIA
Um novo

olhar sobre
a política,
regional.
PáginaS
PATRICIA
MORAES

Femusc perto de
acenar o adeus .

Na noite de hoje, público'
poderá prestigiar a
Orquestra Sinfônica do
festival e rever a violinista
Sophia Chan. Página 9

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Nasce ; bil�onária Irede social Facebook I,.No dia 4 de fevereiro de 2004, os estu- �
dantesMarkZuckerberg e Eduardo Saverin,
dauniversidadeHarvard lançam osprimór-
dios do Facebook, então restrito apenas aos
estudantes da Universidade. Nos meses

- I
seguintes, a rede foi expandida para a uni- �versidade de Boston, oMIT (Massachucetts li

Institute ofTechnology) e para as escolas da �
"Ivy League". Até 2006, só eram aceitos ca - �
dastros apartir de e-mailSdeuniversidades..11Nos seus primeiros anos, o Facebook �Ijfoi alvo de uma série de ações judiciais, �
por parte dos proprietários do site Har- W�
vardConnection, antes ConnectU, que �I;,:,.acusavam Zuckerberg de ter roubado co- �w
digo do seu sistema. í �

,:1

Hoje, o Facebook.com é segundo en- I
dereço de Web mais acessado, superado !�
apenas pelo Google. Com 600 milhões de ��
usuários ativos, o site acumulamais de 60 �l
bilhões de acessos por mês. Sustentado I
por anúncios e jogos casuais, a empresa llf
fechou o ano de 2009 com faturamento �líquido de US$ 800 milhões. �fô' •

_ O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, I �
II

continua sendo repetidas vezes alvo de

I��,:Lprocessos sob a acusação de plágio ou vio- WI

lação de código, e o site enfrenta críticas no
respeito à privacidade dos usuários. Em vá- mi
rios países, o site foi banido, acusado de ser i �

conivente com movimentos subversivos e i��
com intolerância religiosa. !I�

A criação do site foi retratada no filme liA I
Rede Social", indicado ao Oscar de melhor f�
filme deste ano. Feito sem acompanha- I!
menta da empresa, Zuckerberg afirmou

.

que ahistória contadapelo filme é compos-
f'

tapor falsidades.
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Dom Justo Takayama ,

o "daimyo" católico
Takayama Ukon, nascido Takayama Híko

gorô, era o herdeiro de Takayama Iornoteru,
senhor do castelo de Sawa, na província de Ya
mato. Em 1564, Tomoteru se converteu ao cato

licismo, e o Hikogorô foi batizado com o nome

cristão de Justo. Durante a sua cerimônia de
maturidade, Justo escolheu o nome Shigetomo,
mas ficou conhecido pelo nome cristão e pelo
posto pretendido, de governador de Ukonoefu.

Quando o shogun Toyotomi Hideyoshi
se- virou contra os missionários católicos, e

ordenou aos vassalos que abandonassem o

cristianismo, Justo preferiu perder as terras e

os títulos, e passou a viver na casa de amigos,
até a proibição do cristianismo, no regime de

Tokugawa Ieyasu, em 1614.

Justo liderou cerca de 300 cristãos judeus em
exílio, até as Filipinas, onde foram recebidos

por missionários espanhóis, que ofereceram

ajudar a derrubar o governo japonês. Justo re
jeitou o plano, e faleceu 40 dias depois, em 4
de fevereiro de 1615.

ACERVO MUSEU DA FORÇA AÉREA/TENENTE LIMA MENDES

Dom Justo Takayama é reverenciado nas Filipinas, homenageado por uma
estatua na praça central em Manila. No Japão, é uma nota histórica.

PELO MUNDO

Washington
Com o fim da Guerra de Indepen

dência Americana, o general George
Washington é eleito por unanimidade

presidente dos Estados Unidos daAmé
rica. Primeiro presidente constitucional,
Washington foi precedido por 14 outros
presidentes, durante a guerra, os "pre-
sidentes esquecidos", enquanto ele co

mandava o exército contra os ingleses.

Hugo Chavéz
O atual presidente venezuelano

Hugo Chavéz é preso depois de uma

tentativa frustrada de golpe contra o

presidente CarlosAndrés Peréz. Deti
do por dois anos, 6 golpe alçou Chavéz
ao cenário nacional venezuelano, e a

economia quebrada e sociedade em
. crise do governo pós Peréz facilitam a

conquista do apoio popular.

Sri lanka livre
Após séculos governado por po

tências européias, o Sri Lanka obtém
sua independência, mediante tratado
com a Inglaterra. Com fortes tensões

étnicas, o governo do Sri Lanka lidou
durante 25 anos com uma guerra civil
contra a minoria Tamil, que exigia a

formação de uma pátria Tamil de ver
tente Hindu. A guerra acabou em 2009.
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Ralador
de Queüo
Criado em 1540 por François
Boullier, a comum ferramenta
do ralador de queijo servia

. originalmente para que queijo
duro ainda pudesse ser usado na
comida. Hoje, é usado em vários

alimentos, e perdeu sua função
inicial com o advento de queijo
pré- ralado ou fatiado.

en
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AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA

A família de

PEDRO SCHMITZ,
ainda consternada com seu falecimento, convida a

todos para a missa 'que será realizada hoje na Igreja
Matriz São Sebastião, às 19 horas.

Aproveita o ensejo para agradecer aos médicos, em
especial ao Dr. Rangel e funcionários do Hospital
São José, parentes e amigos. -

Wilson Ivo Obenaus, torna público que requereu à Fundação
do Meio Ambiente (FATMA)_ a Licença Ambiental Prévia para
parcelamento do solo urbano, localizada no endereço Rua

Mal. GastelQ Branco, s/no, bairro Centro Norte, SchroederlSC.
Foi determinado o Estudo Ambiental Simplificado.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - SC
Fone: + 55 48 3216-1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br
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Dias decisivos-
Se até agora muito do que
se falou sobre a nomeação
para SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
esteve no campo da especulação,
nos próximos dez dias a disputa
dos partidos pelo cargo ficará
ainda'mais acirrada. Até

porque o governador pretende
fechar questão sobre todas
as nomeações até o dia 15.
Antes tão confiante de que lhe
caberia a decisão em laraguâ,
o senador Paulo Bauer (PSDB)
agora proíbe que os repórteres
toquem no assunto durante
as entrevistas. Essa mudança
de comportamento pode ser
explicada pelo veto público do
DEM ao nome preferido-de Bauer,
o secretário interino Lia Tironi.
Os democratas até chegaram a

afirmar que aceitariam alguém
como o ex-deputado federal
Vicente Caropreso, também
tucano. Embora, nos últimos
dias, os nomes de Cacá Pavanello
e Ivo Konell tenham ganhado
um pouco de força nas bolsas

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011

,

de apostas, já queRaimundo
Colombo (DEM) não chamou
ninguém da região para
compor o primeiro e o segundo
escalão em Florianópolis. Seria
uma maneira de compensar
a balança. Mas, para fechar

.

a conta, ainda resta o PMDB,
partido quemelhor se saiu
nas eleições de outubro do ano

passado, conseguindo eleger o
deputado Carlos Chiodini, o que
significa voto para o governo na
Assembleia Legislativa. Sabendo
que está com a faca e o queijo
na mão, Chiodini deve se reunir
com o governador nos próximos
dias. O encontro pode ser

consumado em laraguá mesmo,

porque Raimundo Colombo,
que não compareceu à abertura,
é esperado para o encerramento
do Femusc neste sábado.
Sendo assim, o comando da
orquestra vai pendendo cada
vez mais para o vereador Lorival
Demathê, que também contaria
com a aprovação doDEM e de

parte do PSDB.

SHARE TOTAL DE FREQUENCIA FM

www.fml0S.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBliCA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul

Tabel.·onato Gr."esbach
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589
l'\Iotas e Protesto Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Apontamento: 169114/2011 Sacado: ALDENIRFERREIRADESOUZA Endereço: RUA JOSEPICCOLU,133 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-350 Credor: CENTRO FORM CONO LES ITDA EPP Portador: - Espécie: Apontamento: 169025/2011 Sacado: DALCIO RADUENZ JUNIOR Endereço: RUA PASTOR ALBERT
DMI - N°Titulo: 27998 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,00 - Vencimento: 20/12/2010 SCHNEIDER, 1140 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-030 Credor: OESA COM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E REPRES ITDA Portador: - Espécie: DMI - N�Titulo: 5718395U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
Apontamento: 168793/2011 Sacado: ALOISIO ADAIR MACHADO Endereço: RUA AlFREDO HANE- 177,,70 - Vencimento: 12/0112011

•

MANN 88 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-570 Credor: IPKCONVERTEDORAGM C ITDAME Por- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 308/1-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 270,00 - Vencimento: Apontamento: 169036/2011 Sacado: DELCIO ROZWOD Endereço: GUSTAVO HAGEDORN,215 APT 02 - JA-
01/01/2011 RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-265 Credor:AIAKSHIMIADMINlSTRACAODEIMOVEIS L Portador: - Es-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pécie: DMI - N'Título: 2442240-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.000,00 - Vencimento: 29/12/2010

Política

A diferença é' a música,
e- isso faz toda a diferença.

Rádio 105 FM.

líder de audiência.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de titulas apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor
escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 169049/2011 Sacado: DUTECH SERVICOS ITDA ME Endereço: RUA DOS IMlGRANTES,
500 SL 15 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-430 Credor: EDITORADO ADMINISTRADOR Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 137059 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 861,71-Vencimento: 10/0112011

Apontamento: 169231/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES ITDAME Endereço: RUA JOSETHEODO
RO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTILFARBE ITD� Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo; 1021853B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 798,47 - Vencimento: 17/0112011

Apontamento: 168669/2011 Sacado: GUSTAVO PACHER Endereço: HANGELOTORlNELU 78 AP 204 BL
E - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: CONOOMINlO RESIDENCIAL AMARYIllS Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 9200042734 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$161,52 - Vencimento: 12/01/2011

Apontamento: 168795/2011 Sacado: JACKSON CORRREA Endereço: RUA 393, ANTONIO BERNARDO
SCHMIDT 242 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor:WS IMOVEIS ITDAME Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 445671308 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,00 - Vencimento: 10/0112011

Apontamento: 169150/2011 Sacado: JB2MIDlAEXTERNA ITDA Endereço: RUAWILLYMANHKE 99 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-840 Credor: NASCISULTRANSPORTES ITDA Portadorr- Espécie: DMI
- N°Titulo: ÇR66499100 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 62,14 - Vencimento: 05/0112011

Apontamento: 169110/2011 Sacado: JOHNATAN CRISTIANO SOARES Endereço: RUAVICTORWlTOCHI,
348 - TIFAMARTINS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: - Credor: EGIDIOMAZZI Portador: - Espécie: NP -

N°Titulo: 01/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 210,00 - Vencimento: 101ll/2010

Apontamento: 168723/2011 Sacado: JOSE LOURENCO GREIN Endereço: RUADONAMATILDE 276 - Ja
raguádo Sul-SC - CEP: 89256-280Credor: CENTRO FORMCONOLES ITDAEPP Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 27580 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 230,50 - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 168600/2011 Sacado: KATH PIZZAS ITDA M.E Endereço: RUAWAITER MARQUARDT
1778 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: MOINHO CATARINENSE, SA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 54653/Al- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 489,90 - Vencimento: 13/01/2011

Apontamento: 169238/2011 Sacado: LOJA CORIS LUZIA ITDA ME Endereço: RDOMINGOS SANSON 420
SAlA 05 - JARAGUADO SUL - CEP: 89256-180 Credor: CORITEXINDUSTRIATEXTILITDA Portador: - Espé
cie:DMI - N°Titulo: 040134CC - Motivo: falta de pagamentoValor:R$44�,14-Vencimento: 18/0112011

Apontamento: 169113/2011 Sacado: MALAQUIAS FERREIRADA CUNHA JUNIOR Endereço: RUA JOSE
EMENDOERFER, 310 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIOMAZZI Portador- Espé
cie: NP - N°Titulo: 01101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 395,00 - Vencimento: 11/11/2010

Apontamento: 169133/2011 Sacado: MERCADO E TRANP KREUTZFELD LIDA Endereço: ROD JGS 481
GEHARD GUMZ 1649 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: WMS SUPERMERCADO DO
BRASIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 255308001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
260,68 - Vencimento: 0110112011

Apontamento: 169112/2011 Sacado: ROZEGIO DE MOURA KANOPIK Endereço: RUA LEOCADIO C DA
SILVA, 246 - BARRADO RIO MOLHA - Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: EGIDIO MAZZI Portador:
- Espécie: NP - N°Titulo: 01101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 600,00 - Vencimento: 10/06/2010

Apontamento: 168654/2011 Sacado: SILVIA MACHADO FONAL Endereço: RUA OSCAR EHLERT 695 -

FIRENZE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: ASSOCIACAO XITAOTFAM DEVALETUDO Por
tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2010/58/120 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,00 - Vencimento:
10/01/2011

Apontamento: 168597/2011 Sacado: SIRLEYMONIQUE ADROVANDI Endereço: RUA OSVALDO MABA
50 - BARRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor:WP JUNIOR & ClA LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 16 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 284,00 - Vencimento: 15/0112011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
04/02/2011. Iaraguá do Sul (SC), 04 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 24

5

Apontamento: 169183/2011 Sacado: BALMAQ EQUIPAMENTOS ITDA Endereço: RUA BARAO RIO
BRANCO -320 SL 03 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: KJ.K FACTORING
SERY.CONSUIT. ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 023-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.600,00 - Vencimento: 19/0112011

Apontamento: 168780/2011 Sacado: BEATRIZ APARECIDAORTIZ PREIS Endereço: RUASANTA CLARA,
40 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-812 Credor: JAMAJ'EX COM .EQtJlP. TEXTEIS
ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8714.1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 273,49 - Venci
mento: 17/01/2011

Apontamento: 168668/2011 Sacado: CAMILAGRAZIELLE BARTEL Endereço: RUAANGELO TORINEL{.l
78 APTO 102 C - VILANOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONOOMINlO RESIDEN
CIALAMARYIllS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 9200042440 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
136,72 - Vencimento: 12/01/2011

Apontamento: 169265/2011 Sacado: CLARA COM. DE FRUTAS ITDA ME Endereço: R. WAITER MAR
QUARDT 1.855 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: DACOLONlA ALIMENTOS NATURAIS
ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 369225/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 363,61 - Ven
cimento: 08/01/2011

Apontamento: 168671/2011 Sacado: DAlANE NEUMANN Endereço: RUA RICARDO MARQUARDT 203
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CATONI BAZAR Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 01102 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$165,OO - Vencimento: 10/0112011

Apontamento: 168959/2011 Sacado: DALCIO RADUENZJUNIOR Endereço: RUA PASTORALBERr SCH
NEIDER, 1140 - BARRADO RIO CERRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-030 Credor: OESACOM E REPR
ITDA Portador: - Espécie: DMI - N'Tituio: 5718379U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$106,08 - Ven
cimento: 10/0112011

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nasce a bilionária
rede social Facebook

No dia 4 de fevereiro de 2004, os estu
dantesMarkZuckerberg e Eduardo Saverin,
dauniversidade Harvard lançam osprimór
dios do Facebook, então restrito apenas aos
estudantes da Universidade. Nos meses

seguintes, a rede foi expandida para a uni
versidade de Boston, oMIT (Massachucetts
Institute ofTechnology) e para as escolas da

"Ivy League'' Até 2006, só eram aceitos ca

dastros apartir de e-mails de universidades.
Nos seus primeiros anos, o Facebook

foi alvo de uma série de ações judiciais,
por parte dos proprietários do site Har

vardConnection, antes ConnectU, que
acusavam Zuckerberg de ter roubado có

digo do seu sistema.

