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Vereadores võo
votararma

,

Câmara marco hoje o doto para
votar a reforma administrativa de
Cecília Konell (DEM). Presidência
do legislativo reúne vereadores para

.'

escolha dos membros das comissões
provisórias de Orçamento e legislação.
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que um pequeno número de cosais man

tém o mesmo sentimento ·depois de 10

anos juntos enquanto o maior porte dos

pessoas só experimenta -esta sensaçõo
no início do romance. Eles examinaram

o cérebro de casais juntos há 20 anos e

de namorados recentes. No comparaçõo
- dos resultados, observaram que 10% dos

.' rosais maduros manifestavam o mesmo

reação química que os apaixonados re

centes ao ver o foto de seu amor-

Fonte: O Globo

.
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TSE julga oito
governadores

Malwee confirma
volta do ala Xoxo

luiz Henrique da Silveira (PMDB responde
por abuso de poder e propagando irregular
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Jogador foi campeão da liga em 2005 e

defendeu o Cortiano/UCS no ano passado.
Página 15

Famílias esperam os cosas de
aluguel pagos pelo Prefeitura

-

Vinte famílias ainda estão em abrigos provisórios localizados em escolas desde o final de novembro,
por causa das chuvas. Mas as pessoas precisam sair porque as aulas reiniciam no mês de fevereiro.
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QUEM AGUENTA?
Internet, TV e parentes
em dias de chuva
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VOLTANDO

De, olmo leve, inteiro e

feliz odorei os férias
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EDITORIAL

Está valendo
Desde ontem o Instituto Nacional do Se

guro Social pâssou a conceder o benefício em

apenas 30 minutos. É conseqüência doDecreto
6722/08, que alterou o Regulamento da Previ

dência Social e possibilitou o

reconhecimento automático

de direitos. A análise de bene-

'_fícios levará em consideração
os dados referentes a vínculos
e contNbqiçõEls existentes no

Cadastro Nacional de Infor

mações Sociais. Em março,
será possível conceder 'apo
sentadoria por tempo de contribuição para
trsbalhadcreaurbanos e, erp julho, a conces
são de aposentadoria por i?a�� �ar� trab��,
lhadores rurais. De acordo com oMínisfériÔ

da Previdênéia Social, quandú'!:o trabalhador!

requerer a#ap�seritadoria,por ídade.,o ..servidor

QUE FOI? ELE SE
EMOCIONOU COM A

RAPIDEZ DO PROCESSO

DA APOSENTADORIA?

.1

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E

.

EO!iOR (HTIP:j/
BR.GEOCITIES.COIv,!/

.

?ROSAPOE'$IAEC!A 1

No Brasil, de ummodo geral, ainda se lê
pouco. Muitos dos nossos adultos de hoje
não foram levados a gostar de ler. E, além

disso, não lêem porque não têm dinheiro

para comprar livros, que são muito caros.

Isto, na verdade, não constitui obstáculo

para quem gosta de ler, pois as bibliotecas

públicas, das escolas, dos clubes, associa

ções e das empresas onde trabalhamos em

prestam livros sem cobrar nada. Claro, os
livrosmais novos, aqueles que estão fazen
do sucesso nas grandes livrarias, podem
não estar lá. Mas a contemporaneidade não
é o supra sumo da. literatura. Dos clássicos

,

do INSS emitirá um extrato com todas as infor

mações de sua vida 'Iaboral que constarem do

cadastro. Segundo a legislação previdenciária,
o valor da aposentadoria porddade correspon-

de a
..20% do salário de bene

fício, acrescidos em 1% para
cada grupo de 12 contríhuíçõess
mensais até completar 100%
do salário de benefício. De
acordo com � lei, para o traba
'lhador da área urbana se apo
sentéf por idade é preciso 'ter
65 anos no caso do homem e

60,anos no caso da )llulh�,r e, pelo men:'os,
180 contribuições, o equivalente a um pe
ríodo de 15 anos. Assim, traH8lhadores em
<vias de aposentadoria por idade começam

ganh8l\tmais respeito dO;lgQverno, pelo mepos!!",

)10 que.toca a agilidade q,p proc�sso.
..

\,>,_ \.i{{ ""

Trabalhadores em
vias de aposentadoria

:�jipor id,ade começam a

"gunhar mais respeito
,do governo .

CHARGE

NÃO, SENHOR ..

FOI COM O VALOR

QUE VAI RECEBER!!

PONTO DE VISTA

Literatura & escola

DO LEITOR

Obesidade, um risco global
Diferentes autores, oriundos da área da saúde questio

nam, se o exercício é o promotor da saúde ou a saúde se

estabelece como provedor do exercício? Possivelmente a

prevenção será o esclarecimento das diferentes causas ine

rentes da saúde, através de um diagnóstico que possibilite
identificar se à atividade física é o indutor da saúde ou não.

Porque fazer exercício?
Fazer exercício é uma ação necessária pelo fato de estar

mos envolvidos e sediados pelo-sedentarismo e vinculados

a diversidades epidemiológicas e hereditárias como exem

plo, as doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, osteo-

porose. .

Quinze vantagens ao praticar exercícios físicos e como

os fatores de risco diminuem.

1. i consumo máximo de oxigênio
2. i débito cardíaco
3. � freqüência cardíaca máxima

4. � pressão arterial- fator de risco
5. i força muscular
6. i resistência muscular
7. i flexibilidade
8. � gordura corporal- fator de risco
9. i massa muscular
10. i capilarização muscular
11. i hdl-lipoprotéica de alta densidade colesterol (bom)
12. - combate a osteoporose
13. - controla o açúcar no sangue
14. � risco de ataque cardíaco - fator de riscá

15. i auto-estima
Exercícios, programados por profissionais habilitados,

gera benefícios constantes à sua saúde, proporcionando as

sim, um 'bem-estar através do equilíbrio físico metabólico.
A redução da gordura corporal estimulada pelo exer

cicio aeróbico prolongado, tema finalidade de prevenir
sobre os perigos quê a obesidade inseri no contexto da

saúde. Consigo, na obesidade abrangem-se várias doen

ças como hipertensão arterial, 'arteriosclerose, cardiopa
tias e dores ria coluna vertebral,

Uma redução do percentual' de gordura gradativa
através de exercícios e dieta, recai como uma medicação
preventiva contra os males da obesidade.

EDUARDO RAMSAUER, LICENCiA0!} EM EDUCAÇÃO FisICA, MESTRE EM

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBliCAS

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

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

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

• telefone (. não serão publicados).

até as obras mais recentes hámuito para se

optar, muita literatura da melhor qualida
de, verdadeiras obras-primas, o que as fez

resistirem ao tempo.
Mas a quem não foi dada a oportunidade .

de conhecer a magia dos livros, na infância,
a quem não foi levado a ter o hábito, o gosto
pela leitura, isso não constitui atenuante.

Há que se despertar o interesse do adul
to quando ele ainda é criança, prepará-lo
para reconhecer o valor do livro. Para fa

zer com que as crianças cheguem à idade

adulta conhecendo a importância do livro,

precisamos - nós, os professores - cum

prir o nosso papel de incentivá-las no ca

minho da leitura, sem obrigá-las, fazê-las
escolher o que ler, induzindo-as a ler por
iniciativa própria.

Sabemos que, em alguns casos, o pano-

rama ainda é desalentador. Ainda existem

aulas de leitura que consistem simplesmente
em mandar cada 'aluno ler um trecho de um

texto qualquer. Como conseqüência disso,
quando esses alunos chegam ao segundo
grau, só lerão algum livro se o professor os
obrigar, com a 'condição da nota. E mesmo

assim, o aluno acaba lendo apenas trechos

ou sinopses que fragmentam as obras, provo
cando ainda maior desinteresse pela leitura,
não raro chegando à aversão.

Como esperar então,
-

que alunos como

estes, leitores em formação, gostem de ler, se
não os conduzimos honestamente a isso?

. Éprecisoquenós, professores, saibamos
despertar em nossos alunos o interesse

. pela leitura, pois é através dela que eles

vão adquirir quase todo o conhecimen

to que vão precisar para a vida.

1919f 2008
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FALA Aí!

"Sou umá
quase mu·lher._"

lEO KRET DO BRASIL (Pt{),
TRAVESTI E QUARTO VEREADOR
MAIS VOTADO PARA ACÂMARA

DE SALVADOR (BA)

'6Como uma

brasileira, fiquei
reconhecida."
DILMA ROUSSEFF,

MINISTRA DA CASA CIVil,
apontada com 8% das intençõ� de
voto em pesquisa do Oatofolha.

" Prefeito,
governodot ninguém
deve [Qr.o_r o_�Jos!"

.

PRESrDENTE LULA,
sobre declarações de prefeitos empos
sados sobre o efeito da crise financeira

global em obras.

,

E para rir?
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou pro
jeto do deputado Marcondes Gadelha (PSB-PB), que autoriza os estados a legis
lar sobre mobilidade urbana. Privilegiando o transporte coletivo e de pedestres,
a mobilidade de pessoas com deficiência e a preservação do meio ambiente,
além de assegurar e promover a ampla participação dos cidadãos para garantir
o controle social das políticas públicas de transporte, trânsito e acessibilidade.
A proposta determina também que os gestores públicos promovam a redução
das tarifas e definam fontes alternativas de custeio dos serviços de transporte
coletivo, além de estimular parcerias público-privadas para o setor Os estados,
ao planejar seus sistemas de transporte, devem privilegiar a construção de ciclo
vias. E cobrar pedágios, nos moldes do que Já existe desde 1975 em Cingapura
e em Londres, desde 2003. Sobre isso, não se pode duvidar Quanto ao resto, vai
esperando. De preferência, sentado.

TENSÃO \).
�:;:':'"

Começa 2009 e a insônia dós governadores de Sergipe, Amapá, Roraima, Ma
ranhão, Paraíba, Tocantins, Rondônia e Santa Catarina aumenta. Todos correm

o risco de cassação dos mandatos pelo Supremo Tribunal Eleitoral por abuso de
poder econômico e político e propaganda eleitoral ilegal em 2006. O TSf retoma
suas atividades em fevereiro, com seus sete ministros, total de votos obrigatório
para qualquer decisão.

ACREDITE
É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de
acidentes de trânsito, diz a Resolução 206, de outubro de 2006 baixada pelo _

Conselho Nacional de Trânsito e em pleno vigor. A parte boa é que o morto não
tem a carteira cassada, podendo voltar a dirigir ao fim da suspensão. Na Norue
ga, é proibido fazer sexo em troca de dinheiro, no país ou fora dele. Com multa
e cadeia por até seis meses.

JUVENTUS
.Pagar a dívida do Joventus e, em contrapartida, a
área do estádio vai para o patritnônio público, ao
invés de se dar dinheiro da prefeitura todos os anos

para o clube pagar dívidas que nunca acabam. Está
certo o secretário de Esportes, Cultura e Turismo,
Ronaldo Raulino. Resta saber o que pertence ao Ju
ventus: os edificações, o terreno onde está o estádio

• Jojio MarcattO', os riletros quadr!ldos do gramado?
i:3 No ano passado, o ex-presidente lio Tironi disse que
� já ti nha se acostumado às audiências de ações propon
� do leilões de bens do Moleque Travesso. Perguntar não
ll! ofende: macaco velho mete a mão em cumbuca?

o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2009
�

ECONOMIA 1
Em 2003, Moacir Bertoldi (PMDB) anunciava economia de 500 mil/mês
em recursos públicos com c

".

nQ número de cargos comissiQnad
"Para onde foi o dinheiro, se se atingiu a meta, ninguém 50
Se entrou na conta de excessos astos, tudo bem, era dinheiro qu
já não se tinha mesmo. Agora, a prefeita Cecília Konell (DEM) fala em

economizar RS 600 mil acabando com 100 cargos comissionados.

ECONOMIA 2
O que leva a supor que no governo de Bertoldi não houve economia ne

nhuma com pessoal comissionado. Mas ela diz que prefere esperar para
se manifestar depois de tomar conhecimento da realidade do quadro
de pessoal. Realidade que não quis conhecer antes de assumir, já que
�ejeitou b governo de transição. por isso, não vale repetir il discurs� da
tal herança maldita, que Bertoldi disse ter recebido do tucano Irilleu
Pasold, hoje vice-prefeito e secretário da Saúde.

NÃO?
Prefeita Cecília Konell (DEM) afirma não ter preocupações com a eleição
.de Jean Leutprecht (PC do B) para a presidência da Câmara. Diz ue

.onhece o vereador desde m
.

professora dele no ensino ·b
tem em boa conta. E os ue também votaram no ver

unista dele? Já 60mb! mbém?

RA CONFERIR
O ex-vereador Evaldo João Junkes (PT) deve assumir cargo comissiona
do na Câmara de Guaramirim, onde o prefeito Nilson Bylaardt (PMDB)
vai enfrentar ferrenha oposição pelo menos neste início de governo por
conta da eleição do tucano Marcos Mannes para a presidência do legis-

IIlativo: Com votos compulsqriq'�'.�0q ..R.�M, sem outra alternativa. Jun
"

.' ,

o a missã"
'

o Executivo no que for
.

�.-;.•_;;;ir·
,
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Francisco (E) e Justino dizem que opiniões podem e devem divergir, mos no votação bancado manterá unidade

OUVINDO A COMUNIDADE

Justino cria conselho

politico do mandato
Petista também tomará seu gabinete itinerante
JARAGUÁ DO SUL

.

Iniciativa pioneira no Legis
lativo local, o vereador Justino da
Luz (PT) está criandoum conselho
político que vai nortear sua atua- .

ção no primeiro mandato dele, na
Câmara. Na legislatura passada, o
petísta, ligado a movimentos po
pulares, ficou como suplente. O
objetivá e democratizar a atuação
parlamentar, proposta que se com

pleta com a criação do gabinete
itinerante) abrindo espaço, den
tro dos bairros, para que os mo

radores apontem as carências do
lugar onde vivem.

Eleito secretário da Mesa Di

retora, Justino foi um dos novos
titulares que cumpriu expediente
ontem na Câmara para, segundo
ele, "começar a interagir com os realizada no mês passado, com
novos rumos da política de Jara- participação de seis dos sindica

guá do Sul". Logo cedo, também tos de trabalhadores existentes

já estavam nos gabinetes os vere- na cidade. Um novo encontro
aclares Lorival Demathe (PMDB) está marcado para o próximo
e Francisco Alves, colega de dia 20. Do grupo,. dois nomes

bancada e com quem Justino serão escolhídos para participar
propõe um mandato integrado. do conselho que, em princípio,
Alves, que será o líder do PT, se reunirá uma vez por mês, e,
também fará parte do conse- segundo o vereador, será de
lho que reunirá representantes liberativo. "Eles sabem muito
da socíedade-cívíl organizada, mais do que nós. Os encami
em especial sindicatos e asso- nhamentos que forem dados,
ciações de moradores, além da "vamos seguir" afirmou.
executiva do partido. A saúde do trabalhador, a im-

Uma primeira reunião já foi plantação do passe único, a falta

de médicos-nos postos de saúde,
. a necessidade de mais vagas nas
creches, e as questões relativas
à mobilidade urbana são alguns
dos pontos citados pelo petista
que devem passar pela discussão
do conselho. "Eu e Francisco
viemos das bases, dos bairros.

\ Não podemos deixar de dar res

posta para aquilo que a comuni
dade quer e que dependem do
Executivo", lembrou Justino, ad
mitindo o sentimento "até utópi
co" quemove suas expectativas.

CAROLINA TOMASELLI

Câmara define hoje data para
votação do projeto da reforma
JARAGUÁ DO SUL

O presidente da Câmara,
Jean Leutprech (PC do B), re
úne os vereadores hoje, às 17

horas, para definir a data da
sessão extraordinária que vo

tará, em turno único, o projeto
de lei de mais uma reforma ad
ministrativa na Prefeitura de
Jaraguá. O texto foi entregue
pela prefeita Cecília Konell

(DEM) no dia 10, data da pos
se, mas precisa ser protocola
do oficialmente na Câmara, o
que não havia ocorrido até o

início da tarde de ontem.
Nesta segunda-feira, Leu

tprecht disse ter feito contato
com o Executivo, que informou
que a convocação dos verea

dores para apreciar e votar a

proposta em regime de urgên
cia deveria ser encaminhada

ao Legislativo ainda na data de
ontem. Segundo o presidente,
a votação ocorrerá ainda este
mês. Conforme o Regimento
Interno da Casa, um projeto em

regime de urgência tem prazo
máximo de 30 dias para ser vo

tado em plenário.
Na reunião de hoje tam

bém serão designados pela
Mesa Diretora os integrantes -

presidente, vice e relator - das
comissões provisórias de Or

çamento-e de Legislação, pelas
quais a reforma deve obrigato
riamente ser analisada e rece

ber os pareceres antes de ir à

votação. As comissões serão
destituídas após a convocação
extra, e serão criadas de forma
permanente na primeira ses

são ordinária do ano, dia 2 de
fevereiro.