Hoje, o Facebook.com é segundo en

dereço de Web mais acessado, superado
apenas pelo Google. Com 600 milhões de
usuários ativos, o site acumulamais de 60
bilhões de acessos por mês. Sustentado

por anúncios e jogos casuais, a empresa
fechou o ano de 2009 com faturamento

líquido de US$ 800milhões.
" O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg,

continua sendo repetidas vezes alvo de

processos sob a acusação de plágio ou vio
lação de código, e o site enfrenta críticas no
respeito à privacidade dos usuários. Em vá
rios países, o site foi banido, acusado de ser
conivente com movimentos subversivos e

com intolerância religiosa.
A criação do site foi rot-..�-I-�...1� .....0 filmp "A _"

�VJ..L.lu..L.l.lu.uue, no fim de semana. Desde
novembro de 2008, outras casas estão fe
chadas porque as áreas não são seguras,
segundo o secretário da pasta, JairAlquini,

Outros locais que tiveram maiores

prejuízos com as chuvas de 2008 e que
foram novamente danificados com as úl
timas enxurradas são: Morro da BoaVista,
Tifa Schubert, rua Wolfgang Weege (Par
que Malwee), Tifa Hanemann (Barra do
Rio Cerro), São Pedro (Garíbaldi), Águas
Claras (Ilha da Figueira) e Rio Molha. Em
todos esses pontos ocorreram quedas de

-

barreiras.
Conforme Alquini, o Deinfra (Depar

tamento Estadual de Infraestrutura) se

responsabilizou por boa parte das obras
de reconstrução, no entanto muitas delas
voltaram a dar problemas. Na época, R$
11 milhões foram gastos pelo governo do
Estado, com o intuito de conter definitiva
mente novos desastres em 11 pontos consi
derados críticos.

Um levantamento detalhado ainda
está sendo feito pelos técnicos, engenhei
ros e geólogos no município. Até ontem,
1.105 pontos de deslizamentos foram
identificados. Desses locais, só 400 passa
ram por vistorias. Ainda, o órgão contabi
lizou 121 casas interditadas e 97 áreas de
risco. "Em 2008, o núinero de mortos foi
maior, mas nesse ano a destruição é três
vezes mais", destacaAlquini.

• Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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Dom Justo Takayama r

o "daimyo" católico
Takayama Ukon, nascido Takayama Hiko

gorô, era o herdeiro de Takayama Tornoteru,
senhor do castelo de Sawa, na província deYa
mato. Em 1564, 'Iomoteru se converteu ao cato

licismo, e o Hikogorô foi batizado com o nome

cristão de Justo. Durante a sua cerimônia de
maturidade, Justo escolheu o nome Shigetomo,
mas ficou conhecido pelo nome cristão e pelo
posto pretendido, de governador de Ukonoefu.

Quando o shogun Toyotomi Hideyoshi
se- virou contra os missionários católicos, e

ordenou aos vassalos que abandonassem o

cristianismo, Justo preferiu perder as terras e

os títulos, e passou a viver na casa de amigos,
até a proibição do cristianismo, no regime de

Tokugawa Ieyasu, em 1614.

Justo liderou cerca de 300 cristãos judeus em
exílio, até as Filipinas, onde foram recebidos

por missionários espanhóis, que ofereceram

ajudar a derrubar o governo japonês. Justo re
jeitou o plano, e faleceu 40 dias depois, em 4

de fevereiro de 1615.

Dom Justo Takayama é reverenciado nas Filipinas, homenageado por uma
estatua na praça central em Manila. No Japão, é uma nota histórica.

PELO MUNDO

Washington
Com o fim da Guerra de Indepen

dência Americana, o general George
Washington é eleito por unanimidade

presidente dos Estados Unidos daAmé
rica. Primeiro presidente constitucional,

Hugo Chavéz
O atual presidente venezuelano

Hugo Chavéz é preso depois de uma

tentativa frustrada de golpe contra o

presidente Carlos Andrés Peréz. Deti
do por dois anos, o golpe alçou Chavéz
ao cenário nacional venezuelano, e a

Sri lanka livre
Após séculos governado por po

tências européias, o Sri Lanka obtém
sua independência, mediante tratado
com a Inglaterra. Com fortes tensões

étnicas, o governo do Sri Lanka lidou
durante 25 anos com uma uerra civil

Passados dois anos da queda de barreira ocorrida em 2008, Cleonice (detalhe) viu a cena se repetir no bairro Vieira, no fim de semana

. Danos de 2011 são continuacões
de 2008, afirma Defesa Civil

PIERO RAGAZZI
"O que acontece hoje é uma

continuação das catástrofes cli
máticas que iniciaram no fim de

. 2008", avalia o secretário da De
fesa Civil de Iaraguá do Sul, Jair
Alquini. O Boa Vista, por exem
plo, desde então está entre os

pontos mais vulneráveis. Apesar
de o secretário não ter confir
mado que o local está totalmen
te condenado, ela fala que boa
parte das moradias será interdi
tada. No entanto, afirma .que um
estudo mais detalhado precisa ser
feito para avaliar os riscos.

Os pontos prejudicados por
escorregarnento de terra no Boa
Vista, em 2008, foram recons

truídos com parte dos R$ 11 mi
lhões do governo estadual. Mas
os estragos se repetiram com

as últimas chuvas, fazendo com

que famílias fossem retiradas de
casas e outras áreas interditadas.

A comunidade da Tifa da Pól
vora é a única que sofreu com

deslizamentos de terra em 2008
e em janeiro, mas que não re

cebeu obras de recuperação.
Segundo Alquini, as melhorias
não ocorreram porque uma fá
brica que seria proprietária dos
terrenos estámovendo uma ação
judicial contra os moradores.

Já a Tifa Theilacker, que foi ce
nário de tremores de terra no ano

passado e registrou quedas de
barreira recentemente, também
é apontada como um dos locais
mais críticos da cidade. A inten

ção é desocupar essa região, re-
vela a Defesa Civil. Tifa Theilacker é considerado um dos pontos mais críticos
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Dias decisivos-
Se até agora muito do que
se falou sobre a nomeação
para SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
esteve no campo da especulação,
nos próximos dez dias a disputa
dos partidos pelo cargo ficará
ainda'mais acirrada. Até

porque o governador pretende
fechar questão sobre todas
as nomeações até o dia 15.

Antes tão confiante de que lhe
caberia a decisão em Iaraguâ,
o senadorPaulo Bauer (PSDB)
agora proíbe que os repórteres
toquem no assunto durante
as entrevistas. Essa mudança
de comportamento pode ser
explicada pelo veto público do
DEM ao nome preferido-de Bauer,
o secretário interino Lio Tironi.

Os democratas até chegaram a

afirmar que aceitariam alguém
como o ex-deputado federal
Vicente Caropreso, também
tucano. Embora, nos últimos
dias, os nomes de Cacá Pavanello
e Ivo Konell tenham ganhado
um pouco deforça nas bolsas

de apostas, já queRaimundo
Colombo (DEM) não chamou
ninguém da região para
compor o primeiro e o segundo
escalão em Florianópolis. Seria
uma maneira de compensar
a balança. Mas, para fechar
a conta, ainda resta o PMDB,
partido que melhor se saiu
nas eleições de outubro do ano
passado, conseguindo eleger o
deputado Carlos Chiodini, o que
significa voto para o governo na
Assembleia Legislativa. Sabendo
que está com a faca e o queijo
na mão, Chiodini deve se reunir
com o governador nos próximos
dias. O encontro pode ser
consumado em Iaraguâ mesmo,

porqueRaimundo Colombo,
que não compareceu à abertura,
é esperado para o encerramento

do Femusc neste sábado.
Sendo assim, o comando da

orquestra vai pendendo cada
vez mais para o vereador Lorival

Demathê, que também contaria
com a aprovação do DEM e de

parte do PSDB.
'

Apresentação
É com a crença de que
o jornalismo é uma

importantíssima ferramenta
para prestação de serviço que
a partir de hoje eu assumo este
espaço. Vendo a política como um
campo onde o debate de ideias e

o respeito devem prevalecer, eu
me comprometo em compactuar
com a ética e respeitar os valores
desta empresa de comunicação
na promoção doVale do Itapocu.
Sou jornalista formada pela PUC
RS e há quase seis anos atuo no
O Correio do Povo.Agradeço por
mais esta oportunidade.

Despedida
"Foram três meses intensos'
e demuito aprendizado,
período do qual sempre vou
me recordar com excelentes

lembranças. Mas, como a '

vida muda constantemente,
não posso parar e aceitei
um grande desafio em

'

Florianópolis. Por isso, a partir
de agora, a coluna fica sob a

responsabilidade da jornalista
,
PatríciaMoraes.raconhecíde
pela conduta profissional reta
e competente. Meumuito
obrigado", Fabian Lemos.

, "
,

deputado Carlos Chíodíní, o pre
sidente da Câmara de Vereadores

�- ", '/.,
. ,

.

i,'
,

de Iaraguá, Jaime Negherbon, e o

prefeito de Massaranduba, Mario
Fernando Reinke, estiveram com o secretário
de Segurança Pública, César Grubba, na tar

de de quarta-feira. Um relatório apontando

as necessidades da região foi apresentado. A
luta pelo aumento de efetivo policial é anti
ga e quase dramática. Nascido em Jaraguá do
Sul, Grubba participa da plenária da Acijs na
segunda-feira, quando, espera-se, anuncie

uma datapara que a promessa de aumentar o
efetivo seja concretizada de fato.

o veneno de' Lula
Muito criticado, e com razão, por ter dito que
queria extirpar o DEM da política brasileira,
Lula na verdade só estava prevendo o que iria
acontecermeses depois. Pois é pelas mãos dos
próprios democratas que o fim diagnosticado se

.

aproxima. O presidente de honra da sigla, Jorge
Konder Bornhausen, deve fazer o discurso de

despedida na convenção do partido, marcada

para o dia 15 de março. A expectativa é que
depois disso cada um siga o seu caminho. Por

isso, a possibilidade de Raimundo Colombo se

transferir para o PMDB existe, mesmo que o

governador negue por enquanto. Resta saber se
com isso Cecília e Ivo Konell fariam o caminho
de volta ao partido que deixarem em 2007,
devido à filiação do ex-prefeito Moacir Bertoldi.

PINGA-FOGO
A leitura do pp
Dieter Ianssen estará na próxima quarta-

.

feira em Florian6polis para o encontro da
bancada do pp naAssembleia Legislativa.
A possível ida de Colombo para o

PMDB pode entrar na pauta. Mas Dieter
lembra que a aproximação do partido .

do senador LuizHenrique da Silveira
com o PT dificultaria as negociações
com o governador. De certo, é que Dieter
levará à bancada um pedido para que os

sobre o governo, o

qual ele tentou cassar há
menos de seis meses.

PllU)A DA SEMANA • José
Sarney disse que fará "um

sacrifício pessoal" ao assumir
novomandato na presidência
do Senado. Seria cômico se não

fosse trágico.
A EXPLICAÇÃO. Sobre ter
pulado repentinamente da

oposição para situação, o agora
presidente do Samae, Dico

Moser (PR), garante que o que
mudou foi a sua avaliação

deputados atuem pama gmra:ntir re .... ses

para reconstnlçiode ,Ju.oádio SOle

região. 'Tem s
. ea- p"

'

ar

os governos d Estad.o e fed_ po:rque
vamos precísardemuitos io:tveStimeums
para essas obras",a�depoisde 'ter
percorrido todos osbairros atingidose
conferido de pe.rto ado, s"tuaçio I' de

enfrentammilhares
.

e jaragoamse
nesse início de 20 ' ..

PORONDE ANDA? •

o vice-prefeito de Iaraguá do Sul
Irineu Pasold (PSDB) completa
neste mês de fevereiro um ano

fora do PaçoMunicipal. Deixou
a Secretaria de Saúde no dia 25
de fevereiro do ano passado e

desde então abriumão também
de exerceras funções de vice.
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exigem é apenas uma das questões a serem ava

liadas entre tantas outras que merecem atenção
e investimento por parte dos governantes.

Vale ressaltar que, por governantes, não nos

referimos apenas às autoridades municipais,
mas também aquelas que nos

representam nas esferas esta

dual e federal. Durante a cam

panha eleitoral,
.

o governador
Raimundo Colombo garantiu
que melhorar a Saúde no Esta
do seria sua prioridade número
um. Em visita a Jaraguá do Sul,
no final do ano passado, hou
ve inclusive a promessa de se

çonstruir uma nova policlínica
de especialidades médicas.

Que as políticas públicas prometidas pelo
governador e a presidente Dilma Roussef sejam
colocadas em prática o quanto antes possível,
pois quem está doente não pode esperar.

os sete murucipios que. compõem a

Arnvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), cerca de 2,2 mil pa
cientes esperam por cirurgia nas diver

sas especialidades médicas. Para tentar dimi
nuir a demanda reprimida, o

Colegiado de Saúde da região
se reuniu esta semana para
debater ações que permitam
um atendimento.mais rápido à

população e para, literalmente,
fazer a fila andar.

Uma das propostas avalia
das é realizar um mutirão de

cirurgias eletivas, envolvendo
todos os órgãos da região. Mas,
sem dúvida, os municípios terão -um grande
desafio pela frente na estruturação da área de
Saúde. Salário compatível com a carga horária
e com a responsabilidade que as profissões de

médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem.

DO LEITOR

Agora falta tudo,
menos a marca

Vamos
falar de Olimpía

das de 2016, no Rio de

Janeiro. Uma das for-
o

mas de que um produto'
dispõe para tornar conhecida sua

identidade é o seu logotipo, sua

marca, onde a figura
criativa deve trans

mitir ao consumidor
sua natureza, seu

significado e seus

predicados. Porém,
uma marca com

um layout de gran
de beleza e impacto
não sobrevive se o

produto não tiver
conteúdo e não con

seguir corresponder aos anseios e.
expectativas do seu público.

Para ter sucesso de verdade, a
Olimpíada 2016 do Rio de Janei
ro precisa ser encarada como um

produto, muito mais que uma

competição esportiva, afinal é um
empreendimento que se tornou

uma dos maiores oportunidades
de comunicação, promoção, ne
gócios e relacionamentos da his
tória moderna do homem.

Daí chega-se à conclusão de

que a discussão em torno da si
milaridade da recém-criada mar

ca Rio-2016 com a marca de uma

fundação americana (Telluride
Foundation) é muito pequena e

mesquinha perto do tamanho que
terá os Jogos em um país emergen
te como o Brasil, que pode chegar
a 2016 como uma das principais
potências econômicas mundiais.

A discussão, neste e em qual
quer outro momento, deve passar
pelo conteúdo deste produto, por
seu potencial de negócios, seus

benefícios diretos de imagem e

desenvolvimento - oportunidade

únical - seu plano de divulgação,
_

seus programas sociais. Enfim, são
tantas as frentes que devem ser

discutidas, preparadas e formata
das, que. ninguém deveria perder
tempo com especulações que, de

concreto, só tiram o

brilho de uma mar

ca que, certamente,
é a mais bela das já
criadas para todas
as edições olímpicas
até aqui.

Temos todos os

ingredientes sepa
rados e selecionados

para um grande car

dápio' mas precisa
mos zelar para que sejam escalados

/

gestores competentes e que enten-

dam que o benefício a ser conquis
tado não é apenas para 2016.

Por último, mas não menos

importante, há a necessidade de

estruturação inteligente das are

nas esportivas no Rio de Janeiro
para transformá-las em locais fi
xos nos calendários mundiais de

competições, inserindo o Brasil no
circuitomundial de grandes even
tos esportivos.

Cabe ao COB - Comitê Olímpi
co Brasileiro, ao Governo do Rio de
Janeiro, aosministérios do Esporte
e do Turismo, à iniciativa privada e

demais órgãos e autarquias que se
-

unam em torno de um único pla
nejamento, pois, se cada um criar
seus planos e estratégias de forma,

_

independente (o que muitas vezes
acontece no Brasil), teremos um

produto com uma marca mara

vilhosa mas sem conteúdo, o que
termina pormatá-la ..

DO LEITOR

CPMF e a

contradicão fiscal
.., ,

"
Para ter sucesso de

verdade, a Olimpíada
2016 do Rio de Janeiro
precisa ser encarada
como um produto,
muito mais que uma
competição espoftiva.

índices de expansão do PIB poderiam ser mais

substantivos, não fosse a pesada carga tributária
e a sua sofrível utilização. Como se não bastasse
essa limitação, o excesso de impostos torna os

setores produtivos brasileiros pouco imunes à
influência negativa de fatores conjunturais, que
se somam aos tributos, constituindo-se, assim,

imenso obstáculo.

o InICIO do mandato da presidente
Dilma Rousseff e às vésperas' da insta

lação de uma nova Legislatura, é per
tinente lembrar que a carga brasileira

de impostos, de aproximadamente 34% do PIB,
é a mais alta no conjunto dos emergentes e, no

universo das grandes economias, é menor ape
nas do que as existentes em na

ções com avançados sistemas
de bem-estar social. Nosso in
saciável Leão, segundo recente

estudo divulgado pela própria
Receita Federal, tem apetite tri
butário muito maior do que o de
seus colegas de outros países.

Além de arrecadar muito, o

governo brasileiro gasta mal,
considerando a precariedade
dos serviços públicos de saúde,
educação e segurança, além da
carência de investimentos do
Estado em áreas essenciais para
o crescimento sustentado, como a infraestrutura
de transportes e energia. Ademais, toda vez que
a conjuntura econômica externa e/ou interna

exige um ajuste _

fiscal, a solução tem sido ,de ir
ritante mesmice: aumento de impostos. Corte
de despesas de custeio e custos supérfluos, nem
pensar; reforma tributária, um compromisso ex

presso, há 22 anos, nas disposições transitórias
da Constituição de 88, jamais ...

Assim, a despeito do bom momento vivi
do pela economia nacional, é inegável que qs -

"

É exatamente o que ocorre

neste momento, quando enfren
tamos a sobrevalorização cam

bial e o ataque ao nosso mercado
interno por concorrentes pouco

_

dedicados à competição leal e/
ou que perderam vendas nos

países ainda não recuperados
plenamente da crise mundial de
2008 e 2009. Numa circunstância
como essa, o peso dos impostos
ganha exacerbada relevância,
contribuindo para colocar em

risco a indústria nacional.
Considerado todo esse cenário, é absurda,

_ inoportuna e descabida a proposta de recria

ção da CPMF. O governo não precisa de mais

dinheiro, mas sim do aperfeiçoamento da ges
tão dos recursos arrecadados. Sobretudo, é

preciso consciência de que nenhuma econo

mia, por melhor que esteja, permanece inde
finidamente impune à contradição fiscal que
enfrentamos no Brasil.

"
Além de

arrecadarmuito,
og�verno
brasileiro

gasta mal,
considerando a

precariedade dos
serviços públicos

"

Aguinaldo DinizFilho, presidente da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil

-

Marco Garcia, sócio da RINO COM / IX
Estratégia em Esporte
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Nova queda debarreira
causamais transtornos
Trânsito na SC-416 volta a ficar complicado após deslizamento de terra

JARAGuÁ DO SUL/POMERODE

Um novo deslizamento de terra
deixa o trânsito complicado
na altura do quilômetro 30, da
SO-416, entre os municípios de
Jaraguá do Sul e Pomerode.

a manhã de ontem, o tráfego
de veículos no trecho só era

possível emmeia pista. Os pró
. prios moradores da localidade

retiraram os galhos e árvores que caí
ram junto com o barro para desobstruir
a passagem e facilitar o fluxo. "Estamos
nos acostumando a conviver com isso.

Sempre que chove, cai barreira. A rodovia
não tem iluminação, e apistaassim, à noi
te, é um perigo, porque omovimento aqui
é sempre grande", comenta a moradora
Marlete Stinert Carl, 32 anos.

O aposentado Antônio Luis Stefa
no, 62 anos, lembra que o problemà é

antigo. "Em 2008, já caiu barreira aqui.
Chegamos a ficar quatro dias sem aces

so para o outro lado. Cada vez que chove

forte, vai ser assim, estes transtornos?",
argumenta. '� tubulação é antiga, não
dá conta. Desde que ocorreram as tra

gédias em 2008, nós estamos pedindo
melhor tubulação", acrescenta Nelson

Borchardt, 46 anos, que também vive às

margens da rodovia.

PROBLEMA
SE REPETE

Há duas semanas, a cerca de um

quilômetro de distância deste mesmo
.

trecho da rodovia, foi registrada uma

queda de barreira, devido às fortes chu
vas que atingiram toda a região. A pista
chegou a ficar interditada. O presidente
do Deinfra (Departamento de Infraes
trutura do Estado), PaulóMeller, acom
panhado de uma equipe técnica de

engenheiros e geólogos, percorreu a lo
calidade na última terça-feira e se com

prometeu em analisar o solo da região
e se empenhar na recuperação da pista,
que teve, inclusive o asfalto danificado.

Ontem, máquinas trabalhavam no local
e na destruição das pedras que desliza
ram durante o escorregamento de terra.

Na tarde de ontem, engenheiros do
Deinfra foram novamente até o local para
estudar que ações serão necessárias para
normalizar a situação no trecho.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Estamos nos acostumando
a conviver com isso.

Sempre que chove, cai
barreira. A rodovia não tem

.

iluminação, e a pista assim,
à noite, é um perigo.

MARtETE STINERT CARL, 32 ANOS.

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

Queda de barreiras na se 416 prejudica o tráfego no local, que recebe fluxo intenso de caminhões de carga
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SEGUE TENDÊNCIA DE INSTABILIDADE PARA LITORAL NORTE

Pancadas de ·chuva estão prevstas
Sensação de ar abafado e

chuvas repentinas. O cenário
visto nos últimos dias no Vale
deve continuar nos próximos
períodos, inclusive durante este

fim de semana. De acordo com

os meteorologistas da Epagri/·
Ciram, a sexta - feira será mar

cada por nebulosidade em todo
o Estado. Na região, a previsão
aponta possibilidade de chuvas
isoladas especialmente nas pri
meiras horas da manhã e no fim
do dia. As temperaturas no litoral
Norte devem ficar em torno dos
22 e 28 graus.

Para sábado, a tendência é
de que o tempo continue instá
vel. Pode chover, na madrugada
e a partir da tarde. Descargas
elétricas, rajadas fortes de vento
e temporais não estão descar

tados, devido à'aproximação de
uma frente fria no Estado: Já as

temperaturas seguem elevadas,
variando de 22 a 29 graus.

E no domingo, uma frente fria

�I

I,

avança pelo litoral catarinense,
deixando o céu encoberto com

chuva na maioria das regiões. A
partir da' tarde, os acumulados
de chuva podem ser mais signi
ficativos e há chances de tem

porais neste período. No Vale, os
termômetros devem marcar en

tre 23 e 26 graus.

A Epagri também alerta para
a possibilidade de novos ala

gamentos e deslizamentos em

áreas de encostas, que podem
ocorrer principalmente nas lo
calidades do litoral e da serra ca

tarinense, entre este sábado e a

próxima segunda - feira.
Previsão indica chuvas e temperaturas
elevadas para os próximos dias
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Universo TPM

Elijane Jung
� BISCOITO
t� DA SORTE
� Faça uma viagem,
�� preferencialmente para longe
!

As luluzinhas
o iniciar a produção dessa coluna, eu ha
via acabado de chegar de um encontro

com algumas queridas amigas que eu não
via há algum tempo. E me lembrei de uma

capa da Revista Super Interessante, jogada dentro
da minha bolsa. O meu encontro com amigos e a

capa tinham tudo a ver. Conforme dizia a chamada
da Super, "Amizade, por que é impossível ser feliz

sozinho". Não li a matéria, mas imagino que fale a

respeito da importância dos amigos em nossas vi
das. Depois eu conto. Mas vou encerrar falando das

amigas que encontrei: loiras, morenas, do cabelo

liso, rebelde ou cacheado, magrinhas, curvilíne
as, coxudas, todas bem diferentes na embalagem.
Em comum, só aquela alegria contagiante e aquele
querer bem verdadeiro. Amei e quero mais!

PALAVRA DE HOMEM:
f'

"

...Em nome dos homens, vou tomar
a liberdade de esclarecer as coisas. Nós
não queremos unhas pintadas com cores

malucas. Vermelho, branco, 'francesinha',
preto ... estava bom assim. Para que me

xer em time que está ganhando? [ ... ]E os

nomes das cores, então? São piores ainda.
"Vermelho-me-beija", "rosa-quinta-aveni
da", "verde-marciano-pelado" e por aí vai.
Já vi até uma mulher com uma unha de
cada cor - e juro que não foi no circo! En
tão o negócio é o seguinte: vocês vão parar
de usar essas cores ridículas ou terão que
aguentar as consequências: sim, se isso

continuar, vou usar esses esmaltes para
colorir ... meu bigode. É isso.aí. Vocês vão

.

ver.Vou pintarmeu bigodinho de ator por
nô dos anos 70 de verde-marciano-pelado.
Será a minha vingança...

" Texto de Felipe
Machado para o blog Estadão.

Os estilos apresentados na novela Insensato

Coração. Um tipo bastante básico, desde as peças
de alfaiataria até o abuso das cores, é o da Camila

Pitanga na pele da Carol. Um pouco mais clássico
é o estilo da Paola Oliveira, que vive aMarina, uma
sobriedade jovem, com aquele quê de moça da

high society. Já o estilo brasileiro de ser, cheio de
calor e ousadia, é o look da Deborah Secco, a Nata
lie. Sensual, o movimento, o corte e as cores do fi

gurino da atriz devempintar nas ruas sem demora.

TRICOTANDO
• Há exatos sete anos era
criado o Facebook, rede de
relacionamento de sucesso no
mundo roteiro. Pouco antes,
veio o Orkut. Os dois sites
deram início a uma avalanche
de redes sociais. Hoje é Hi5,
Netlog, Gaia, Octopop, Badoo,
MySpace, Muvuca... Credo!

• A casa de vidro do BBB,
mesmo antes de ser exposta
num shopping, causou a

revolta dos telespectadores
do programa. Amaior

reclamação era o desrespeito
ao voto dos eliminados.
Realmente, quem votou para
sair, vai votar para voltar?

• Minhas leitoras andam
pedindo para eu falar mais
sobre dor de cotovelo,
maridos sem vergonhas, fim
de relacionamento e ciúme

possessivo. Calma lá! Tenho
muita história pra contar,
Mas deixa chegarminha
TPM,·ql(?Varnqs respeitar:;,

'

meup�ríodo zen, ..
:

....Às vezes com quem amo,
fico com raiva e reclamo,
pensando não ter retorno o

amor sem fim que entorno.
No entanto sempre retorna,
desta ou daquela forma, o
amor que a gente derrama,

. quando é verdade que
arn.a ...

"

(Marina,Lima, .Às
Vezes Com QUtJro 4rnÔ)

'( 'J.rl;,

,."

DIVA COM DEBBIE
MARI ANACLETO

EU SOU: passível de er

ros e acertos HOMENS SÃO:
imprescindíveis MULHERES
SÃO: fascinantes e misteriosas
SE MEU RELACIONAMENTO
FOSSEUM RITMO, SERIA: tan
go argentino DESÇO DO SAL
TO QUANDO: deparo-me com

hipocrisias PARAME GANHAR,
BASTA: ser verdadeiro SE EU
FOSSE CELEBRIDADE, SERIA:
brilhante ROUBARIA O CLO
SET DE: angelina jolie MEU

CORAÇÃO BATE MAIS FORTE

QUANDO: compartilho vitórias
EU SOU ÓTIMA EM: cultivar
amizades

-

EU SOU PÉSSIMA
EM: matemática UMA NOITE
PERFEITA PEDE: companhia
de amigos e um excelente vi
nho UM CASAL APAIXONADO
PEDE: fidelidade e romantismo
cOM 50 REAIS EU: jantaria em

um restaurante japonês COM 1 MILHÃO DE REAIS EU: conheceria lu

gares e culturas ímpares e exóticas

É A TREVA
Ler sobre as supostas maracutaias de uma das

divas da música nacional. Independente de bate
rem omartelo culpando ou inocentando Ivete San
galo, a imagem tão bem construída da cantora sofre
um abalo considerável.Asimpatia e o domdamoça
pareciam garantias de boa índole, como parece ser
com todos os simpáticos e inteligentes quehabitam
o planeta. A treva não é aIvete, propriamente dita,
nemmesmo suas ações, certas ou erradas,A treva é
lutarpara subir navida e ver tudo desabar...
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE
...................................................... : .

• Música no Shopping
Horário: 13h. Palco: Praça de

Alimentação do Shopping Breithaupt.
Repertório: não divulgado
Acesso: gratu ito

.

• Música na Praça
Horário: 13h. Palco: Center Angeloni.
Repertório: Sonatina para violoncelo e dois

violões - Radamés Gnattali. Acesso: gratuito'
• Violão Plus

Horário: 18h. Palco: Serviço Social do
.

Comércio (Sesc). Repertório: Sonatina
para violoncelo e dois violões - Radamés
Gnattali. Acesso: gratuito

• Música de Câmara no Museu

Horário: 18h. Palco: Museu Weg.
Repertório: Quarteto n° 1 W. 99 - Heitor

Villa-Lobos. Duo n° 1 para clarinete e tagote
- �udwig van Beethoven. Sonata

para violino e piano - César Franck
Acesso: gratu ito

• Música na Igreja
Horário: 19h. Palco: Igreja Cristo
Bom Pastor, Rio Cerro II.

Repertório: não divulgado
Acesso: gratu ito

• Piano Masters
.

Homenagem a Franz Litz
Horário: 18h. Palco: Grande Teatro da Scar

Repertório: não divulgado. AcessO: gratuito

Momento Springmann
Horário: 19h. Palco: Pequeno Teatro da Scar

Repertório: Quinteto de sopros - Samuel

Barber. Duo para violino e tuba - Victor

Yoran. Quinteto para piano e cordas
- Robert Schumann
Acesso: gratuito (ingressos devem ser

retirados com antecedência na

Secretaria da Scar)

Musicalmente Falando

O que: bate-papo do maestro Alex Klein com

a plateia a respeito do repertório do Grande

Concerto. Horário: 20h. Palco: Grande
Teatro da Scar. Acesso: gratuito

Grandes Concertos
Banda Femusc

Horário: 20h30. Palco: Grande Teatro

da Scar. Repertório: Sinfonia n° 7 -

Ludwig van Beethoven. Sinfonie

Espagnole - Edouard Lalo. Suíte
Pássaro de Fogo - lgor Stravinsky
Acesso: os ingressos
estão esgotados

Especial

o adeus vem

chegando
Penúltimo dia do Femusc tem concerto

com ingressos esgotados desde quarta-feira
JARAGUÁ DO SUL em apenas um dia. Já na quarta

feira, quando começou a distri

buição' os mais de 900 acessos

disponibilizados pela organiza
ção desapareceram.

A empolgação do público faz
sentido. Está marcada para esta

noite a apresentação da Orques
tra Sinfônica do festival. O grupo
conta com a regência do chinês
Tao Pan, repetindo o sucesso da

apresentação realizada, há exata
mente, uma semana. Dessa vez,
maestro e músicos prepararam
a execução da obra "O pássa
ro de fogo", do russo Igor Stra

vinsky. Pai a peça a responsável
pela consagração do compositor
no início do século passado. De
muitos contrastes, ela costuma

impressionar os espectadores.
Completando o repertório,

também integram o concerto a

Sinfonia Espanhola, de Edouard
Lalo. Essa é a oportunidade da

população rever a chinesa Sã

phia Chan. A menina de 11 anos

de idade abriu o evento, no dia
17 'de janeiro. Por causa da lota

ção completa do teatro, a organi
zação do Pemusc decidiu repri
sar um dos momentos de maior
virtuosidade desta sexta edição.

Além dela, outro violinista as-

. sume as luzes do palco e os olha
res da plateia. O argentino Leon

Spierer comanda a orquestra
sem maestro que toca a Sinfonia
nO 7, de Ludwig van Beethoven.
A mesma formação se apresen
tau no fim de semana anterior,
arrancando aplausos acalorados
de quem a assistia.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

9

A maratona musical que
movimentou a cidade nas

últimas duas semanas,
agora, começa a ensaiar
a despedida.