Presidente afirmo que proposto vai ser votado ainda este mês

-

Volta do horário normal dia 26
A prefeita Cecília Konell (DEM) assinou ontem um decreto oficializando a volto
do expediente normal na Prefeitura de Jaraguá do Sul a partir do dia 26. A data
marca o retorno às atividades dos funcionários públicos que estão em período de
férias coletivas. O atendimento ao público será das 7h30 às 11 h30 e dos 13 às
17 horas. Hoje, as portas do Executivo abrem das 7h30 às 13h30.

o CORREIO ERROU
Diferente do publicado na edição de sábado, o prefeito de Guaramirim,

Nilson Bylaardt (PMDB), cobrou empenho dos servidores públicos para que a

receita do município supere os quatro milhões de reais, e não que a economia
seja rsultante deste montante.

.
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Reajuste surpreende passageiros
Na volta das férias, aumento da tarifa pega usuários desprevenidos
JARAGUÁ DO SUL

A semana começou com

uma surpresa nada' agradável
para grande parte da população
jaraguaense. Em vigor desde o

último .

domingo, 4, o reajuste
de quase 10% na passagem do
transporte coletivo municipal
pegoumuitos usuários despreve
nidos. Ontem! quando a maioria
voltou a utilizar o serviço apó_s as
férias de final de ano, O clima era

de indignação.
No aguardo pelo veículo que

a levasse do Centro para casa, na

Vila Rau, Goreth Lins, 28, nem
sabia do aumento, concedido n�
final da tarde de 29 de dezembro
pelo então prefeitoMoacirBertol
di (P:NIDB). A novidade causou

espanto. "Eu acho um absurdo,
não ficamos nem dezminutos no
ônibus, o "trajeto é curto demais

para esse valor", revoltou-se.
Para quem depende diaria

mente da Viação Canarinho para
se

. deslocar dentro da cidade,
como no caso de Goreth, os cus
tos cresceram ainda mais com

o início de 2009. "Se R$ 2,05 já
pesava muito no bolso, imagine
os R$ 2,25 de agora", contabiliza.

Não fosse o trânsito conturbado,
diz ela, trocaria o coletivo pela bi
cicleta para economizar.

Na mesma situação está Na

taly de Moura, 23. Na manhã de
ontem, sem saber do aumento,
saiu de casa apenas com o di
nheiro reservado à passagem de
retorno. Por sorte, tinha com ela.
R$ 0,20 extras e conseguiu em-

-

barcar no ônibus. Assim como

Goreth, ela também achou a cor

reção injusta.
Moradora doBairroGaribaldi,

a costureira Jurema Burger, 27,
tem um problema amais para re
solver. Cada vez que usa ônibus �

gasta R$ 2,90. Isto porque, faz

parte da lista de usuários abran
gidos por tarifas ainda maiores.
Elas chegam a R$ 3,60por trecho

percorrido.
No lado oposto, quem deve

se beneficiar são os estudantes,
com direito a 50% de desconto r

nos passes. Conforme o gerente
operacional da Canarinho, Ru
bens Missfeldt, o reajuste consi
derou custos do sistema, entre o

diesel e salários.

Kelly Erdmann linha utilizada pela família de Juremo tem tarifa de RS 2,90 e RS 3,60

Moradores atingidos p_ela água e desmoronamentos podem requerer ajuda

Começa cadastro de atingidos
pelo chuva para saque do FGTS
JARAGUÁ DO SUL

Se você é uma entre milha
res de pessoas atíngidas pela en

chente que assolou a cidade nos

meses de novembro e dezembro
de 2008, chegou o momento de
reverter parte dos prejuízos.
A partir de hoje, um mutirão

conjunto da Caixa Econômica
Federal, Prefeitura e Secretaria
de Desenvolvimento Regional
faz o cadastro dos jaraguaenses
interessados em sacar o FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço). Vale lembrar que
o benefício só será concedido

para quem comprovar danos

provocados por inundações e

deslizamentos de terra aconte
cidos no ano passado.

Os primeiros a serem aten
didos no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, são as pessoas
com pré-nomes iniciados pelas
letras U, V, W, X, Y e Z. As ins

crições seguem de acordo com

este critério até o dia 16 de janei
ro. Depois da data'estipulada, o
pedido deve ocorrer nas agências
do banco. Na CaixaEconômica Fe
deral as solicitações encerram em

12 demarço.
Todos os beneficiários pre

cisam apresentar documentos
originais e cópias ao procurar o
mutirão. São eles: RG ou CNH,
comprovante de residência
(datado até 120 dias antes da
catástrofe), Cartão do Traba
lhador ou do PIS, Carteira de
Trabalho (página da foto ·e dos
contratos) e laudo da Defesa
Civil. Este último é emitido
durante o atendimento, feito
das 13h às 19h.

Já a retirada do dinheiro vai
ocorrer dentro dos 15 dias sub
seqüentes ao cadastramento. O
aviso vem dos funcionários da
Caixa que estão incumbidos de

telefo� para as pessoas infor
mando a data e a hora do saque.

Datas para
as inscrrções
Dia 6 - trabalhadores

com nomes iniciados
. em U,V,W,X,Y e Z

-:

Dia7 -B, I e K

Dia 8 - H, J, O e D

Dia 9 - F, O, E e R

Dia 12 -l e P

Dia 13 - M e T

Dia 14 - 6 e N

Dia 15 - C e S

Dia 16 - A
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DESABRIGADOS

GERAVPOLícIA----=------------

Famílias precisam deixar escolas
---

Salas de aula devem ser liberadas até fevereiro para início das aulas
JARAGUÁ DO SUL

Um total de 20 famílias conti
nuam alojadas em escolas desde

que aconteceu a catástrofe climá
tica no final de novembro em Ja
raguá do Sul. Esse é o caso de Ro
semeire Velasque, 29 anos, que

. transformou uma das salas da
escola Ribeirão Molha em um lar

provisório. Hoje faz exatamente
15 dias que ela chegou à unidade
de ensino com o marido, a irmã,
o cunhado e os três filhos de 3, 6
.e 11 anos. Ao todo, quatro famí
lias estão no local. Nas unidades
de ensino dos bairros Jaraguá 84,
Jaraguazinho, Rio Molha, Lote
amento Hanemann, Rio Cerro
II, outras pessoas atingidas mo
ram temporariamente.

Rosemeire está preocupada
porque terá que deixar o abrigo.
Por determinação da Defesa Civil,
a família teve que abandonar a

residência alugada onde morava,

por causa dos grandes desmorona
mentos no bairroRioMolha. 'Ago
ra, esperamos a Prefeitura cumprir
com o que prometeu e achar uma
casa de aluguel para a gente mo

rar", disse. De acordo com a secre

tária de Desenvolvimento Social
e Família, Edimar Orzechowski,
ainda hoje os desabrigadoss vão
receber a visita da assistência so

cial, com o objetivo de resolver
o processo de locação de casas

para as fanúlias. Medida definida
como urgente porque as aulas co

meçam em fevereiro '1'\ dificul
dade está na negociação com as

imobiliárias em conseguir o alu
guel pelo período de seis meses",

-

ressaltou ela. Outra opção pode
ser a retirada do FGTS (leia re
portagem na página 6).

DAIANA CONSTANTINO Família de Rosemeire é um,a das que aguardam casas de aluguel prometidas pela Prefeitura

1-

Inquérito sobre acidente com
foguete fica pro�to em 30 dias

de um rojão atirado por pessoas
que estavam no local foi descar
tada pela perícia.

Com o depoimento do pro
prietário da casa, dois turistas
do 'Paraná serão intimados
como suspeitos. "Eles vão

prestar depoimento em Curi
tiba e pretendemos concluir
o caso em' 30 dias", afirma o

delegado. A pena por tentati
va de homicídio doloso pode
chegar até três anos de prisão
e, em caso de morte, a punição
sobe para até 12 anos. '1'\ pe
rícia indica que a trajetória do

foguete foi para baixo, mas não
sabemos se foi intencional",
destaca o delegado.

Conforme boletim médi
co emitido ontem, a saúde
de Ana

I
Paula melhorou e seu

estado era regular. O foguete
que atingiu a jovem na cabeça
durante as comemorações de
fim de ano, em Barra Velha,

g também deixou, oito pessoas
lli com ferimentos leves.' Ana

� Paula mora em Guaramirim e

,� estava num posto de gasolina,
'�na Avenida Santa -Catarina,
� Centro, côm o irmão quando
iS foi atingida, às 00h30 do dia

Ana Paula foi atingida na cabeça. primeiro' de janeiro.