Faltando
menos de 48 ho

ras para as partituras se-

. rem trocadas pelo gesto
de adeus, os instrumen

tistas ainda oferecem à comuni
dade alguns espetáculos imper
díveis. Hoje, a partir das 20h30,
na prévia do encerramento, o

Pemusc leva ao palco do Grande
Teatro da Scar um dos concertos
mais esperados de toda a progra
mação. A expectativa da plateia é

tanta que os ingressos esgotaram
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•

SETOR AUTOMOTIVO

Grandcar,
porque de grandes ideais
surgem grandes realizações.
Surge em Jaraguá do Sul
uma marca de primeiro mundo
em produtos e serviços automotivos.
Contando com uma tecnologia de ponta em equipamentos de última

geração, com uma equipe técnica de profissionais altamente

especializados e com condições de pagamento extremamente

facilitados para o consumidor, a Grandcar Auto Center tornou-se uma

excelente opção para Jaraguá do SuJ e região na aquisição de

produtos e serviços automotivos.
Leia abaixo e entenda mais um pouco, os motivos que fazem da

Grandcar uma marca sinônimo de liderança entre tantas outras do

mercado automotivo regional.

IlIi/lIl/li!//!/lllllíl/i/f,li/I/I//I//,i/!J!i;lffJíifJ!!i!lüJli;flllll1'/fI'.!/i'lirinmlll/ir:Df/:llli//III/!/II/!/II/I/II/IOIlIf/li/lUlf/IiClHII/I/II!UCIIIlPill/!/m/fll!fiiill,,�;'iiiili�Jli!illill/"IJilmi,l,llIi,"]III1/lqlll/lmDlillU/Willmll//mJ!/lllIlIílll!/fifll/mJi1I//IIII/IlU:II//OIl/llll1lmml/l/!l/.lJ1;;1PJ/Pilff;lIlilll/l/itl!/ffQ/IUIIIIIIIIIIUlIlIlDiU/II/f/II/I/IIIIIPlU/llifll!//i/illl/!iOlilflwnll/IIIII,WiiiiflbllNI7i!lIiIiCrmIHIIHII/íllillii!fWiI/HII/IHlIlUlllil//f/Ii/InfI/IlIi//II/lillllílill//f/lilillllifli'i

Grandcar, sinônimo de excelência em qualidade
no setor automotivo de serviços e produtos.

Partindo de um atendimento ao cliente primoroso aos processos de venda

e pós-venda, contando com uma eqdipe extremamente bem qualificada, além
de oferecer preços e condições vantajosos para o consumidor e muita, muita

tecnologia captada em viagens pela Europa e pelo resto do mundo, Werner

Schaffer materializou a Grandcar Auto Center em Jaraguá do Sul.

Mais que a busca de um mero sonho, a efetiva realização de um ideal

projetado para oferecer serviços de excelente qualidade no setor automotivo

em Geometria, Balanceamento, conversão e. revisão de GNV - (Gás Natural
Veicular), instalação de som automotivo, troca de óleo, serviços em mecânica

de motores e oferecendo produtos de marcas consagradas e da melhor

procedência em rodas, pneus, freios, molas, amortecedores, escapamentos,
entre outros ...

A Grandcar dispõe de amplas e modernas instalações em Jaraguá do Sul.

Grandcar, tecnologia assegurando exatidão.
Eficiência conquistando sua satisfação.
A tecnologia empregada pela Grandcar desde o Diagnóstico

Computadorizado Veicular para obtenção da real situação do

problema até a execução dos serviços surpreende pela exatidão

em resultados, sendo que a mesma surpresa e satisfação se �

repetem com o pagamento facilitado, parcelado em até 36 vezes.

Beneficios Oferecidos pelo GNV:
* Economia em combustível em até 50%;
* Maior segurança do combustível;
* Aumento da vida útil do motor;
* Maior durabilidade do óleo;
* Maior durabilidade do escapamento.

Comercialização de produtos
automotivos de marcas renomadas
internacionalmente em até 3'6 vezes ,

ou em 12 vezes pelo Cartão, sendo
revenda de pneus Pirelli para Jaraguá
do_Sul e região.

Oficina contando com Diagnóstico Computadorizado Veicular. Endereço: SR 280, N° 460 I B. CHICO DE PAULA I JARAGUÁ DO SUL I se I 47. 3275.1920
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Uma incrível batalha que vai determinar
o destino dos dois mundos.·

Diversão garantida
para sua equipe!

JOGORAMA. PÁGINA 6

GNOMEU
a

JULIETA

UMA HISTÓRIA
PARA RIRE SE
APAIXONAR!

.

Saiba o que fazer para
ajudar a diminuir os

.

impactos das
enxurradas.
Página4

\

- > � •

Baseado na história em quadrinhos o filme
motra ummundo cheio de loucurasmúsica
e muita adrenalina.CINEMINHA. PÁGINA 7

I

(
<
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Novidades
. Kicls . '.:

'

s férias acabaram" e é
hora devoltar às aulas.
Mais de 18 mil crian-

�

as retornaram para
ÇlS salas em Jaraguá do Sul, no
início de fevereiro, E O Correio

,I\,ids também �ei;PJl a folga de ""': \'
. lado e e&,tá com muitas novida ..

�.�,

\ .

des na primeira'edição de 2011.

'-E_como ano nõvo exige ino-
vações, preparamos algumas

. ��a �ocês.De#�ra�m dían
·.te,,;. teiemos'.Al\�1$:,%:al.gllUl�sl'�e·7"·
ções fixas nó J{ids: Umadelas
ê a 'Um Lugar nó Mundo', que
vai trazer a hístQriq e curíosída
des de vários países, Na 'Dica
de. Leitura, estud . tEtsvão dizer
Quais os livros C:lll, s�ãoJ�Íldo e ;

'gQstaram. "Comq a internet está
,.,presente em todas 'as 'escolas
da cidade, elaboramos a seção

. 'Navegando Certo', que vai in
:f(J�lll.ar você so�r�\;sites. Iegaís "e

'i\A-!"" '
" ,

íd
..' ,

:w:ve}:ti, os: , ,

.'

'. 'i\V� .,ehU�àS �'r,}.. ,â�ª'ta�'grande parte deJà1âguá'do Sul '

:no;"mês de janê!rQ, ':�mbélll são
)te,fua dessa edíç , Você vai sa..

'Q efico de�
r;�'p�I;',
d.ia. E

aJ:A,.complétâr, tno� falar dê
usica! O Pemusc C13estival dê_'

",+:.
· · ..

sic� de Sanfa"CàtarinaJ ínva..

\

() COIUU�I() 1?�;iL�)
-

-_ ....

Fale CODOSCÔ!
Ligue para (47) 2106-1919
oumande e-mail para ,

kids@ocorreiodopovo.com.br .... ""

Expêdlenk:
, Publicação mensal do jornalO Correio do Povo.
Distribuído gratuitamente em toda a rede de

.

ensino fundamental de Jarªguá do Sul 'e, região.
Diretor: NelsonLuiz Pereira"

'

,

Ii��ação e Edição:Débota KeI1ner ePatriciaMoraes
ProgramaçãoVisual:MãrcídSchàlínskí

"

ACORDES PARA OS OUVIDOS
música invadiu Iara- especialmente para crianças de Em Iaraguá há vários lugares
guá do Sul em janei- cinco a'13 anos. As aulas fun- que oferecem aulas, como a

ro através do Pemusc cionam como uma colônia de Scar (Sociedade Cultura Artísti- '

(Festival de Música férias. Durante o dia, as crian- ca) que tem cursos para crian
de Santa Catarina). Pessoas de ças passam por diversas aulas, ças desde os seis anos.
vários países vieram partici - como flauta, coral e instrumen
par.do festival, como a chinesa tos de cordas. Elas também se

SophíaChan; de apenas nove' divertem e brincam em atívida
anos e� que toca violino. Ela des de recreação. Neste alio, 130

gravou um CD com a orquestra pequenos participaram.
do evento. Que tal aproveitar essa siri-

Outras crianças também tive- tonia musical e conhecer um '

ram a oportunidade de conhe- pouco mais dessa arte? Não é
cer um pouco mais sobre músi- só em tempos de Femusc que
ca. O Femusckinho é um evento você pode aprender música.

-

LI
Aulas onde a criança aprende quais são

os instrumentos que existem e conhece
eles. Depois disso, o aluno vai decidir qual
o instrumento quer tocar, de acordo com

o gosto e também as habilidades .

ONDE:
Scar (de seis a nove anos)

�

Escola de Música - Casa e

Cultura (de cinco a sete anos)

...,

VI L1I",'a ,

IJÀ,

ONDE: Scar
IDADE: Acima dos dez anos
Para essas aulas, é preciso verificar se há vagas.

Caso não, o interessado precisa entrar para uma
lista de espera. O aluno poderá escolher entre as

turmas deviolino, violão, canto, percussão, bate-
. .

na e piano,

LI
,

,

", ",}<' '-;
",. ... ,;, _"

1'0. QI1E.A .� D.IAVIA PA.BICJ O J1AJ11
,

PORQUE�••,qsOll:lS NAV.f:ÇAJI, OS', .

ALUNOSBO. B AS NOTAS�AJf!-
::,: ��;.' '\:: .. :

> ol1Ai í��IJ�ÍfA 'DfO.,.�.al.i ,

,

'

PO:'_DC:::::f!;')];�i '\
I
L :< �.'.,.: :.'� •

".y ".-, .:,

ONDE: Escola deMúsica� Casa e Cultura
IDADE: A partir dos sete anos,

,

Há novas turmas o ano todo, o aluno
só precisa ,se inscrever primeiro. As aulas
são de violino, viola, teclado, piano, téc
nicavocal, violão e chello.

",t ,.!l O"",p� FAlou PÀRA OCACBOUM,
} ,

"NAO ADIANTA REGAR QV.E'.EU
. NÃO VOI1MAIS CREsCIR".

"ASI .roa OIlBAAG"... rolPJlUA1
,PORQV� MATOUA SBDE•..
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De volta aomundo real
Estar de férias émuito bom. Poder brincar, dormir até mais tarde, não ter

obrigações são algumas vantagens. Mas voltar paraas aulas é ainda melhor:

-- o momento em que para brincar com os amigui
você terá materiais es- nhos e parentes, e principal
colares novos, vai re- mente, jogar bola. UEu adoro
encontrar os amigos futebol". Mas ele também sa

e também conhecer os novos, bia que a as responsabílída-
rever os professores e aprender, des chegariam logo. "Aprovei-

"

muitas coisas novas. tei bem as férias, mas agora
No começo de fevereiro, , quero mesmo estudar bas

mais de 18 mil estudantes re- tante, porque o segundo ano

tomaram as aulas nas 32 es- é bem legal".
'

colas de Jaraguá do Sul. Davi A aluna Bruna Rux, de sete

Rincos, de seis aninhos, era anos, também estava ansio-

_uma das crianças que aguar- sa com a volta às aulas. Ela se

dava a volta às aulas com mui- divertiu à beça nas férias: foi
ta ansiedade. Ele estuda na para a piscina, brincou de casi
escolaWaldemar Schmitz, do' nha, correu e pulou até cansar.

bairro Ilha da Figueira. "Gostei Mas já estava com 'saudades
muito que as aulas logo come- da sala de aula, da professora
çaram. Eu estava com muita � dos colegas. 'Acho que o que
vontade de ver meus amigos e eu mais senti falta foi dos ami
também ,para aprender mate- gos. Até dava para ver alguns
mática"; disse. nas férias, mas aqui na escola é
Davi não viajou nas. férias, muito melhor, porque estamos

mas aproveitou o tempo livre, todos juntos", afirma.

.

:;'i�

DAVI, PAMELA E BRUNA ESPERAVAM ANSIOSOS O DIA DE
VOLTA'ÀS AULAS PARA REENCONTRAR OS AMIGUINHOS

'

E UAL P PLD
:,'1_

CADA VEREADOR?

PEÇA PARA SEUS PAIS ACOMPANHAR AS SESSÕES' DA CÂMARA DE

,VEREADORES E FICAR POR DENTRO DOS ASSUNTOS MAIS IMPO'RTANTES
DA SUA COMUNIDADE.' É TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,

ÀS 19 HORAS. SE PREFERIR, ASSISTA PELO CANAL 27 NA NET TV A CABO

.
OU PElA INTERNET, NO SITE WWW.CMJS.SC.GOV.BR.

CAMARA DE
VEREADORES
DE JARAGUA DO SUL

A Câm ra fica: Av. Getúlio Vargas, 621 no Centro de Jaraguá do Sul • Fone: �371�2510

(

,

,
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o que está acontecendo
com a cidade? .

. ..
/

. nA.MCOMO
. .

OAS SOl'l\EftIa .

. �.f!I
..

o,- ..U".AITL-�.�.-�ç.,.""EMSE.,S�TO DE SUAS ,C.ASAS ..
'árias casas foram, invadidas'pela. ;, '&';E,fs,--. �. :�'G� I�

_

água ou terra e muitas pessoa��: . ,::;��'i. ;,:- '. �.",:;r:i/ t

tiveram que sair das residências '.,'.�' �,::"""��' ,

, >:t:-j�"'"

para continuarem seguras.. ,'.

'Mas, você, sabe 'por que' isso tudo acon-
teceu? O verão é uma época onde é co
mum haver chuvas fortes e que são acom-

'

panhadas por trovoada. Como na região
-choveu muito forte, por vários dias se

guídos, a terra não estava mais absorven -
.

do toda essa água e os rios ficaram muito

cheios.A água que descia pelos "bueiros
era tanta que eles transbordavam e por
isso muitas casas ficaram alagadas .

.

Já os deslizamentos de terra acontece

ram principalmente em locais' onde hou
ve. o desmatamento da mata e em morros

muito inclinados onde as pessoas cons�-
.

Iram casas. Os deslizamentos em encostas '

,
e morros vêm ocorrendo bastante nestes

últimos anos, devido às pessoas que vão
morar em áreas .de risco e acabam desma -

<

, tando os lugares.
O homem tem grande influência sobre.

os'desastres naturais e por .isso, é preciso
agir urgente' Você sabia que se cada um
fizer a sua parte, o risco das enchentes e

deslizamentos acontecerem pode dimi
nuiri Confira o que você pode fazer pela .

sua cidade!

o mês de janeiro e começo
.de fevereiro foram trágicos

para Iaraguâ do Sul e .

região.. Todas as cidades
do Vale do Itapocu sofreram

com as fortes chuvas
que caíram e deixaram

muitos,prejuízos...

WGARDEUXOÉ
NÀUDIJW

JOgUe o lixo na lixeira. Não jogue lixo em
.

terrenos baldios' ou na rua. Não jogue papel
. e lixo na rua. Somente dessa forma; '0 lixo
irá para o lugar certo, que é um.aterro

. bem longe de casas e da população. Se
você jogar o lixo na rua, ele será carregado
pelo vento, oupela agua dá chuva, para a

tubulação da cidade e depois para o rio.

NÃO JOGUE
NADA NOS RIOS

Diga para os seuspais não jogarem
troncos de árvores, móveis,

materiais c lixo nos rios. Pois, como
são objetos grandes, eles impedem

o curso do rio, provocando
transbordamen tos.

BVBJJIDI FOJlAJf nlTos
o

'ABA'BICOABA ÁGUA
Nãojogue lixo nos bueiros,

.

para não obstruir o escoamento
da água. Com um bueiro entupido, a
água não tem para onde ir e vai ficar

concentrada na rua. Quando chovermuito,
essa água da chuva pode acumular de

forma que vai alagar as casas.

.

"

J'BUIJWB·A
lfAft1.UZA

Não destrua a vegetação dos morros:
Preserve a natureza -emprelf caso vela

.

alguém desmatando avise os seus país,
O lixo também não deve ser jogado nos
morros. E se você p' .der, plante árvores.
As raízes delas ajud .n a segurar a terra.
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IGUINHO

(www.ipi."•.i'.e....llr)
o Iguinho é o site para crianças
do portal Ig. Nesse site dá para
se divertir à beça na frente do ,

computador. São muitos joguinhos, ani�ações, ,� .. .:":, ,<f::!;,:;,,?" ,.:.�.

'

arte, músicas, cartões e passatempos. Além díssozâ ,-
"

,: s: :.,
criançada aprende brincando, porque no site há muitas

.

informações sobre a natureza, primeiros socort�,�'.:e��té
_ :r�;_.:...,� ::r

ensina algumas palavrinhas em inglês.
'.�

f'.:·�

TI1JUfA DA M()NICA
(www.......fe".eom.llr)
Sabe aquela famosa turma .

dos desenhos em quadrinhos?
Aquela que tem' umamenina baixinha e dentuça e um

menino que fala errado? A'Iurma daMônica saiu.dos
'

gibis e está na internet. No site da galerinha, você pode
ler histórias dos personagens.jogar, enviar cartões, pintar,
desenhar e também conhecer um pouco mais sobre a

história dessa turma e seu criador, Maurício de Souza.

ICA
LE n BA,

MBU QUERIDO
'.

DWUO MARlOI,
A primeira edição do livro (Meu

querido diário otário!' é a

'indicação de leitura da
estudante Iaine Mendes
da Silva, de 11 anos, '

da Escola Professora
'

Gertrudes Steilein Mílbratz,
Iaíne gostou tanto da história '.

que leu o livro rapidinho. Agora, ela
está ansiosa para ler os demais, já que
a série tem 10 edições. E ela sugere
que as meninas da idade dela também

leiam, pois ele mostra a rotina de uma pré
adolescente em uma famíliamuito louca e

as crises das garotas nessa idade.
'

jÁINE MENDES
DA S�LVA,

'DE 11ANOS

UM LUGAR
NO MUNDO

JAPÃO
Diz a lenda que o Japão foi fundado
por um descendente da deusa do Sol
há mais de 600 anos antes de Cristo.
A cidade de Edo (hoje chamada
Tõquío) foi fundada em 1582 e � a

,

, capital do país desde 1603.
A guerra aparece várias vezes na
história japonesa dos últimos
séculos: com a China, com a Coreia
e na Primeira Guerra Mundial (1914-
19Ün. Na Segunda Grande Guerra, o

'Japão aliou-se àAlemanha e à Itália, e
declarou guerra aos Estados Unidos.

Quase quatro anos depois, em 1945,
os americanos jogaram 'duas bombas
atômicas, uma sobre a cidade de

.

Hiroshima, outra sobre Nagasaki. ..

Cada bomba era tão poderosa que
mais de 80milpessoas morreram em .

poucos segundos.
'

No Japão, os terremotos são muito

frequentes. Os tremores de terra
-

podem ser tão violentos que chegam f

a destruir localidades inteiras.

Dependendo do grau do terremoto,
casas, ruas, postes, tudo começa(l
tremer. Quando os cientistas preveem
uni grande terremoto, o governo avisa
a população para que cada um fique
preparado para a ocorrência. .

Toquío � amaior cidade do Japão,
além de seruma das 'mais populosas
domundo. A capital fica na costa
leste da ilha de Honshu, a maior
das quatro principais ilhas do _

, arquipélago' japonês. Tóquio também
é o centro financeiro, industrial
e comercial do país. Uma cidade
moderna e rica corno ela tem que
ter um sistema de transportes muito
bom! A capital japonesa tem metrô.. ;:

rodovias muito bem conservadas"
e os trens "bala", que são
muito rápidos.
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Após os lançamentos
da franquia de jogos

olímpicos entre Mario e Sonic,
"Mario Sports Míx" é o segundo game da turma do
encanador a unir,mais

-

de uma modalidade em um

único jogo deWiL Desta vez, porém, Mario compete
com personagens clássicos da série "Final Fantasy" e
"Dragon Quest", resultado da inusitada parceria entre
Square Enix e Nintendo, algo que não se repetia desde
2006 com o jogo de basquete "Mario Hoops 3-on-3",
para Níntendo DS.

QUATRO ESPORTES COM
"

-. A TURMA DO MARIO
-

A união entre as duas empresas trouxe basquete,
queimada, hóquei e vôlei para o Reino dos Cogumelos,

-.

"

�(

t

(

todos representando os,quatro poderes
,:-Br�,���)Jes tngs�pr.imeiros jogos de-,��""

, "Pinal Fanrasy", simbologia esta que ,

.' aparece logo no início do jogo, quando-alguns Toads

.encontram quatro cristais, típicos das séries da Square
Enix, contendo objetos dos esportes em questão,

, O resultado do encontro dessas duas fantasias
completamente distintas originou um jogo que copia
as características dos outros títulos esportivos
do Mario, com 'competições que apenas
divertem quando jogadas em grupo.
O modo online, 'no entanto; promete
melhorar a interação entre usuários

.

. .

que não conseguem juntar suas turmas
em torno de um único console.

'_

�
<

• <

"Marvel vs. Capcom
3-: Fate ofTwoWorlds"

.

é um jogo de' luta q�e
'

une os personagens
dos quadrinhose da produtora.

,

de jogos. A Capcom diz que ,se inspirou
nos'quadrinhos americanos para definir o
direcionamento visual do título.
A história do jogo mostra uma parceria dos

vilões Doutor Destino e AlbertWesker para montar'

uma equipe que poderia destruir ambos os mundos
da Capcom e da Marvel. Assim sendo, o resultado

"

·é uma batalha que vai determinar o destino dos
dois mundos. ' .

,

"Marvel vs. Capcorn 3: Fate of Iwoworlds"
foi lançado para Playstation 3 e Xbox'360.-No

Brasil, o jogá chega e_m 22 de fevereiro na versão
"-

convencional.

"

-

DEVORADOR DE MUNDOS (
,

.

Além disso, foi confirmado queGalactus será o ",

desafio final dos jogadores. No jogo, o personagem -

.

possui duas formas distintas: uma de estatura .

_ normal e outra com proporções colossais, lembrando
Apocalypse em "X- Men vs. Street Fíghter" ."

.' Apesar de sóserconfirmado como o vilãodo

", .�,�.. :� j,Qgq_recentemente;,a presença de Galactus no
" ,�", ,"'" ,�

."�'�'� ..
'.'

Jogo já era cogitada desde o final de ano passado,
. quando surgiram na rede diversos desenhos do

personagem no portfólio do desenhista Kevín
Sharpe, que trabalha em uma suposta revista em
quadrinhos baseada no game.
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MARTE PRECISA
DEMÃES

�.

A história gira em torno de Milo, garoto de nove
anos de idade que descobre o quanto precisa de
sua mãe quando ela é sequestrada por marcianos ,

que planejam roubar a sua maternidade para os

seus próprios filhos. Baseado no livro escrito por
Berkeley Breathed, Marte Precisa de Mães estreia
no Brasil no dia 11 de março de 2011.

',,',
'

_,,'VOCÊ-':CONSI;G'UE ENCONTRAR ,CINCO
�� 'D�FERENÇAS ENTRE AS IMAGENS ABAIXO�

-s
,

GNOMEU
EJULIETA .

. GNOMEU (JAMES MCAVOY) E
JULIETA (EMILT BLUNT) SÁO
ANÕES DE JARDIM CUJAS

FAMíLIAS SÃO VIZINHAS E RIVAIS.
UM DIA ELES SE ,APAIXON�M,

PARA DESGOSTO DOS FAMILIARES.
. ,

PARA FICAREM JUNTOS, ELES
PRE<:ISARÃO' ENFRENTAR '

DIVERSOS OBSTÁCULOS.
I

"

Y.1l31l10 Y OYNY 01l13"llId 00 Y�08 '5 'Y.1131l10 'ti YlIYd Y01l3nGs3 YO OYNY 01l13�1I3.1 00 n3dYH� ON Y�lIYK 't,
'Oll.1N3� ÓN OyNY oá Y�08 " '01l.1N3� ON OyNY 00 Sªd

" 'Y.1131l10 YVuvd Y01l3tlGS3 YO'OyNY O.1llYtlG 'I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

,

f.

Enumere a ordem e pinte na direção certa
as *etas do ciclo da água no 'desenho abaixo.

Vamos associar os desenhos da
coluna da esquerda a cada um

dos quatro elementos?
�

,
-

�
.• ,"�

,:J

-;

1}

"�7�
�' /·�.�i�' "

AR

3)

4)h, �
onsq 'ej!91fp 'suno :'J!P aiad

'bs,J ap Sej9S '8 'z '� :'J!P aied 'bS9 ep SOJ9W(lU :dS9J
J'I' V 'eJJDl 't 'en�v, Z '060�,�:dsDJ

,!". '

I'
,

.

Relacione as figuras com
suas respectivas expressões.

,

Ajude o músico a chegar até seu

instrumento. Boa diversão!

Escreva corretamente abaixo os

n�mes correspondentes ao desenhos.

�.

'OJ!Dpued 'eleJ!d '05e41ed
('J04) 'eJe�S�W 'e4U!JQwos ('IJDA) :dSDJ

Agora que você ap.rendeu um pouco mais
sobre boas maneiras, vamos encontrar

algumas palavras relacionadas a este tema!

_

p M V H C F M M- Z
O T N, D N S S A Z

R M H I N M P r �t
.,

NF R N V Y R H R

A R' M I J S R J T

V E, ,R D A D E T :M
o \8 R I .S' A o o . (g

..

.......•..
.... -

R J J R y N K N F

W R E S p E I T· o
J!P!A!O 'JOAe! JOd ('jJ9A) 'Oj!9dS9�

'9pepJ9/\ 'ope6pqo ("JOLl):dS9J

OS SORTEADOS NA PROMOÇÃO DE FIM DE ANO QUE utVARAM
VALES MATERIAL ESc:OLAB, NA UVBARJA DO PEDRINHO JIORAM:

.

• TALLES PELLENSE, 2° ANO, ESCOLAWALDEMAR SCHMITZ
•VICENTE KANc:zESKI, 5° ANO, ESCOLA PROF" GERTRUDRES D. MlLBRATZ

• JAQVELINE JESUS DE BAlROS, 6° ANO, ESCOLA SANTO ESTEVÃO
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PARTICIPE!
.

\ BOA SORTE!
NOME:

-=--
---'-- _

SÉRIE:
__ ESCOLA:._:_..:.__ "'--_

E-MAIL: __

.,

TELEFONE: ��------
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s intensas chuvas das últimas
estão causando danos nem

sempre visíveis. Devido ao

.
. .... g�,""F yolume, as, "

pressioiiâmin, samente as iub es

de águas pluviais que, formadas por tu-
bos de concreto, estão sujeitas a desloca
mentos e formação de crateras nas ruas.
As vias, que já não estavam em boas con

dições, desta forma são aindamais dani
ficadas e ainda 'precisam ser escavadas

para consertar os estragos. É um custo

que só tende a crescer.

Investimento verde
A Vale acaba de adquirir a Biopalma da

Amazônica, com o objetivo de posicionar-se
no mercado de biodiesel que pretende utili
zar para a movimentação de suas locomoti
vas e outros equipamentos de grande porte.
A Biopalma deverá iniciar sua produção em

2011 e espera ampliar a produção gradativa
mente, namedida em que sua floresta plan
tada atingir amaturidade.

Urbano

Agroindustrial
Completa hoje 51 anos de existên

cia uma das maiores cerealistas do país,
cujo principal produto é o arroz que leva
o nome do fundador e da empresa. Além
deste, oferece outros cereais comercia
lizados com várias marcas diferentes. O

que não muda é a qualidade do produ
to - que além de ser proveniente da re

gião e industrializado em Iaraguá do Sul,
também é produzido e industrializado
em outros locais do país. Seus produ
tos, além de estarem nos quatro cantos

do Brasil, já se tornaram internacionais
- como prova a foto em que aparece um

pacote de arroz de 5 quilos que foi foto
grafado em um comércio no estado de

Michigan, nos EUA. A obra do seu Urba
no foi bem longe ...

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011

Mercado Regional

Lourival Karsten

Produção industrial
recorde

Venda de
veículos

O IBGE concluiu suas pesquisas que
apontam para um aumento de 10,5% na pr<?
dução industrial de janeiro a dezembro de
2010. Embora seja a maior alta anual desde

1986, seriamuito maior se não fosse a redu

ção de 0,2% em. novembro e mais 0,7% em

dezembro, em relação ao mesmo mês do ano
anterior. Os setores com maior crescimento
foram máquinas e equipamentos (24,3%) e

produtos de metal, com 23,4%. Grande par
cela das indústrias da região atua em seg
mentos mais dinâmicos em 2010. Em 2009,
a produção industrial havia recuado 7,4% - o

que significa que em 2010 tivemos um cresci
mento real de 2,3% em relação a 2008.

Os dados mais recentes apontam
para o emplacamento de 3,52 milhões
de veículos em 2010, o que significa um

crescimento de 11,9% em relação a 2009
- superando a estimativa da Anfavea,
que esperava 9,8%. Esses números são o

quarto recorde anual consecutivo, mos
trando que o mercado de veículos perma
nece muito dinâmico. O mais extraordi
nário é que o preço dos veículos no Brasil
é significativamente mais elevado que
em outros países, o que mostra que ainda

pode crescer bastante. Preocupa princi
palmente o aumento das importações en
quanto a produção local patina.

Museu fechado
� o Muse"nWolfgang We�ge comu- . comunidade, por esse motivo estamos

.,'" .'�:! :1 I
.

r- ,'"

nica qae,'d.@\\lidó à chuva dQ'llitimo dia focandé todos os nossos esforços na '

20, estará fechado por tempo índeter- recuperação das p.eças e esperamos
minado para a limpeza e organização reabri-lo o mais breve possível. Con
do acervo. Sabemos da estima e da im- tato do museu: Fone: 47.3376.0114

.

portância qpe o museu tem perante a Email: museuêrnalwee.com.br

,
..
J

-,
.1

Economia 11

Semana de

gastronomia
Iniciou no último dia 2 e vai

até dia 9 a primeira Semana da
Gastronomia promovida pelo Nú
cleo de Gastronomia Acijs/Apevi.
O evento pretende oferecer várias

opções aos clientes dos restauran
tes participantes da promoção:
Arweg, Panela de Barro, Brasileiri
nho, Tio Patinhas, TemperoMane
ro, Confraria do Churrasco, Caneri
Massas, Arriba, Mercure, Cacha

çaria Água Doce, Kantan, Saint

Sebastian, Mr. Beef e Enoteca De
canter. O objetivo é a divulgação
do núcleo e restaurantes inte

grantes, além de ampliar as op
ções da comunidade e mostrar à

gastronomia local aos clientes da
região e visitantes - criando, as
sim, uma cultura de gastronomia
na cidade e estabelecendo parce
rias com entidades, empresas e

instituições governamentais.
.

LOTERIA

16 - 26- 47 - 50 - 78

07 - 09 - 14 - 18 - 29 - 39

07 - 11 - 13 - 17 - 20
27 - 34 - 39 - 44 - 45
53 - 58 - 59 - 74 - 75
80 - 83 - 88 - 94 - 99

COMUNICADO
Comunicamos a mudança de

endereço do Ofício de Registro de
Imóveis de Jaraguá do Sul. A partir de
07.02.2011, estaremos atendendo na

Rua Barão do Rio Branco, 414, sala 2,
Centro, 89251-400, nesta cidade.

Difuso
INDICADORES

Já são 20 anos, comemorados hoje, comercializando
parafusos e produtos complementares na região.

TR

. EUE
:

BOVESPA

POUPANÇA

Globalizacão
.,

A manifestação popular no Egito provocou temores

em relação ao Canal de Suez - por onde passa grande
parte dos navios que percorrem os mares - e também
em relação ao equilíbrio de forças no Oriente Médio.
Isto foi suficiente para elevar Ó preço do petróleo, que
ultrapassou os US$ 100 por barril. Resumindo: a insatis

fação do povo do Egito com seus governantes custa caro
para toda a população mundial.

1t 013%,

0,6249 3.FEVEREIRO.2011

:i!l!!._.