Ana Paula da Silva continua
internada na UTI do Hospital
São José, de [oinvílle, A Polí
cia Civil de Barra Velha abriu

. inquérito na sexta-feira (2) e,

depois de 11 depoimentos, a

investigação já ganhou rumo.

O delegado Alexandre Carva
lho de Oliveira confirmou que
o foguete saiu de uma casa, lo
calizada à. 100 metros do posto
de gasolina onde a vítima estava
com outras pessoas. A suspeita

Ambulantes provocam concorrência
Prefeitura de Barra Velha cobra R$ 400 por cada alvará provisório
BARRAVELHA

A temporada de verão tam-.

bém acentua o trabalho tempo
rário nas praias, onde nem sem

pre Os vendedores. ambulantes
são bem-vindos. Barra Velha
libera alvará de verão, permi
tindo que o ambulante venda
seu produto na praia e nas ruas

desde que pague a taxa de R$
400. "O valor é estipulado atra

vés de lei, até para tentar coibir
esse tipo de comércio. Cada
vendedor é um alvará", explica
o fiscal de tributos Giuvani Ma

galhães Gonçalves.
O setor de fiscalização não

teve férias. Giuvani conta que fa
zem plantão interno e externo em
todos os dias da semana. "Não é
somente pela pirataria, atuamos Entre uma e outra temporada de verão, Adilson de Jesus é pintor
para inibir esses produtos na

praia. O turista vem para descan
sar e não ser incomodadoo", diz.
São emitidas até 300 licenças
temporárias em Barra Velha.

A reclamação ganha força
quando envolve a CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) da cidade..
"O município vive de quem está
estabelecido". Para ele, o valor do
alvará ainda é baixo se compara
do aos gastos que o comerciante
local tem o ano inteiro.
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Acusado de homicídio estasolto
JARAGuÁ DO SUL

APolícia Civil continua inves
tigando o assassinato do operador
demáquinas LucianoMarinho de
Melo, 31 anos.Ele foi morto com

uma facada no peito na madru
gada de sábado pelo vizinho Val
decír Maçaneiro, 27. O primeiro
homicídio de 2009 no município
aconteceu no Loteamento Souza,
Bairro Três Rios do Norte. Na
manhã de domingo, o suspeito se

entregou para a polícia, mas foi
liberado no mesmo dia.

. Em depoimento ao delegado
de Guaramirim, Daniel Dias, Val
decir disse que agiu em legítima
defesa. Ele afirmou ter atingido
Luciano para de defender de
uma agressão, que começou com

uma disputa de queda de braço.
No entanto, amigos que estavam

presentes no momento do crime
garantem que o operador de má
quinas foi surpreendido com

o golpe e que, sem forças, não
conseguiu reagir à agressão.

''Ele estava cheio de planos.
Ia mudar-se para a casa nova no

sábado, no mesmo dia em que
tudo aconteceu", lamentou a

mãe, Joana TerezinhaMarinho de

Melo, 49. A dona de casa conta

que, naquela noite, o acusado
chamou alguns amigos em casa

para beber, entre eles Luciano.

Depois de ser esfaqueado, Lu
ciano andou cerca de 30 metros
até chegar na frente da casa da
mãe, onde morreu.

"O Luciano era uma pessoa
tranquila, que nunca arrumou

problema com ninguém. Ele não
mereciamorrer assim", lamentou
o pedreiro José Alves da Silva,
41, um dos primeiros a prestar
socorro à vítima, que deixou a

mãe e quatro irmãos. O caso está
nas mãos dos delegados Adriano
Spolaor e Bruno Effori, de [ara
guá do Sul, que deverão dar
continuidade às investigações.

Ometalúrgico Carlos Eduardo
Staehling, 23, que era amigo de
Luciano, comentou que Valdecir

. é uma pessoa explosiva e com

histórico de brigas e agressões.
Na tarde de ontem; a reporta
gem de O Correio do Povo foi até
a casa do acusado; mas foi in
formada por vizinhos de que ele
e a mulher havíam saído.

DAIANE ZANGHELlNI

ACIDENTE ENTRE MOTO E CARRO
Uma colisão entre uma motocicleta é um 60lf aconteceu no tarde de

ontem, no esquino d�s. ruas Proçópio Gomes e '�"� de Julho (próximo
00 Posto Behling). g çgndutor do moto foi levado/ao Hospital São José
com dores no perna direito, mos, segundo os Bombeiros VoluntÍírios, o
ocidente não causou lesões mais graves.

Familiares e amigos afirmam que Luciano (detalhe) se dava bem com vizinho

STJ mantém prisão de escrivã
envolvida no jogo do bicho
JARAGUÁ DO SUL

O STJ (Superior Tribunal
de Justiça) manteve a prisão
preventiva da escrivã Dilva
Dolzan, de Guaramirim. A
decisão foi o vice-presiden
te do tribunal, ministro Ari

Pargendler, que está no exer

cicio da presidência durante
o recesso de fim de ano. Ele

negou o pedido de liminar e

pediu informações ao TJ/SC
(Tribunal de Justiça de Santa

Catarina). Dilva é apontada
como uma das participantes
do esquema de jogos de azar

na Região Norte. Segundo o

Ministério Público de San
ta Catarina, Dilva avisava os

bicheiros sobre "varreduras"
realizadas pela polícia contra
o jogo do bicho e os jogos de
azar: A ex-delegada regional
de' Jaraguá do Sul, Jurema
Wulf, também é acusada de
proteger os bicheiros. Um dos

defensores de Jurema, Osmar
Cracíola,'aguarda o julgamen-.
to do habeas corpus interpos
to no STF (Supremo Tribunal
Federal), em Brasília, no final
do mês de dezembro.

Dos 21 denunciados na

Operação Game Over, realiza
da no dia-S de novembro, sete
permanecem presos. Há cerca

de dez dias, Jurema está de
tida num alojamento do· 14°
Batalhão de Jaraguá do Sul. Já
a escrivã Dilva e os bicheiros
José Wodzinski (o Zeca), Ade
mir Bell (o Adi). Éverson Wo
dzinski, Vinícius Wodzinski e
Bianca Bell foram transferidos
da sede do Deic (Diretoria de

Investigações Criminais), em
Florianópolis, para o Presí
dio Regional de Jaraguá do
Sul. A transferência dos pre
sos foi autorizada pela juíza
da Vara Criminal de Jaraguá
do Sul, Patrícia Nolli.

o Luciano

não tinha problema�
com ninguém.
Ele não merecia. �

"'��

Investigações
prosseguem
Conforme o delegado Daniel
pios, Valdecir Moçoneiro
responder por homicídio
ficado em. liberdade, já

,,' ho.uve flagrante. Como
)ii\apresentou,-se esponton
nenhum mondado de pri e.-
gou o ser expedido. Porém, toso .

os investigações constatarem que
ele oferece risco à sociedgne, os
delegados responsáveis pelo coso

oderõo pedir o prisão prev
speito.

Assalto em

rodovia
GUARAMIRIM

A Polícia Militar registrou
um assalto na madrugada de
ontem, na Rodovia do Arroz,
em Guaramirim. Um homem
armado abordou M.C.J., 25
anos (o nome não foi divul
gado), na entrada do estacio
namento do edifício onde a

vítima mora, e desferiu-lhe
um soco no rosto. Em seguida,
o bandido teria exigido que a

vítima o' acompanhasse até o

apartamento e abrisse a porta.
Diante da negativa, o ladrão
obrigou-o a pilotar a moto
em direção ao município de
Guaramirim. Em determinado
ponto da Rodovia, o assaltante
obrigou M. a encostar o veí
culo e a cobrir o rosto para que
não fosse reconhecido. Nesse
momento, o bandido roubou
R$ 700 da carteira do motoci
clista e um relógio de pulso,
além de tentar atear fogo na

moto derramando álcool. O
bandido não foi localizado.
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JANEIRO
Alguns poucos sortudos ainda curtem seus
dias de férias. Mas muita gente já está
de volta ao ritmo normal de trabalho. In
dependente disso, janeiro é um mês mais
light, mais gostoso. A energia do verão e
das férias recentes faz o mês parecer uma
brincadeira. É gostoso sair do trabalho a
tardinha e encontrar esse sol, as pessoas
em bmzinhos, visitas fora de hora, ape
nas um lanchinho para a família ao invés
do jantar e dá até ânimo pra inventar um
passeio ou um churrasquinho em plena se

gunda-feira a noite. Só que isso não dura
muito. Conforme os dias vão passondo, as

.

pessoas vão deixando os bmzinhos, as visi
tas não aparecem com tanta freqüência, o
jantar precisa ser feito e você já não está
disposto a ficar acordado até tarde numa

segundona. Em fevereiro, todõs nós já es

tamos devidamente adequados a rotina
.

que precederá os próximos 10 meses do
ano, até chegar dezembro e entrarmos
de novo neSSE ti ima gostoso. Aproveite
esses dias. Eles passam rapidinho.