DÓLAR TURISMO (EM R$)

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6680 .. 0,12%1,6700
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Eles só querem atenção e amor
Ajapra busca adoção de animais resgatados durante destruição de abrigo pela enxurrada

r

� I�'''''·m 11/1/111

� tll/'"

JARAGuÁ DO SUL

Com a chuva que caiu
em janeiro, dezenas
de cachorros e felinos
ficaram desabrigados,
assim como centenas
de jaraguaenses.

sso porque um abrigo de ani

mais, que ficava na rua Carlos
Schulz, no bairro Czerniewicz,
foi completamente destruído

pela enxurrada em 21 de janeiro.
Naquele dia, cerca de 80 cães e

gatos estavam no local quando o

muro da casa cedeu, soterrando
parte dos bichos. O local era man
tido por uma associada da Ajapra
(Associação Jaraguaense Protetora
dosAnimais).

Desse total, 22 cachorros e

pouco mais de 20 felinos foram

resgatados. Alguns deles já foram
doados para pessoas que se sen

sibilizaram coin a situação. No en
tanto, 16 cães ainda estão sob cui
dados provisórios de três famílias
e três clínicas veterinárias, e preci-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011

1,"""l1li11111

�II!!III!

sam urgentemente de um novo lar.
"Esses cães não são filhotes,

já estão na idade adulta e alguns
precisam de cuidados especiais",
ressaltou a presidente da Ajapra,
Sirley Rank, pedindo' a solidarie
dade da comunidade jaraguaense.

"Esses cães não são
filhotes, já estão na idade
adulta e alguns precisam
de cuidados especiais".

StRlEVRANK

A associação ainda está ava

liando o que será' feito com os

gatos, pois muitos estão doentes
e precisam de cuidado intensivo.

Segundo Sirley, alguns pertencem
à dona da casa onde funcionava o

abrigo e agora não têm para onde
ir. O gatil está sendo reconstruído
em outro endereço e aAjapra tam
bém está trabalhando para reins
talar o canil perdido.

Os animais disponíveis para
a adoção estão listados no site da

Ajapra (www.ajapra.org.br). Os in
teressados podem entrar em con

tato pelo telefone 9123-0657.

PREVISÃO DO TEMPO

EDUARDO MONTECINO

f l.

Cães que viviam em residência que desabou no Czerniewicz estão à espera de uma nova família

'I�
II�
I�
I
!
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Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

--MíN: 20°C
MÁX: 29°C

SÁBADO

--MíN: 20°C
MÁX: 32°C

DOMINGO

MíN: 22°C
MÁX: 33°C

SEGUNDA

MíN: 22°C
MÁX: 28°C

Parcialmente Nublado
Nublado

f .

i

TRANQUIl.IDADE
Hoje, chuva fraca

reduz risco
Sem previsão de chuvas mais

consideráveis, esta sexta - feira
deve ser mais tranquila que o

resto da semana. Ainda ocorrem

as pancadas no fim da tarde, mas
com pouca força.

!llstáVfJl

Para hoje, a previsão meteo

rológica não traz alertas, mas não
é ainda razão para se descuidar.
Chuva fraca na madrugada eno
final da tarde, com vento mode-
rado e grande nebulosidade.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Rodo

s águas de janeiro já passaram, mas é bom não se esquecer
que são as águas de março que fecham o verão. Por isso, a
Prefeitura de Jaraguá deveria antecipar o expediente e des

pachar a tropa de limpeza para dar uma geral. Resuminho:
toneladas de lixo já foram recolhidas até agora. Não custa colaborar.
Evitar tragédias é um dever de todos nós.

NAS RODAS
• Lurdes Salles amanheceu,
hoje, em Curitiba.

• KarlaMaria Fagundes, um
pouquinho mais para lá, foi ao
Rio de Janeiro para garimpar
novidades para a sua loja que
pretende inaugurar este ano,
em Jaraguá.
• Não ousem esquecê-lo: Thiago
FelipeAndrade é o aniversariante

destaque de hoje e vai adorar
saber que foi lembrado.
Parabéns! Omeu desejo é

que sejas plenamente feliz.

• O site www.valetudosexshop.
com.br já está no ar. Quer
comprar um produtinho
erótico sem sair de casa?
Está ai a oportunidade.
" Para conhecermos os amigos é
necessário passar pelo sucesso

e pela desgraça, no sucesso,
verificamos a quantidade,
e na desgraça a qualidade.

"

Gislan� Michels, da Fine
Fiore, e a atriz Alice Braga,

garota-propaganda da
marca CORI, nos corredores

, do São Paulo Fashion ,
-

Weekend, após o desfile da
' ".

grife coleção inverno 2011

Kantan
Num tetê a Tetê,

quarta - feira, com o

amigo Fernando Ra

boch, proprietário do
Kantan, ele avisou que
a casa a partir deste fim
de semana volta a fun
cionar normalmente.
De terça a domingo.

Pedro
Um partidão e um dos garo

tos mais paquerados da cidade
é o Pedro Weege Streb, que além
de ser super querido por todos,
arrasa o coração domulherio por
onde passa.

Donna
Anna

Para quem gosta de liquida
ção não pode deixar de conferir
a Donna Anna, que está com até
50% em todas as peças. As san

dálias que já são tendências es

tão em liquidação total. É hora
de programar uma visita à loja e

aproveitar o verão com estilo.

•

los Kalas
Hoje à noite, no Espaço do

Oca vai rolar o tradicional em
balo do rock com a presença da
banda argentina Los Kalas e o

grupo Raimundos Cover. O ba
bado começa as 22 horas.

Em salvador
As espevitadas Sônia

Dalcanalle e Clara Stin

ghen estão organizando
uma animada galera para
curtir o carnaval em Porto

Seguro com direito a aba
dás dos melhores blocos.
Só luxando!

,

O assunto nas rodas de
bar é-a presença da banda
escocesa Nazareth, ícone. do
rock internacional, dia 19 de
fevereiro, no ParqueMunicipal
de Eventos. O pavilhão vai
socar! Ingressos na rede de
postos Mime.

Susane vem ai.....
O amigo Iulínho Botelho e

sua esposa Raquel, estão felizes
da vida e ansiosos aguardando

, a visita da cegonha que trará a

filhota Suzane. Parabéns, e que
Deus abençoe esta bela, que em

breve completará a família.

Luiz Gustavo
Ramos troca idade

hoje. Parabéns!

Social 13

Dica de
sexta-feira

Curtir a'Choperia Bier Haus.
André Doege, dono do pedaço,
deu uma roupagem nova para o

seu cardápio. Vale conferir.

Lais Della
Giustina, na
Zum Schlauch,
quarta-feira

Falha nossa!
A 4° Macarronada Beneficente

do Moa, em prol da CVV - Centro
de Valorização a Vida, anunciada
aqui na coluna de ontem, será dia
9 de abril, no ParqueMunicipal de
Eventos e não dia 4.

• Marco Antônio Barato, o
único filho da minha amiga
Traudi Barato, estreia idade
D:0Va bem nesta sexta-feira.

��.
.

Cheers!

• '�impaciência pode
, impedir quê. a ajuda chegue,
pois ela nos faz desistir antes
do tempo".
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA' QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

o Nero está sem
casa depois das
chuvas de 21 de
janeiro. Adoção
com a Ajapra,
no telefone

9123-0657 ou no
e-mail ajapra@
ajapra.org.br.

carlosHenrique
Schroeder, escritor ,

KellyErdmannl
jornalista

tuizCarlosAmorim, I

Escritoreeditor
, PatríciaMoraes,

jornalista

o cólera e a cólera
o Haiti, o terremoto de janeiro de
2010 matou 220 mil pessoas e demo
liu meio milhão de casas. Nove me

ses depois, a cólera começou a fazer
suas VÍtimas nas catastróficas ruas da capital
do Haiti, Porto Principe. O furacão Thomas
matou, um mês depois, mais
uma carrada de gente, des
truindo outras 70 mil casas,
provocando inundações,
contribuindo na propagação
da enfermidade. Desde ou

tubro' a cólera deixou um to

tal de mortos que supera os

quatromil e 200mil infectados, segundo cifras
oficiais. Cerca de 50 pessoas também morre

ram por sua causa: foram linchadas, acusa
das de usar a bruxaria para a transmissão da

epidemia. Em um só ano, o Haiti sofreu mais

desgraças que vários países em décadas. Para
somar a essas catástrofes, os presidenciáveis
haitianos lutam entre si pelo poder, distante
milhas e milhas de seu povo, que ao mesmo

tempo estão aos seus pés. Eles estão ali, mas
ao mesmo tempo deixam claro que não estão.

No Haiti, a política é como magia negra:
lida com lendas vivas e mortos vivos. Os
mortos vivos seriam o povo e, entre essas

lendas vivas, que na verdade não existem,
está Jean-Clude Duvalier,
o Baby-Doc. Retornando
ao país depois de 25 anos

no exílio - aliás, dizem viver
num castelo no Mediterrâ
neo francês. Foi presidente
vitalício do país aos 19 anos

de idade, após o falecimen
to de seu pai, o Papa-Doc. Os haitianos não
temem os zumbis, senão converter-se-iam a

eles a causa da corrupção e da pobreza. Por
que Baby-Doc regressou? Baby-Doc acumula
demandas por crimes contra a humanidade.
É ridículo que, um ano depois do terremoto,
se mostre disposto a cooperar na reconstru

ção do país que, sem terremoto, sem fura
cão, sem cólera, contribuiu a devastar.

Nessas férias vit\ie tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I TáxI Oog I Hospedagell}
Banho e Tosa I Doa-se üães e Gatos

MElHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEL

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
· ° Turista (teg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14h10, 15h50 -

todos os dias)
• De Pernas pro Ar (nac) (17h30, 19h20,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (13h30, 15h30, 17h30 -

todos os dias)
• As viagens de Gulliver (dub) (19h30,
21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Garten 2
• Desenrola (Nac) (15h40, 17h30, 19h20

- todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (13h40,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
· ° Vencedor (Leg) (14hl0, 16h45,
19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (dub) (13h50, 16h - todos os diàs)
• Caça as Bruxas (Leg) (18h, 20h,
22h - todos os dias)

· ° Discurso do Rei (22h - dia 4 e dia 5)

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - ° Filme (Dub) (13h30, 15h20,
17hl0 - todos os dias)

· ° Turista (teg) (19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Santuário (dub) (14h20 - todos os dias)
• Santuário (Leg) (17h, 19h40, 22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Cisne Negro (Leg) (14h20, 16h50,
19h15, 21h45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h,
16h- todos os dias)

• De pernas pro ar (Nac) (18h, 20h - todos os dias)
• Além da Vida (Leg) (22h - todos os dias)

LANÇAMENTOS
. �'.,

O POçO"Q,a·,mina"
No verão de 1931, na cidade mineradora de Carbon Hill, no co

ração do Alabama, uma garotinha de nove anos vê um bebê sendo

jogado nas águas do poço de sua família por uma mulher misteriosa,
que some ria escuridão'. Atônita, a pequena Tess Moore torna-se tes
temunha de -um crime inexplicável. É o auge da Grande Depressão
nos Estados Unidos, e a família Moore se esforça para sobreviver com

dignidade àqueles duros anos.
,

• Cine Mueller 2
• As aventuras de Sammy (dub)
(13h30 todos os dias)

• Santuário (Leg) (15h15, 17h30, 19h45,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d 35mm)
• Zé Colméia (dub - 3d) (13h45, 15h40,
17h50 - todos os dias)

· ° Turista (Leg) (20h, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Cisne Negro (Leg) (14h, 16h30,
19h10, 21h40 - todos os dias)

NOVELASJoanad'Arc RIBEIRÃO DO TEMPO

Sereno segue Fátima até a casa do professor e
a agarra por traz quando entra. Ele diz que quer fa
zer coisas com ela. Flores diz para Sereno parar com
isso e dá uma bronca nele. Joca conta a Newton que

Virgílio pode estar envolvido na sabotagem do avião.
Flores diz que tem um trabalho urgente para Sere
no: postar um protesto contra o desemprego com o

fechamento do resort no site do Comando Invisível.
Joca fala com Arminda sobre as atitudes de Bruno
e ela diz que ele veio fazer ameaças. Iara fala para
Virgílio que está na hora de pedir a grana alta.

TI-TI-TI

Goiaba pega Armandinho e Desirée no aparta
mento das modelos e os leva para o local combi
nado. A limusine chega para buscar Desirée e Dori
nha percebe que a modelo foi raptada. Edgar conta
para Camila que Luisa está grávida. Suelen surge
com um vestido idêntico ao de Valentim e provoca
a maior confusão. Dorinha surge na igreja e avisa

que Armandinho sequestrou Desirée. Armandinho

segue para o alto mar. A gasolina do barco acaba e

eles ficam à deriva. Gino e Jorgito chegam ao local'
onde Armandinho e Desirée foram deixados. Uma

tempestade se anuncia e Desirée se desespera.

França, século 15. A Guerra dos Cem Anos com a Inglaterra se

estende desde 1337. Nesse, cenário turbulento, q jovem camponesa
Joana d'Arc, .apôs ouvir vozes divinas, assume a missão de liderar o
exército francês contra os invasores ingleses. Depois de vencer uma

série de batalhas, Joana é traída por seus pares e entregue à Inquisi
ção. Tem início um dos processos mais célebres da História. Adaptado
de peça teatral de Bernard Shaw.

ARAGUAIA

Max agride Amélia por c�usa do telefonema
de Vitor e a ameaça. Mariquita ameaça revelar o

passado de Max. Manuela comenta com Solano

que teme por sua mãe e por Vitor. Nancy repreende
.. Janaína por ter discutido com Marly. Terezinha tem

uma ideia para ajudar Padre Emílio a não decepcio
nar Madalena. Solano recebe um telefonema anôni
mo sobre seu avô desaparecido. Glorinha vê Neca

chegar à estalagem pela manhã e desconfia. Estela
sente um mal estar ao falar com Solano. Amélia se

\

assusta ao ouvir batidas na porta de seu quarto.
Terê toca em Estela e descobre a sua gravidez.

INSENSATO CORAÇÃO
Carol vai embora irritada e André sai da boate

com Natalie. Bibi consola Marina, que sofre por cau
sa de Pedro. Norma avisa a Léo que ficará no hospital
com Silveira e o vilão aproveita para ir à chácara pro
curar o dinheiro. Alejandro se preocupa com Raul, que
bebe demais. Norma volta para casa com Silveira e

Léo vai embora, mas deixa seu celular cair. Eunice des
confia que Leila esteja escondendo algo. Wanda pede
para Werner retirar o processo contra Raul. Norma en

contra o celular de Léo e fica intrigada. Norma vai ao

quarto onde Léo está e o questiona sobre seu celular.

COMUNICADO DE EXTRAVIO A SER PUBLICADO
A empresa GILMAR FELlPONI CABELEIREIRO LTDA - ME, situada
em Jaraguá do Sul - SC, à Rua Pastor Albert Schneider, n° 1180,
Sala 03, Bairro Barra do Rio cerro, Inscrição Municipal n° 31337-8
e CNPJ n° 10.456.103/0001-14, comunica o extravio de 03 vias da
Nota Fiscal de Serviço n° 02, Série ISS com Autorização da PMJS
sob n° 12387/2009 de 06.0.1/2009.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
Sua imaginação fértil vai se refle
tir nas atividades que executar e

favorecerá seu sucesso. Na paixão,
não se contentará com menos do que me

rece. Use e abuse dos seus talentos em

tudo que fizer.

""""""_A,,TOURO
O astral de hoje prevê agitação,
novidades e momentos agradá-

veis, sobretudo na vida social e na

paixão. A dois, o clima é de sintonia. Pas

seios podem colocar você frente a frente
com alguém especial.

'1'" � GÊMEOS

I� II Planos mais ousados podem
ser agilizados e podem render

conquistas. Sua atuação será prestigiada
pelos chefes. Saberá despertar desejos
no par. Pense grande e acredite em seu

poder de realização.

CÂNCER
Criatividade será seu trunfo no

trabalho. Atenção extra com as

finanças. No amor, uma conquista
tende a caminhar rapidamente para algo
mais sério. Para driblar a rotina, faça o de

sempre de maneira diferente.

LEÃO
Sua intuição estará acentuada,
auxiliando decisões e escolhas.

No ambiente de trabalho, clima

sedutor. Alguém pode despertar atração.
Com o par, solte seu romantismo. Procure

concluir tarefas pendentes.