TERAPIA
Quem nunca se sentiu melhor só de olhar
o mat sentir aquele vento no rosto e pisar
descalça na areia? Pra mim, isso é uma me
dida terapêutica e deveria ser prescrita aos

portadores de stress, rabugice, desilusão
amorosa e baixa auto-estima. Confesso
que estou bem melher Até a auto-estima
deu uma elevada caprichada após a can
tada do frentista do posto. Foi a única,
lUas já ajudou!

CHEGA PEDRÃO!
A chuva voltou, de mansinho por aqui e
mais violenta em outras partes do Estado.
Com certeza isso fez o início do ano mais
triste para alguns. Principalmente para
aqueles que perderam tudo há pouco tem
po. Deve bater um medo, uma angústia,
uma tristeia. Que venha o sol, que per
maneça e que dê lugar apenas a algumas
garoazinhas necessárias e chuvas de verão
controladas. São Pedro, derrame bênçãos
em abundância. E não chuvas.

NA TV

Vai come

çaro BBB9.
Devo admi
tir que não
é algo que me prenda em frente a televi-

.

são. Mas navegando na internet entrei nuni
site com pe�Is que, me parece, tem como

objetivo principal angariar votos que pos
sibilitem a entrada na casa. O número de
perfis é absurdo. e a maioria está de fato,
na briga. Tem de tudo: Saradas mostran
do o popozão, homens bomba dos exibin
do seus músculos, lolitas, mamães em

forma, vovôs de sunga de elefantinho,
vovós de meia calça corae rosa e minis
saia, travestis bizarros... Oh céus! O que

.

. .,'
'7

.' � "ylra p.orOl.

MULHER�-----

FOGOS
Tudo bem. Não há reveillon sem fogos.
Mas eu confesso que fiquei bastante apre
ensiva. Passei por mais de um susto no
momento da virada. Fogos falhados que
estouraram no chão e alguns inconseQüen
tes que soltaram seus foguetes em direção
ao público. Há que se ter cuidados, comprar
fogos de qualidade, usa-los em uma área

. praticamente isolada e solta-los em dire
ção contrária a multidão. Nada de grave
foi registrado ao meu redor Fora minha

,

tremedeira e o suor frio.

GUARDANDO
AS BOLINHAS
Hoje é Dia de Reis e segundo a tra
dição, dia de recolher os enfeites de
natal. Desmontar a árvore, retirar as
luzes e as guirlandas. Nossa árvore es
tava linda, toda colorida e iluminada.
Ao retirar os enfeites fiquei pensando
que este é o primeiro ano que mon
tei uma árvore de natal de verdade,
depois que fiquei mamãe, porque em

apartamento o máximo que conseguí
amos fazer era colocar uma arvorezi
nha minúscula sobre a mesa. E justa
mente nesse Natal, com uma árvore
tão bonita, meu filho viajou antes de
vê-lo e chegará quando ela já estiver
encaixotada. Ai, ai!

ORGULHO DA TIA
Graças a Deus"alguém na família her
dou o meu gosto pela leitura. Nesse
exato momento, enquanto escrevo es
sas linhas, minha sobrinha de 11 anos
escolheu um dos meus livros, colocou
seus óculos, arriou na rede da varanda
e está lá, concentradíssima. Posso di
zer que ela vai se divertir, a julgar pelo
livro que escolheu.

Esta promoção é válido poro toda linha' fio!
.Jcvel, modelos básicos, disponíveis em estoque.
Promoção válido até 10/01/2009 ou enquanto
durarem os estoques. 'Licenciamento grátis pago.
pelo Jovel. O imposto (IPVA) decorre por conto
do cliente. Toda a linho Fio! com redução do IPI
para todos os veículos zero Km em estoque. Este
promoção pode ser revogada sem aviso prévio:
Todas as imagens sõo de caráter ilustrativo.

PECHINCHA
Eu acho que as academias deveriam
fazer um desConto especial a cada
início de ano. Sim, porque imagino
que a procura aumenta considera
velmente nessa época. Afinal, é hora
de expulsar do corpinho aqueles
quilinhos a mais, adquiridos pelo
abuso nos doces, nos choppinhos, na
comilança generalizada e na pre
guiça. Ai Papi, daí-me forças para
abrir a lista telefônica, discer os

números e fazer uma pesquisa de
preços. Já cansei!

llr-o
A FLORA VAI ...
A Favorita entrou na reta final e con
fesso que o autor foi de uma eompe
tência extrema, do meu ponto de vis
ta. Vocês lembram logo do começo
da novela quando ele revelou quem
era a vilã da história? Todo mundo
estava se perguntando onde ficaria a

graça da novela. Esse folhetim, sem
nenhum mistério a ser desvendado,
no final, prendeu a atenção de todo
mundo até agora. Até quem odeia
novela está se perguntando qual
será o final da Flora. Alguém tem
alguma sugestão?

Pronta poro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS 'ACESSÓRIOS

1I0omingo'a noite, 4 de janeiro e

eQ tive que tlrar o cobertor do ar
mário. Não lembro de um outro ano
em que isso aconteceu. Natureza
linda e imprevisível.

.Com tanta festa nessa época
chega o sabadão e você, surpreen
dentemente se vê. sem nada para

'

fazer Aí vem a sugestão de uma

amiga: "Vamos achar uma festa de
aniversário de alguém, pnde tenha
um monte de gato e só nós de mu
lheres. Que talT

110 bordão do meu verão (que não
, esquecerei tão cedo) foi: "Vai catá
marixxxco, fia, vai. Marixxxquinho,
marixxxquinho". E eu àgüentei essa
frase a cada trinta segundos. Sou
ou não sou' -uma seguidora de Jó,
com tamanha paciência?

Passeio de bolsa e minha amiga.
com um' chapeuzinho fofo que con

segui de brinde Iluma dos minhas
últimas compras inúteis. lemanjá
deve ter ficado faceiro com tóo belo
presente, arrancado pelo vento_ De-
vidamente registroí'lo. '

'

..;
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LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha amiga Ana
lu Gonçalves. Ela curtiu, como manda
o figurino, as delícias de Balneário
Camboriú.

BERMUDÃO
Olha só! Aquela turma que gosta
mesmo é de um pernõo ao léu já
pode se alegrar: feriados com fins de
semana enforcados não vão faltar.
Até carnaval e Páscoa nenhuma
meleza.mese partirde abrfl,aproveite.
Tiradentes (21/04) cai numa terça
feira, Dia doTrabalho (01/05) cai
numa sexta-feira;. Corpus Christi
(11/06) cai na quinta. No segundo
semestre, mais molezas! Três
feriados na segunda-feira: Dia da
Independência (07/09), Padroeira
do Brasil (12/10), Finados (02/1). E
mais dois na sexta-feira: Consciência
Negra (20/11) e Natal (25/12). Sem
falar de feriado municipal e estadual.
Quer mais?! Vai trabalhar!!!

'NOVO CLÔ
Vocês acreditam? Mas o buxi�os
dõo conta: o depvtado Clodovil

HernaJldes em 200Q meteu o pau
nas mulheres (neste caso, "meter
o pau em mulher" restrtnqe-se ao

sell.Udo figurado). Inclusive chamou
o mulherio de ordinário, vulgar e

cheio' de silicone, numa clara alusõo
à baixaria, e ainda afirmou: elas só
trabalham deitadaS.· Pois então, o

.

mesmo disse, durante a virada (de
ano), que em. 2009 promete pegar
mais leve com seus pitis. Será?

SERÁ QUE VAI?
Pois �! Entra ano, sai ano e nada do
boa gente Marcelo Müeller arrumar

uma namorada. Soube que ele fez altas
simpatias no réveillon. Será que vai
funcionar? Aguardem, novidades aqui!

MISTURE BEM
Nada de frescura! Para a galera
radical chique vai uma dica: mostre
que tem atitude! No, temporada de
férias, a moda, no caso, é dar um

tempo. Vasculhe o seu closet, crie
.

a sua própria tendência e mostre a

que veio!

LI NUM JORNAL
O melhor atleta do salto: com vara

do Alemanha, fez uma cirurgia para
mudar de sexo. Vvonne Buschbaum,
melhor esportista do salto com vara

da história da Alemanha, agora se

chama Balian., Bem, são tantas os

possibilidades de tripudiar da situação
que nem vale a pena. Certo?!