Saberá imprimir um ritmo mais

ágil e tomar iniciativas no ser-

viço. O cenário muito favorável

na vida sentimental. Use e abuse do seu

carisma. Vênus dará sinal verde para con

quistar quem pretende.

LIBRA

� A sorte continua soprando em

� sua dir�ção, ma� precisará dedi-

car mais tempo as suas respon
sabilidades profissionais. Na vida afetiva,
terá charme e sedução para esbanjar.
Aproveite o clima de romantismo a dois.

ESCORPIÃO

� As estrelas conspiram a seu

� favor. Tudo deve fluir com facili
dade no trabalho. Assuntos que

pareciam amarrados vão se desenro

lar. A dois, confie em sua lábia. Momento

ideal para resolver pendências em casa.

SAGITÁRIO
O dia será supermovimentado!
Tente se organizar para resolver

tudo que pretende. Com sua cara

metade, curtir momentos tranquilos será
a melhor pedida. Que tal um jantarzinho
íntimo à noite?

CAPRICÓRNIO
Pegue firme no trabalho e am

pliará seus lucros. Com Vênus em
seu signo, seu poder de sedução vai ficar

explícito. A dois, a convivência ganha mais

romantismo. Se quer cativar alguém, é o

momento de se aproximar.

• AQUÁRIO
Podem surgir oportunidades im

perdíveis de engordar sua conta

bancária. Aproveite! No romance, valorize

os momentos íntimos. Um pouco de prí
vacidade vai acender a chama da paixão.

Seu astral vai ficar protegido e se

sentirá confiante para batalhar

pelo que deseja. Tem tudo para
se dar bem na paixão. Anime sua

vida social. Bom momento para perse

guir seus objetivos e explorar sua sen

sibilidade.
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Geisy contracena com
"Poodle cor de rosa"
Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Fo

lha de São Paulo, a ex-estudante da Uniban Geisy
Arruda vai dividir as câmeras com um "poodle cor

de rosa" no seu novo programa "Rosa Choque", na
TV Cidade de Fortaleza. Segundo a coluna, a loira e

o poodle vão interagir de maneira similar a de Ana

Maria Braga e o Louro José. O programa tem estréia

prevista para este mês, mas deve ser apenas local.

Rafael Cardoso
quer ter filhos

O Jorgito da novela "Ti-Ti-Ti", o ator Rafael
Cardoso falou a revista "Hola! Brasil" sobre

!

a vida com a esposa, Mariana Bridi, filha da

correspondente internacional Sonia Bridi, e

sobre como é diferente do galã que interpre
ta na novela global. O casal quer filhos, mas
-só "depois de ter estabilidade". O ator fez um

ensaio na praia para a revista.

Burton 'e Carter
acham equilíbrio

Após começarem a frequentar seminários para

pais, .o casal Tim Burton e Helena Bonham-Carter

achou o "ponto de equilíbrio", contou a atriz, que tem
dois filhos pequenos com o diretor, ao jornal "Daily
Mail". Conta ela, que antes de entrarem para os se

minários, Burton e as crianças "não conseguiam fazer

nada sozinhos". "O curso mudou minha vida. Acho que
alivia o estresse dos pais ou, pelo menos, alguns deles.
Eu provavelmente vou viver 10 anos a mais." disse.

DIVIRTA-SE

PSiquiatra milagroso
Uma mulher chega desesperada ao psiquiatra e diz:
- Doutor, o senhor tem de me ajudar. Meu ma

rido pensa que está numa ópera. Canta a noite toda

sem parar e eu não consigo dormir. Eu já estou ficando

louca!
- Traga ele aqui amanhã mesmo às 10 horas, sem

falta. - responde o médico.
O marido foi à consulta e uma semana depois,

a mulher liga para o consultório:
- Doutor, aconteceu um milagre! Meu marido pa

rou de cantar como antes, canta só deve: quando. O
que foi que o senhor fez?

- Nada demais, minha senhora - diz o psiquiatra.
- Eu só dei um papel secundário para ele na ópera.

O ator Thiago Rodrigues en

trou com uma ação na Justiça
contra a ex-mulher, a apresenta
dora Cristiane Dias, do "Esporte
Espetacular", por agressão leve.

Segundo a coluna Retratos da

Vida, do jornal Extra, a apresen
tadora teria jogado uma lata de

refrigerante e uma de leite em pó
nele, enquanto ele estava com o

filho de um ano no colo.

"Fui traída em casa",
diz Lúcia Veríssimo

A atriz, que volta a telinha em "Amor e Revolu

ção", do SBT, desabafou sobre relacionamentos

falhos em seu blog, no começo desta semana. En

tre outras coisas, a atriz contou como foi traída por
uma de suas melhores amigas, dentro da própria
casa, e como em um outro relacionamento, só po
dia entrar em casa depois de "provar" que tinha ido

apenas ao trabalho.

Belo foi agredido
por empresário

O pagodeiro Belo anda se desentendendo com seu

empresário, Haylton Scafura. Segundo a coluna Retra_:

tos da Vida, do jornal Extra, o empresário descobriu

que Belo andava fazendo shows em algumas casas de
pagode, e recebendo sem passar pelo agente. Tendo
pago R$ 2 milhões pelo contrato do músico, resolveu
tirar satisfações e agrediu Belo durante uma discus

são na casa dele, e ameaçou "fazer pior" se ele conti

nuasse fazendo negócios "por fora".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e víciante,O objeti
vo é preencherum 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.

Thiago
Rodrigues

processa a ex

ANIVERSARIANTES
4/2
Ademir P. Marowski

Adilson Utpadel·
AdriaQo Blank
Amanda Pauli

Gcbriela A. Ribeiro

Grace K. Blank

MoacirSerpa .,
'i'_ -..,

Rafaela M. Meier

Sergio Heinn
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Amigos e familiares parabenizam as formandas
de Corupá pela formatura de Pedagogia, pelo

.

Grupo Uniasselvi no dia 28 de janeiro

Amigos e familiares parabenizam
Juliana Twardowski pela

formatura no curso ,de Pedagogia,
pelo Grupo Uniasselvi, no dia 2811

. Comemorandomais
um ano de vida, Christopher
é parabenizado pela amada

Diangili, pela sogra
Uva e cunhada Francianne

que também troca

idade no dia 28/1

�

Mil vivas para Bruna
Tainara que completa 17 anos
no dia 8/2, a família deseja,

muitas felicidades

Este é João CarlosqÚe no dia 6/1
"

completou idade nova. Seu pai Jacir e
seus amigos desejam muitas felicidades!

'11M

Mara Sch'neiiler deseja felicida as pelo
aniversário do casal de amigos, Ronaldo trocou

idade no dia 27/1 e Marli no dia 1/2

No dia 29/1
,

Kleiton Klein
comemorou

mais um ano

de vida. Quem
deseja mil

vivas é o filho
Guilherme
eaesposa
Adriana. ,

Parabéns'!

/
É com muito amor e carinho que Alice
deseja os' parabéns para o namorado

Jackson, que completa mais um
an� de\/i,�a dia 28/1

i '� r�. �

J
. I,

A família e amigos desejam saúde e muitas
felicidades para Dona Joaquina de Corupá, pelo .

aniversário de 85 anos no dia 26/1
,
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Parabéns ao
casal Jo.si e

, J,úfli9r(��e
cutirâm as

'

férias em
Florianópolis
e trocam
as alianças
na mão

es e

�--,.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

-----.._.,_.��.

caw,!IfJIi2M
--�'---�

Profissionalismo

Competimcla

Credíbílidatie

(47)3371 .....741

gumz@gumz.oomJ:w

.........úcart. Desde 1978
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Academia
Corpo & Mente

11 anos com vocêl Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco,414
Centro· Jaraguá do sul/se

Na área

Henrique
Porto

Bola rolando
PIERO RAGAZZI

Enfim
a bola vai

voltar a rolar nos

gramados de Ia
raguá do Sul e re

gião. Dois torneios de tiro
curto abrem a temporada
do futebol amador. Um é
a Copa Flamengo de Fu
tebol Suíço, que contará
com aproximadamente
20 equipes e teve seu con

gresso técnico realizado
na noite de ontem. Ou
tro é a 3a Copa Galáctica,
competição organizando
pelo Galácticos Esporte
Clube (foto) em parceria
com os clubes convidados. O torneio é preparatório para o Cam
peonatoVarzeano e contará com oito times: Galácticos, Rau, Flu
minense, Barra, Operário, Roma B, Bell Arte e Atlético União. Os
jogos acontecem nos campos do Rio Molha e do Grêmio Garíbal
di a partir de amanhã, sempre às 14h15min e 16h. Outra compe
tição que está com as inscrições abertas é o CampeonatoVarzeano
de Guaramirim. Elas podem ser realizadas até segunda-feira, 7, ao
custo de R$ 300.

Esporte na UTI
o estado de saúde do esporte de base jaraguaense é grave. O

basquete não tem onde treinar e jogar há muito tempo, se viran
do como pode. O vôlei, que tinha, agora não tem mais - o ginásio
da Marisol foi afetado pela última enchente e está interditado por
tempo indeterminado. O atletismo treinaprecariamente no que restou
da pista do Baependi. Outras modalidades também têm os seus pro
blemas. Soluções em curto prazo não existem. Em longo prazo sequer
cogitam. E ainda tem gente achando bonito gastar R$ 2 milhões para
municipalizar o estádio JoãoMarcatto. Piada demau gosto!

Avante!, 3 anos
Hoje é uma data especial para mim. Há três anos criava -

juntamente com Iulimar Pivatto - o blog Avante! Esportes: Na
época trabalhávamos na chefia de Comunicação da FME e no

tamos uma necessidade de dar mais visibilidade aos esportes
praticados em Jaraguá do Sul e região, não só aqueles apoiados
pela autarquia. Hoje sigo sozinho na empreitada de dar voz para
as modalidades e transformar qualquer evento esportivo em um

grande acontecimento. Para quem ainda não conhece, o ende
reço do blog é www.avanteesportes.com. Acessem e divulguem!

, Ontem conversei comDa Silva, do Botafogo, queme adían- ;

tou duas informações sobre o novo time de futebol da cidade.
A primeira é",gue a equipe terá obdgatorialpente que disput,al:,y I

o Campeonato Catarinense da Terceira Divisão. A outra é que
a apresentação oficial do projeto "ficou para março, quando
paree,iro'Luccas Neto retornà de uma viagem à.Ásia.

TRAVESSAS

Nas
'

Esporte 17

tendo dificuldade em conseguir
a primeira posição. Além de te

rem atletas 20 anos mais novas

competindo com ela, a primeira
prova do calendário (na Lagoa da
Conceição) foi perdida, por cau
sa de um erro técnico.

"Ainda tenho chance de con

seguir um troféu da temporada.
Mas para chegar preciso comple
tar, pelo menos, mais três provas
em primeiro lugar. Eu tenho es

perança de alcançar um terceiro
do ranking", admitiu. Além da

Represa do Palmeiras, esse cir
cuito tem ainda as travessias. de
Ilha de Porto Belo, dia 12 demar

ço, e da Lagoa de Itá, dia 26.

Helena pretende voltar a subir no lugarmais alto do pódio

Maria Helena quer melhorar o terceiro lugar conquistado em Itajaí para conseguir despontar no ranking

GUARAMIRIM

A paratleta Maria Helena
Eggert volta a competir
pelo Circuito de Maratonas

.

Aquáticas no fim de semana.

A
nadadora, patrocinada
pelo Jornal O Correio
do Povo, participa ama
nhã da Travessia da Re

presa do Palmeiras, em Rio dos
Cedros. Ela busca seu segundo
pódio consecutivo no ano - ficou
em terceiro na última etapa, em
Itajaí. Porém, a expectativa éme
lhorar o tempo e a colocação.

"A prova de Itajaí foimuito di
fícil. Essa promete ser mais cal
ma. Apesar de nunca ter nadado

em represa", confessou Helena,
contando que apenas tem uma

ideia de como será a prova. "Sei
que a água é bem mais fria, mas,
por outro lado, é mais calma que
no mar aberto", relatou.

Nessa etapa, o objetivo de He
lena é baixar o tempo que fez na
última prova (36 minutos). "Eu
sempre levava 42 minutos, já fiz
uma marca melhor em Itajaí,
mas quero superá -la no sábado
(amanhã)", informou a paratle
ta, que está treinando três vezes
por semana. A etapa de Rio dos
Cedros tem um percurso de 1,5
mil metros.

Acostumada a encabeçar os

rankings da categoria PPNE (Pes
soas Portadoras de Necessidades

Especiais), esse ano, Helena está
• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Guaramilm (47) 'm3-fJ'l17
Jcr.vJá 00 ru (47) 337G-6173
b

LIGA 10lNVILENSE DE FUTEBOL INOVA NA COMPETiÇÃO

Capinha Norte reúne times infantis
A LJF (Liga Joinvilense de

Futebol) decidiu inovar no ano

em que vai organizar a Copa
Norte. Seguindo os passos da

categoria adulta, a instituição
realizará a Copinha Norte, tor
neio voltado às equipes da cate
goria infantil (sub-15). Os inte-

ressados devem comparecer ao
arbitral, que está marcado para
hoje, às 19h30.

Para participar, o clube inte
ressado deverá estar filiado na

sua respectiva Liga, no caso a

LJaF (Liga Jaraguaense de Fute
bol). A Copinha terá os mesmos

moldes e inicia simultaneamen
te à competição adulta, dia 13
de março. O local da reunião é a

sede da LJF, na rua Nove de mar
ço, 337, sala 301, em Joinville.
Mais informações podem ser ob
tidas pelos telefones (47) 3433-
8077 e 9964-7561.
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Rivaldo estreia comgolaço
Contrariando osmais céticos, veterano brilha e 'ajuda o São Paulo avirar o jogo
DA REDAÇÃO

Há tempos o torcedor
são-paulino não vivia uma
noite tão especial. Pena que
menos de 15 mil pagantes
assistiram a um verdadeiro
show de Rivaldo.

Eassim
o São Paulo encan

tou até a torcida do Linen
se, que marcou presença
noMorumbi e viu a derrota

de seu time por 3x2. Quem deixou
de ir ao estádio - apenas 15 mil

pagantes - perdeu uma segunda
etapa eletrizante e inesquecível. O
Linense saiu na frente logo aos 6

minutos, quando Eric aproveitou
uma "pixotada' de Miranda.

Rivaldo mostrou que para téc
nicanão tem idade e, aos 11 mi
nutos, marcou um gol que poucos
jogadores profissionais conse

guem. Na entrada da área, recebeu
passe à meia altura de Dagoberto.
Não se importou com a marcação
apertada e num único toque, com

.

a coxa, deu um lençol no atônito
defensor. Apareceu livre na frente
do goleiro Paulo Musse para tocar

para as redes com categoria.
Marlos marcou o gol de de

sempate aos 18 minutos. E Rival
do seguiu encantando. Na inter
mediária defensiva, o craque deu
outro lençol, daqueles que Falcão

costuma fazer no futsal. A torcida
veio abaixo. O Morumbi se incen
diou ainda quando Rogério Ceni
fez um gol de falta aos 40 minu

tos, anotando o 97° gol da carreira.
Rivaldo continuou seu show até o

último minuto, desta vez com um

passe de letra que ligou contra

ataque. Infelizmente o jogo tinha
de terminar. "Não gosto de falar de
mim", explicou o craque. Como se

precisasse. Amágica dele em cam

po fala por si só.

OUTROS RESULTADOS

No Rio, o Fluminense bateu o

Duque de Caxias por 3xl. Aos 8
minutos do segundo tempo, Fred
acertou chute de primeira e abriu
o placar. O adversário surpreen
deu e empatou com gol de cabeça
do zagueiro Marlon. A equipe tri
color não se abateu e reagiu. Em
linda assistência de Conca, Fred
anotou 2x1 e, quase no fim do
confronto, fez o terceiro. Já o Vas-

.

co, sem chances de classificação,
ficou no OxO com oVoltaRedonda.