" O pesslmlsta
'sento-se e !Iostimo-se;

O otimista -

levanto-se e age. "
(AUTOR DESCONHECIDO)

,

Patrícia Mafhud e Mariana Marcatto nos embalos da orla catarinense,

DE VOLTA
Olá, cá estou eu de volta: alma leve, inteiro e feliz, como o artilheiro de um time
campeão! Fui com bola e tudo, pela linha de fundo e marquei mais um gol de placa.
Adorei minhas férias! Mas, chegou a hora-de baixar a guarda e voltar à reclldnde.
Temos que trabalhar: o restante deixemos nas mãos de Deus. Quero agradecer a

nossa editora- chefe do jornal O Correio do Povo, Patrícia Moraes, que, aliás, nõo
teve muita folga. Ela conduziu com muita fidalguia a coluna no meu lugar Valeu!

TE CONTEI!'
.0 meu Qmigo Chico Silvo é

presença constante nas melhores

balados de Borra Velha .

•JÓ o empresário Rafael Dt!IlOS
Nazório curte temporada de

"férias em Balneário Camb
tiracolo de suo bela Mônic .

• 0 meu abraço de hoje ehelo
de energias positivas poro o ano

de 2009 vai poro o amigo dos

bons, Julinho, do Coso Campel(o.
Ele é leitor assíduo do coi

ss

.Não é a puro verdade? Há

quem digo que em 2009 os bolsos

võo continuar caindo porqu� o

.•0 meu compadre, presidente
da Fesporte, Cocá Povo�ello e

suo Gisa, curtem temporada de

férias em seu apê, em Balneário
,

Camboriú.

janlos um novo ano com soude{
harmonia, e grandes reolizaçõés.

i .Com essa, fui!!!

Dizem por ai. Está pintando um clima de romance entre a bonita Fa
blane Gosch do Costa e aquele jovem político "bombril", que enrola
a bela namorada há anos... Fobione é habitué dos manhãs numa

academia moderna do urbe sorriso, para manter a formo.

o "casa e separa" do ano é entre aquele empresário bem sucedido e

suo mulher Dizem: ele aprontg muito... mas quem aproiltóu COIl'! ele no

separação, foi a filha mais velho, a herdeira' do tino de�rabalho. Elo
assumiu a cadeira dele na empresa e no caixa ... O casamento voltou às,

, boas e os negócios da família também

FOFOCÓDROMO. ',.BICO DOCE
Mal abri a minha caixa de e-mail e já recebi
uma fofoca. Diz respeito o uma recaída de
lave affair...Dizem que o coroa empresário,
casado, separado e casado novamente, con
tinua atrás da ex- amante. E vez por outro
ainda saem juntos ou fazem uma viagem
para um lugar paradisíaco. "A mulher dele,
apaixonado e destemperado, se sonhar com

.

os encontros secretos, arma o' barraco de
navo. Mas é relaxado total. Em Jaraguá do
Sul tudo se sabe. Só pedindo minha pimenta
"Gota Maratá" .

BUXIXO

.,.
.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORi\lAUSTA

Três ponto zero
Dia desses, chuva intensa, TPM se aproxi

mando, rugas chegando para ficar e a flacidez a

me ameaçar. Recorri à internet que tempos atrás
descobri ser um bom remédio contra o baixo
astral. Fiz urn café daqueles com aroma de cau
sar inveja na vizinha e me 'sentei em frente ao

computador. Na primeira tentativa, servidor
não encontrado, na segunda, terceira, quarta,
décima, vigésima vez, a mesma frustração.

Respirei fundo e liguei a televisão. Nada
absolutamente nada passava na tela de plasma
(paga em 12 prestações) a não ser os irritantes
chuviscos. Dar um pontapé no televisor me pa
reciaa coisa mais prazerosa naquele momento,
mas corno ficar com fama de louca desequili
brada não estava nos meus planos, me contive.
Lembrei das técnicas de yoga, esqueci minutos
depois. Queria fazer algo que expressasse com

mais veracidade o meu estado de espírito.
Peguei o telefone e disquei à número da

minha irmã. Ela tinha marcado de almoçar
comigo no último domingo e não apareceu.
Fiz quatro tipos de salgado, dois doces, passei
três horas arrumando a casa e acabei dividin
do a mesa com a Natasha (urna cadela perne
ta que encontrei na rua). Aquele era um exce

lente dia para cobrar explicações e descontar
as frustrações. No terceiro número discado,
bubububu. Não·me segurei e feito criança
chorei de raiva na frente do espelho (quem
nunca fez isso que atire a primeira pedra).
1 Fazia mais de urn ano que não tinha urna

folga. Quando meu chefe sorriu e disse 'na-pró
xima segunda-feira tire o dia para você', qua....

se não acreditei. Planejei olhar todos. os sites
de decoração, comer pipoca vendo a novela
-da tarde, colocar a conversa em dia com tan
tas pessoas queridas que deixei de ter contato

por absoluta falta de tempo. Mas São Pedro
resolveu atrapalhar meus planos, mandou urna
chuva torrencial e fez da tecnologia criada pelo
homem algo sem nenhuma função.

Nada poderia ser pior, poderia sim, cons
tatei já no escuro. Meia hora depois, com a

vela e o isqueiro em mãos, decidi sacudir a

poeira, não sou nenhuma Luana Piovani, mas
também não costumo ficar me lamentando

por muito tempo. Fui olhar os álbuns. Se tem
urna coisa que prefiro à méda antiga é isso.
Gosto de pegar a foto, ver no papel, sentir o
cheiro, não acho graça nas imagens na tela. É
algo que me parece demasiadamente frio. Es
colhi aleatoriamente e dei de cara comigo em

Porto Seguro com um biquíni que eu jaI;nais
ousaria usar hoje. Não virei urna pudica, não
é isso, são os cinco, ou seis quilos a mais que
fizeram a transformação do meu guarda-rou
pa. Cheguei a conclusão que o dia. definiti
vamente não deveria ter começado. E ainda
temmulher que diz que não existe a crise dos
trinta. São todas urnas mentirosas. Sai pra lá
Deborah Secco.

.patipaulamoraes@hotmail.com

VARIEDADES--------�

Rumo a

galáxia
Uma aventurasobre três chimpanzés

da NASA � Ham, Luna e litan - que são
enviados aos limites da galáxia para des
cobrir vida alienígena. Força-dos a tra
balharem juntos, eles vão juntar forças
e aprender a conviver com as diferenças
para derrotarvilões do espaço.

Comunidade
désiludida

No casamento de um jovem morador
de um prédio de classe média em Bom-

_

baim, homens e mulheres dessa comuni
dade ímpar se reúnem e recordam sua

juventude, refletindo sobre as mudanças.
As vidas· desses pares que cresceram

juntos no edifício Wadia são reveladas.
Testemunha disso, Rusi Bilimoria, luta
para encontrar o sentido da própria vida

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Ramiro diz para lívia que não permitirá que elo
destruo sua carreira. Evandro pede que Anto
nella seja o advogada de Morolonis. Morolonis
conto poro Aloor que terá o ajudo de Evandro no

disputa poro ficar com seu filho. Stelinho, Wu
e Edilza 1I'0com bilhetes. Semíromis diz olívio

que pode descobrir o paradeiro de quem des
contou o cheque roubado no época do hospital.
João.vê Theo entrando na academia com Wu. Wu
diz a Ihen que Flor correm perigo e que ele pre
cisa deixar de lado as mógoas e protegê-Ia.

TRÊS IRMÃS
Alma socorre Virgínia: Violeta gosto de sua cam

panha eleitoral e o povo também. Suzana e Ugi·
nho impedem a briga de Eros e X'onde. Toninho
avisa o Suzana que Virgínia estó passando mal.
Violeta é apresentado o Baby Montenegro. Alci
des examino Virgínia e o aconselha a ficar em
repouso absoluto. Alma culpa Lózaro pela saú
de de Virgínia, Xonde diz o Gaivão que quer se

vingar de Eros. Violeta hospedo Boby e Gennaro
no mansão. Virgínia conversa pede para Alma
liderar a luto contra os inimigos.

A FAVORITA
Donatela se esconde no rancho e canta músi
cos poro Floro ouvir. Pedro se preocupa com o

confiança que Donatelo tem em Silveirinho.
Cassiano confirma paro Loro que Holley é o pai
do filho de Céu. Damião se preocupo quando vê
Dedina em uma ambulância. Silveirinho ligo
poro Donatela e elo diz que vai desmascarar
Florô. Catarina e Vonderlei combinam um en

contro. Floro se desespero ao ver uma mulher
parecida com ünnntelo no restaurante e de
cide segui-lo. Donotelo atrai Floro até um

teatro em ruínas.