Pelo Gauchão o Internacional,
pela primeira vez com o time prin
cipal, bateu o Juventude por 3x1,
de virada. Iardel, aos 4min do pri
meiro tempo abriu o placar para
o time vísítante. Leandro Damião

empatou aos 12. Na volta do inter
valo, D'Alessandro marcou dois,
aos 29 e aos 38.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Com gol, lençol e passe de letra, camisa 10 dá show no Morumbi

GRANDE OPORTUNIDADE
�

PARA JARAGUA DO SUL!
EMPRESA CADASTRADA NO RAMO DE

TELEFONIA FIXA E TV POR ASSINATURA.
CONTATO 47- 9103-7772 OU 3372-0700

APÓS ELIMINAÇÃO NA PRÉ-LIBERTADORES, TÉCNICO TEM POSTO AMEAÇADO

Sanchez garante Tite no Timão
Sob forte pressão no coman

do do Corinthians depois da eli

minação diante do Deportes To
lima na fase preliminar da Copa
Libertadores, o técnico Tite teve

o seu emprego garantido pelo
presidente do clube, Andrés San
chez. O treinador, porém, pre
cisará alcançar bons resultados
em curtíssimo prazo para poder
realmente ter chances de seguir
no comando do time.

O Corinthians enfrenta o Pal
meiras, líder do Campeonato
Paulista, no próximo domingo,
no Pacaembu, e uma nova derro
ta deixará a situação do técnico
ainda pior no Parque São Jorge.
Andrés, porém, assegura: "O Tite
tem todo o respaldo da diretoria

para continuar o trabalho dele".
O dirigente fez questão de

. tirar das costas de Tite o peso
da eliminação amargada na Co
lômbia. "Quando se perde, todo
mundo tem seus erros. Aqui não
tem nenhum herói e nenhum
vilão", ressaltou Andrés. Tite,
por sua vez, deixou a diretoria
do Corinthians à vontade para
tomar a decisão que quiser. Ele
afirmou que "a responsabilidade
maior é do técnico" pela elimina
ção' mas ainda aposta que pode
mudar o seu quadro no coman

do do time a partir do duelo con
tra o Palmeiras.

VANDALISMO

A revolta de uma parte da
torcida corintiana foi ao extre

mó. Além de um grupo depre
dar e pichar a sede do clube

no Parque São Jorge, na última
madrugada, um outro invadiu o

Centro de Treinamento do Par

que Ecológico e quebrou carros

.

de jogadores e funcionários. O

clube não informou quem são
os proprietários dos veículos
danificados.

Tite deixou
diretoria a

vontade para
decidir

JOGOS PELO BRASIL

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 6a RODADA
Criciúma 2xO Metropolitano
Chapecoense 3x3 Figueirense
Brusque 2xO Imbituba
Concórdia 1x1 Marcílio Dias
Avaí 2x1 Joinville

CLASSIFICAÇÃO: Figueirense
12, Criciúma 11, Chapecoense
11, Joinville 9, Brusque 9,
Metropolitano 8, Marcílio Dias 7,
Imbituba 6, Avaí 4 e Concórdia 4.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 5a RODADA
Boavista-RJ Ox1 Resende
América-RJ 3x1 Americano-RJ
Madureira 2x1 Cabofriense
Olaria 1x1 Macaé

Bangu 1x1 Botafogo
Flamengo 1xO Nova Iguaçu
ONTEM
Vasco OxO Volta Redonda
Fluminense 3x1 Duque de Caxias

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A:

Flamengo 15, Resende 13,
Boavista 10, Nova Iguaçu 8,
América-RJ 4, Volta Redonda 2,
Americano 2 e Vasco 1. GRUPO
B: Fluminense 15, Botafogo 13,
Bangu 8, Olaria 7, Macaé 5,
Duque de Caxias 4, Madureira e

Cabofriense O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 6a RODADA
Caxias 3xO Inter-SM

Ypiranga-RS 5x3 Cruzeiro-RS
Novo Hamburgo 2xO Santa Cruz-RS

tajeadense 4xO Porto 'Alegre
ONTEM
São José-RS 4x1 Veranópolis
Internacional 3x1 Juventude
Universidade Ox1 Pelotas

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A:

Caxias 13, Internacional 12,
Lajeadense 11, Ypiranga-RS 11,
Novo Hamburgo 9, São José-RS

7, Universidade 7 e São Luiz 4.
GRUPOB: Juventude 12, Grêmio
11, Pelotas 8, Veranópolis 7, Santa
Cruz-RS 5, Cruzeiro-RS 4, Porto
Alegre 4 e Inter-SM 2.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 6a RODADA
Corinthians-PR 1xO Arapongas
Paraná 1x1 Paranavaí
Cianorte 2xO Rio Branco-PR
Roma-PR OxO Operário
Cascavel 2xO Atlético-PR
ONTEM
Coritiba 5xO Iraty

.

CLASSIFICAÇÃO: Cianorte 15,
Coritiba 14, Corinthians-PR 12,
Operário-PR 10, Iraty 10, Atlético
PR 9, Roma-PR 8, Paranavaí 7,
Arapongas 7, Rio Branco-PR 4,
Cascavel 4 e Paraná 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 6a RODADA
Oeste 1xO Botafogo-SP
Paulista OxO Noroeste
Ponte Preta 2x2 Santos

Portuguesa 1xO Americana

Mogi Mirim 1x1 Santo André
Mirassol Ox1 Palmeiras'
ONTEM
São Paulo 3x2 Linense

Bragantino 3xO São Bernardo
São Caetano 1xO Prudente

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 16,
Santos 14, Americana 12, São
Paulo 12, Mirassol10, Oeste 9,
Portuguesa 9, Bragantino 9, Ponte
Preta 8, Paulista 8, Mogi Mirim 7,
Corinthians 6, Ituano 5, São Caetano
5, Linense 5, São Bernardo 5, Santo
André 5, Noroeste 5, Botafogo-SP 4
e Prudente 1.
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Muro deve ser concluído estemês
.

Obra que irá garantir espaço de trabalho aos detentos está cinco meses atrasada

Após atrasos no

cronograma, a construção
do muro no Presídio de
Jaraguá do Sul está
quase pronta.

Depois
de ter o prazo

de conclusão esticado
duas vezes, o muro que
está sendo construído

no Presídio Regional de Iaraguá
do Sul deve ficar pronto até o

fim deste mês. A obra, que ini
ciou em abril do ano passado,
tinha prazo inicial para conclu
são em setembro e depois em

novembro de 2010. Os prazos
extrapolaram por causa do mau

tempo e porque foi descoberta
uma nascente de água no local,
exigindo mudanças no projeto
criado inicialmente.

O muro terá 200 metros de

comprimento, sete metros de al
tura e uma guarita de vigilância.
O espaço murado vai servir para
a instalação de oficinas de traba
lho, dentro do Projeto Âncora,
que existe desde 1998 na cidade
e ajuda os detentos a se reinte-

grarem no mercado de traba
lho. De acordo com o diretor do

Presídio, Cleverson Henrique
Drechsler, dos 339 detentos,
aproximadamente 200 par
ticipam da iniciativa, traba-
.lhando na produção. de pré
moldados, grampos, adesivos,
borrachas, etiquetas para rou
pas e polimento de motores.

liA cada três dias trabalhados,
os detentos ganham um dia
de redução na pena, além de
receberem mensalmente 75% do
valor do salário mínimo. Os ou
tros 25% são repassados para o

Conselho Comunitário Peniten
ciário'" explica Drechsler.

O· investimento na obra é de
R$ 500 mil, com recursos do Go
verno do Estado, através da SDR

(Secretaria Regional de Desen

volvimento).

• Elisângela Pezzutti Bini
redacao@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Guararnirim
- Christa Inge Hille Wagner, Interventora Rua 28 de

Agosto nO 1918, Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às
18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram

apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio

nados, ficando os devedores intimados a partir da publi
cação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilida
de de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo,
sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve
ao fato de a(s) pessoa(s) Indicadaís) para aceitar(emJ,
ou pagar(em) ser (em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a rece

ber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.

Protocolo: 12302 Sacado: ADAIR HOFFMANN SILVA
CPF: 063.760.319-27 Cedente: CLAUDIOMIRO VIZO
TO Número do Título: 03/36 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLO Data Venci
mento: 10/01/2011 Valor: 255,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12579 Sacado: ANA MARIA GUNS GON
ZATTI ME CNPJ: 09.120.532/0001-37 Cedente: BRASIL
BOTOES LTDA CNPJ: 05.480.257/0001-01 Número do
Título: 2 003251 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A
Data Vencimento: 12/01/2011 Valor: 320,78 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11920 Sacado: CAISILI DO CARMO WAE
CHTER CPF: 010.331.100-94 Cedente: FUND. BRAS.
TECNOLOGIA SOLDAGEM CNPJ: 27.282.748/0001-80
Número do Título: 0041018148 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO S.A DataVencimento: 14/12/2010 Valor:

333,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con

dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12324 Sacado: CARELLO IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS LIDA ME CNPJ: 07.885.290/0001-47

Cedente: BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28
Número do Título: 475666208 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO S.A. Data Vencimento: 27/12/2010 Valor:
1.314,96 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,3,0, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12543 Sacado: CRISTIANO MOHR CPF:
034.834.379-59 Cedente: GOMES MAQUINAS E

TRANSPORTES LIDA CNPJ: 02.900.946/0001-30
Número do Título: OS 267 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimen

to:_19/01/2011 Valor: 975,33 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12495 Sacado: DORCELINA CAVIQUIO
LI SCHUTZ CNPJ: 07.292.179/0001-47 Cedente:
PHAEL CONFECÇOES DE AURIFLAMA LIDA CNPJ:
62.532.833/0001-50 Número do Título: 0100440502

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DataVencimento: 17/01/2011 Valor: 165,33 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12574 Sacado: DORI KROICH ME CNPJ:
04.318.704/0001-68 Cedente: EDITORA ANA CAROLI
NA LTDA - ME CNPJ: 03.659.278/0001-63 Número do
Título: 10782/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A
Data Vencimento: 20/10/2010 Valor: 450,00 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 57,43,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11903 Sacado: GALVANIZAÇÃO ZINCA
TUDO LTDA ME CNPJ: 02.449.937/0001-74 Cedente:
BELL X EVENTOS LTDA CNPJ: 11.047.911/0001-90
Número do Título: 01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBAN
CO S.A Data Vencimento: 23/12/2010 Valor: 5.850,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12318 Cedente: BELL X EVENTOS LTDA

CNPJ: 11.047.911/0001-90 Número do Título: 02 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A DataVencimento:
05/01/2011 Valor: 5.000,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12605 Sacado: HALIN METALURGICA LTDA
ME CNPJ: 01.639.148/0001-33 Cedente: AFIAÇÃO DE
FERRAMENTAS GG LIDA CNPJ: 72.212.855/0001-97

Número do Título: 353/4 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO S.A. Data Vencimento: 14/01/2011 Valor:

1.425,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con

dução: R$ 10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12131 Sacado: JOÃO HOFFMANN DE OLI
VEIRA CPF: 746.372.409-30 Cedente: JOÃO KUREK
CPF: 003.481.739-54 Número do Título: 000945 8 Es
pécie: Cheque Apresentante: JOÃO KUREK Data Ven
cimento: 22/08/2008 Valor: 3.700,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
--------------------------------------------------_._--------

Protocolo: 12521 Sacado: M TEXTIL FACÇÃO LTDA

CNPJ: 07.391.718/0001-03 Cedente: V.M.M. COMER
CIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LIDA

CNPJ: 11.735.478/0001-86 Número do Títul_o: 000447
2 Espécie: Cheque Apresentante: V.M.M. COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LIDA Data
Vencimento: 03/06/2009 Valor: 550,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12229 Sacado: MARLI ZIEHLSDORFF CA
ROCA FERNANDES CPF: 703.700.289-53 Cedente:
CELIO BEN HUR COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA CNPJ: 09.085.990/0001-82 Número do Título:
50313 (5/6) Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/0112011 Valor: 208,60 Liquidação após a intima

ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12520 Sacado: NORBERTO FISCHER CPF:
154.153.339-91 Cedente: Y.M.M. COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LIDA CNPJ:
11.735.478/0001-86 Número do Título: 001159 2 Espé
cie: Cheque Apresentante: V.M.M. COMERCIO DE MA
TERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LIDA DataVenci
mento: 02/05/2006 Valor: 480,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12475 Sacado: SANDRA REGINA BOLDU
AN CPF: 053.244.189-35 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 19206*005

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/01/2011 Valor:
389,47 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 55,�3, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12503 Sacado: TRITEXTIL INDUS
TRIA E COMERCIO ACE TEXTEIS LIDA CNPJ:

08.688.568/0001-59 Cedente: HSBC BANK BRASIL

S.A. - BANCO MULTIPLO CNPJ: 01.701.20110001-89
Número do Título: 32971/B Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO S.A Data Vencimento: 06/0112011 Valor:

585,84 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$'15,00
Protocolo: 12542 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPJ: 08.784.317/0001-78 Nú
mero do Título: 2654/3 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimen
to: 21/0112011 Valor: 500,05 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 12555 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPJ: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2615/2 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
CITIBANK SA Data Vencimento: 14/01/2011 Valor:
5.227,13 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 12591 Cedente: KATRES COMERCIAL
LTDA CNPJ: 04.223.162/0001-40 Número do Título:
0000061835 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A
Data Vencimento: 10/01/2011 Valor: 5.092,30 Li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 12592 Cedente: KATEC INDUSTRIA E CO
MERCIO LTDA CNPJ: 03.910.176/0001-79 Número do
Título: 0000064857 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
S.A Data Vencimento: 29/12/2010 Valor: 18.893,60
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edc.al: R$ 15,00
Protocolo: 12639 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPJ: 08.784.317/0001-78 Nú
mero do Título: 2638/3 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO CITI
BANK SA DataVencimento: 18/01/2011 Valor: 430,02
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11444 Sacado: VALMIR MORETTO CPF:
043.494.599-44 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS
AUTO ELETRICOS LIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57
Número do Título: 0202002 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/12/2010
Valor: 308,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00
Guaramirim, 04 de fevereiro de 2011.

Christa Inge HilIeWagner, Interventora

Muro terá 200 metros de
comprimento, sete metros de
altura e uma guarita de vigilância

Cozinha do presídio'
será ampliada

Cleverson Henrique Drechs

ler informou que, se não chover,
na próxima semana será iniciada
uma obra de reforma e amplia
ção da cozinha do Presídio. "A co
zinha que temos aqui é da época
em que o presídio abrigava 80
detentos. Hoje são 339 presos e

é preciso fazer revezamento para
utilizar o local", comentou.

Além da ampliação, serão ins
talados novos fogões industriais e

também será construído um depó
sito para guardar osmantimentos.

O investimento estimado é
de R$ 40 mil, e serão utilizados
recursos do Fundo Comunitário
Penitenciário. Futuramente, a di

reção do Presídio pretende relocar
o alojamento dos funcionários e

dos policiais mílitares. "Mas para
isso vamos' tentar verbas junto ao

Estado", afirmou Drechsler.

Dois feridos
em acidente
na SG-413
GUARAMIRIM

Ontem de manhã, um aci
dente na SC-413, no trecho entre

Guaramirim e Massaranduba,
deixou duas pessoas feridas. A
colisão frontal aconteceu por
volta das 6h, envolvendo um

Ford Fiesta, de Blumenau, e um
Corsa Sedan, de Joinville.

O motorista do Fiesta, Wag
ner Bezin Jarozinack, 23 anos,
sofreu fratura exposta no joelho
esquerdo e foi encaminhado

pelos bombeiros de Guarami
rim ao Hospital e Maternidade
São José, em Jaraguá do Sul. O
motorista do outro carro, Ivo

Rodrigues Soares, 46 anos, foi
levado ao Hospital Santo Antô
nio de Guaramirim, sendo libe
rado em seguida.

De acordo com testemunhas,
o Ford Fiesta tentava 'ultrapassar
um caminhão quando colidiu
com o outro veículo. O acidente
interditou o trânsito da SC-413

por cerca de duas horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cinto de segurança pode salvar vidas.
'

'Iivww.autoelite.com.br Gru� Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOUCSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
Sua escolha perfeita

Promoções válidas até 04/02/2011, Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA vElcULOS A PARTIR DE 2006/2006

.

COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