CHAMAS DA VI DA .

Pedro pergunto se Mercedes é tio dele. Pedro
diz que seu pai comento.u que elo foi expulso de
casa. Upe tem uma visão de Vivi gritando com.

ele. Vivi diz poro Antônio que estó bem. Antônio
diz que fez besteiro. Rafa e Anmnio escondem
de Vivi que Upe ligou poro folar com elo. Be
atriz pede poro Vilmo não ir ii fóbrico. Lourdes
diz poro Carolino que Arlete preciso descansar.
Carolino diz que Arlete está deprimido. Marreta
pergunto onde Manu passou o noite. Elo diz que
ficou na coso de sua mãe.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Noti, Miguel, Beto e Aline atiram contra os,
mutantes felinos e homens fera. Beto leva uma

unhado no braço. Aline é imobilizado. Felino

ameaço morder Aline. Gór hipnotizo Irmo e or

dena que elo seja babá. Torso, Batista, Bené e

Donilo lutam contra os vampiros. Simone ligo
poro o Depecom. Os médicos chegam poro exa

minar Vovó. Carol diz que iró denunciar Ferroz.
Ferraz ameaço motor Carol. Carol resolve coo

perar com Ferroz. Ele aviso que elo irá ajudá-lo
no seu plano de vingança contra Noti.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa-
bilidade dos emissoras). .
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Lourdes Maria
quer ser atriz
Lourdes Maria, 14 anos, a filha mais
velha de Madonna, se matriculou na

escola de drama de Nova York, que
formou atores como Macaulay Culkin
e Sarah Jessica Parker. A jovem, que
se mudou para Manhattan com a

mãe, está determinada a ser atriz.
"Ela quer provar que pode e planeja
se dedicar aos estudos", disse uma

pessoa próxima. Lourdes já recebeu
convite para estrelar um filme.

Ellen Page
será lésbica
A atriz Ellen Page vai aceitar outro
papel polêmico: ela é a favorita para
interpretar uma homossexual, em
um filme baseado em história real.
Page, que interpretou uma jovem
adolescente grávida no filme JUliO, de
2007, atuará no próximo drama sobre
Laurel Hester, uma paciente termi
nal que lutou pela pensão para sua

companheira 'homossexual, sabendo
que faleceria de câncer.

Aguilera é.

organizada
A cantora Christina Aguilera revelou
que é a rainha da organização. A
artista considera que isso não seja
algo muito bom, porque é muito con

troladora com tudo. A começar pelas
coisas em sua casa, que têm etiquetas
e cada uma com seu lugar designado.
Aguilera contou que essa atitude
se deve a ter vivido uma falta de
estabilidade em sua casa, por causa
do trabalho militar de seu pai.

SUDOKU DIVIRTA-SE
Moto-serra
Um lenhador viu na vitrine de uma

loja uma moto-serra. Curioso, decidiu
entrar e perante as vantagens que o

empregado deu a méquina, compreu.
Após uma semana o lenhador decide
voltar a loja para reclamar:
- Com o mechado, eu cortava trinta
árvores pordia e agora não consigo
cortar cinco.
Admirado, o empregado pega na

máquina para ver se tinho alguma
avaria. Ao ligá-Ia, ouve-se o barulho e

o lenhador, assustado, pergunta:
- Epa! Que barulho é esse?SOBRE O J060

É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo .colune. Tombém
não se pode repetir números em codo quadrodo de 3x3.

�

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 15°C MíN: 14 C MiN: 113° C MíN: 17° C
MÁX: 3D" C MÁX: 31°C MÁX: 30° C MÁX: 29° C
Nublado Nublado Nublado Nublado

SOLUÇÃO
Tempo estável com predomínio de sol e
temperaturas em gradativo aumento. Em algumas
regiões a nebulosidade aumenta e podem ocorrer} l'at1lS lia ma

pancadas isoladas de chuva. ��������.. ;;��;�....

11/1 ,í 18/1 H' '26/1

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você se sentirá in

tegrado às pessoas
que estiverem ao

seu lado e a vida social. assim
como as amizades, farão do seu

dia especial. Toda atividade em

equipe será beneficiada. Muita
empatia, troca e aprendizado.
Aproveite os bons ares.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Suas emoções
estarão todas
voltadas para a

satisfação de suas necessidades
afetivas. Você conseguirá falar
sobre isso. Existe um equilíbrio
quase perfeito entre a afirmação
de sua liberdade e suas neces

sidades emocionais.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Aproveite para faz

.
er uma profunda
avaliação de como

anda sua vida familiar. Mude o

que tiver -que mudar. Converse
e aceite novas opiniões. Injete Í)
novo em sua vida sem avaliações

•

ou julgamentos. Tente fazer o
que seu coração pede.

� ��a22/8)
� '} Sua agressividade

� � está bem mod-
erada e você deve

aproveitar para relaxar e exercitar
ii fé e a certeza de que tudo
terminará da melhor maneira pos
sível. Você agora já não se sente
tão ameaçado como se sentia há

algumas semanas atrás.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Seu senso prático
estará ainda mais
forte nos próximos

meses. Não se deixe influenciar

por sentimentos de dúvida em
. relação ao futuro. Você deve

ter claro o caminho que vai

seguir. Seja objetivo, rápido e

assertivo nas decisões.

"" CÂNCER
�........_. (21/6 a 21/7)
;�!!P.!f� Não permita que
:

;
; pensamentos

negativos ou
dúvidas atrapalhem seus planose
decisões. Tome cuidado com a ne

cessidade de controle e exercício
de poder que podem estar ainda
mais fortes em você. Pratique a

receptividade e a humildade.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Se você perceber que
seus pensamentos
tendem à nega
tividade, comece

já wp trabalho com você mesmo.
Lembre-se que a energia segue os
pensamentos. Aprenda e disciplinar
sua mente e organizá-Ia no sen

da construção e criatividade.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Que tal começar o
ano arriscando-se
mais, deixando as

coisas caminhar e procurar ame-
.

nizar um pouco esse jeito tão
certinho? Você verá que a crítica
diminuirá. Hoje é um daqueles
dias que você sente vontade de

jogar tudo para o alto.

MINGUANTE CriDA

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Este é um

momento que sua

mente e qualidade
intelectual estará apuradíssima.
='or isso, não deixe passar essa

oportunidade para se organizar.
Faça cursos de especializações
e formações para seu progresso
profissional e pessoal.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

,..[. Você está em

uma ótima fase,
recebendo boas

energias, o que só vem Ilonfir
mar a necessidade de expandir
e incrementar sua vida. E claro
que toda fase de mudança
requer um maior dispêndio de
energia, é isso costuma cansar..

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

Mareio
Marthin ohr
Melissa Raquel Richter
Rafael Roberto Rosa
Verônica P. Muller

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje toda sensibi
lidade e necessi
dade de expansão

que você já vem sentindo nos

últimos temPfl;> serão intensifi
cadas. Fique atento à inflação
do ego, comum em seu signo.
Não se deixe dominar pela ar

rogância ou ilusão de poder.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Você continua
,.,..., sendo testado em

suas escolhas.
Reflita sobre'os resultados e não
dê nenhum passo em direção ao

. futuro sem estar consciente. Não
é momento poro cometer erros.
Procure respostas invocando sua

alma ou Eu Superior.
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TRABALHO

Novo diretoria do AMIF
A AMIF (Associação de Moradores do Ilho do Figueira) realizou assembléia para
eleger a nova diretoria deste ano. No encontro foi indicada o presidênCia ao
Mauro de Paula, que agora substitui Francisco Valdecir Alves, e a vice-presidente
é o professora Iracema Jasper Fischer. Dentre as principais reivindicações do
diretoria poro 2009 estão: uma praça pública, áreas de lazer com um campo de
futebol. implantação de uma escola municipal do 10 ao 50 ano. As metas de
trabalho ainda vão ser discutidas.

ALASCA

Exposição fotográfico
Uma exposição de fotografias está aberta no Museu Weg. Os trabalhos devem
ficar expostos até o dia 23 deste mês. Dos 22 mil imagens da viagem, que o casal
Joice de Oliveira Guimarães e Cláudio Amoêdo Guimarães realizou de Jaraguá do
Sul até o Alasca, algumas foram selecionadas para a mostra. A aventura iniciou
no dia primeiro de junho de 2007 e teve duração de 250 dias. Eles percorreram
17 países. Ao todo foi mais de 72 mil quilômetros a bordo de um Innd Rover
2002, adaptado poro o viagem.

.'

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO
DE FORNECEDORES

A Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú, Estado de Santa
Catarina, torna público aos _interessados, que de acordo com a Lei
Federal n. 8.666/93, encontra-se aberta à possibilidade geral e irres
trita para proceder a atualização de registros cadastrais de fornece
dores e para ingresso de novos interessados. Para tanto, exige-se
apresentação da seguinte documentação (original ou autenticada):
CND Municipal, Estadual e Federal; CND junto ao INSS e FGTS

. e Cartão de CNPJ, Contrato Social. Atendimento: diariamente das
7:30 às 11 :30horas, e das 13:00 às 17:00horas no Departamento de

Compras da Prefeitura Municipal, sita a Rua José Bonifácio Pires, n.
45, Centro, São João do Itaperiú - Fone 047 34580010. São João
do Itaperiú(SC), 05 de janeiro de 2009.

Valdir Correa
Prefeito Municipal

Informa abertura de

processo seletivoSANTACATARINA

Área! Requisito Cidade Inscrições e informações

Educação: Formação Superior Encaminhar currículo até dia
em Pedagogia, preferencialmente Jaraguá do Sul 07/11 através do site www.sesc-

com Habilitação e/ou sC.com.br ícone Educação
Especialização em Educação
Infantil

..... _._ .•......_..::._ .

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
através do site www.sesc-sc.com.br

VITRINE-----o-------

GRADUAÇÃO

Inscrições
do Senai

As inscrições para os cursos superi
ores de tecnologia do Senai estão
abertas até o dia 20 de janeiro. Os
vestibulares de Blumenau, Brusque,
Itajaí e Jaraguá do Sul estão agenda
dos para o próximo dia 25. A capaci
tação de graduação tem duração de
dois a três anos. Os cursos disponíveis
são: Produção Têxtil, Produção do Ves
tuário, Gestão Ambiental, Fabricação
Mecânica, Automação Industrial, em

Blumenau -, Fabricação Mecânica,
em Brusque -, Manutenção Industri
al. em Itajaí -, Produção do Vestuário,
Fabricação Mecânico, em Jaraguá do
Sul. Para os interessados, mais infor
mações no site www.fiescnet.com.br.

UNERJ

Internet mais
rápido

A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) realizou parceria com a Fapesc
(Fundação de Apóio à Pesquisa do Estado
de Santa Catarina) e ampliou 150% a

� capacidade do conexão dos ambientes
� da Instituição. Isso significo que ove
� locidade de acesso nos 800 computa

.-----------------------__, dores instalados no campus será
mais rápida com a rede wireless. A
agilidade da conexão com a internet
passou de 4 Mbps para 10 Mbps.

CAMPANHA

Premiação
de Natal

A Câmara de Dirigentes lojistas de
Jaraguá do Sul realizou o sorteio do
campanha "Natal irresistível". A pre
miação foi para os clientes das lojas.
O sorteio aconteceu. no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul). Os
premiados foram: José Neri Maeinchen
(1 notebook no valor de RS 1.299, cli
ente do Posto Petromil Marcolla; laer
cio leite (1 notebook no valor de RS
1.299). cliente da loja Urban Man do
Shopping Breithaupt; Ivani Evangelista
(1 TV LCD 32 polegadas, no valor de RS
1.840). cliente da loja Havan do Shop
ping Breithaupt; Dagmar Adriane Bi
anchi Zonella (1 TV LCD 32 polegadas,
no valor de RS 1.840, da 'loja Telles
Calçados; Alex Maurício André (1 mo

tocicleta no valor de RS 5.244), do
loja Rosali Modas; e Roberson Carlos
Falenski (1 automóvel Renault Sand
era, no valor de RS 30.500), cliente do
Supermercado Brasão.

CULTURA

. Inscrições poro o Baú do Rockyy
O evento Baú do Rock Festivallll: "Um grito pelo cultura" está mar

cado paro os dias 10,11 e 12 de julho deste ano. As bandas interessadas
em participar desta edição ainda podem se inscrever até sexto-feiro (9).
Os integrantes devem entrar em contato através do e-mail baudorock
festival@gmail.com ou pelo telefone 3373-8163. e solicitar a ficha de
inscrição. No encontro deste ano, oficinas de bateria, guitarra e vioUio,
voz, expressão corporal. contrabaixo, teatro, dança, pintura, argila e

malabaris vão ser oferecidos gratuitamente. Ao todo serão mais de 40
bandas poro comemorar o Dia Internacional do Rock.

o CORRflJO DO POVO

LUXO

Morisol e novos marcos
O grupo Marisol, de Jaraguá do Sul. planejo nova fase de crescimento e de maior
margem de lucro. Uma das estratégias, segundo o presidente Giuliano Donini, é
a aquisição de novas marcos, especialmente no segmento luxo. A. meta, é atingir
faturamento de RS 1 bilhão no ano de 2011. A companhia já conta com os mar

cas premium Lilica e Tigor e a Rosa Chá, com coleções feminino e masculino.
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CHUVAS

Sul do·Estado sofre com enchentes
Mais demil pessoas foram atingidas pelos temporais no fim de semana
A chuva voltou a castigar do estado pode chegar a nove".

Santa Catarina neste fim de se- O major, que, visitou a

mana. No total, 18 municípios área com o governador Luiz
foram atingidos, sendo que Henrique da Silveira, con
cinco decretaram situação siderou os estragos "impres
de emergência: Criciúma, sionantes". "O número de
Turvo, Nova Veneza, Içara desabrigados e desalojados
e Meleiro. Mais de mil pes- deve aumentar, pois há mui
soas saíram de suas casas por ta gente isolada. Apesar de
causa das enchentes, que de- . termos muitos voluntários e

ixaram mais de 654 desaloja- muitas embarcações pres
dos e 372. desabrigados. tando socorro, até partícula-

Segundo o diretor da De- res, ainda não conseguimos
fesa Civil do estado, major chegar a todos os lugares",
Márcio Luiz Alves, o número contou o major.
de cidades em situação de O governador lamentou
emergência deve aumentar. O os prejuízos para as famí
major diz que Jacinto Macha- lias e para os municípios.
do, Praia Grande, Lauro Mül- Ainda não há levantamen
ler, Araranguá e Forquilha tos, mas houve grande per
também podem oficializar da nas plantações de arroz,
sua situação de emergência. que foram inundadas. Estra
"O número de municípios em das e pontes também foram
situação de emergência no Sul destruídas.

Mercado interno deve

segurar a economia
dedicados à exportação - e da
indústria como um todo' - foi
bem maior.

Entre os empresários es

pecializados no mercado do
méstico, os mais otimistas são
os fabricantes de cimento, em
balagens metálicas, papel e ar

tefatos para uso pessoal, produ
tos farmacêuticos e confecção e

peças interiores do vestuário.
"Há mais indústrias espe

cializadas emmercado domésti
co acreditando que a situação
será melhor em seis meses do
que companhias exportadoras",
diz o coordenador da pesquisa,
Aloísio Campelo.

O mercado doméstico vai
atenuar a desaceleração da eco

nomia prevista para este ano.

Executivos de indústrias dedi
cadas ao mercado interno estão
bemmais otimistas com 2009 do

que os exportadores. Essa é uma
das principais conclusões de
uma pesquisa da FGV (Funda
ção Getúlio Vargas) para medir
o humor e as expectativas dos
industriais.

De acordo com a sonda
gem, a confiança nos negócios
para os próximos seis meses

dos industriais especializados
no mercado doméstico reduz
iu-se de forma moderada em

novembro, enquanto a queda
na confiança dos empresários AGÊNCIA ESTADO

Entre os mais otimistas para 2009 são os fabricantes de cimento

Os prejuízos no Vale do Araranguó ainda não foram calculados, mas houve grandes perdas nas plantações

TSE vai julgar oito governadores
Denúncias são por abuso de poder, compra de votos e propaganda ilegal

Oito governadores estão
sendo processados no TSE

(Tribunal Superior Eleitoral)
e correm risco de cassação.
A lista é liderada pelos gov
ernadores da Paraíba, Cássio
Cunha Lima (PSDB), e do Ma
ranhão, Jackson Lago (PDT),
cujos processos já foram ini

ciados, mas interrompidos. As
denúncias contra os governa
dores são, na sua maioria, por
abuso de poder econômico,
compra de votos e realização
de propaganda ilegal com uso

de recursos públicos.
Além de Lima e Lago, es

tão sob ameaça de cassação os

governadores Luiz Henrique
da Silveira (PMDB), Ivo Cas
sol (sem partido), de Rondô
nia; Marcelo Déda (PT), de

Sergipe; Marcelo Miranda
(PMDB), de Tocantins; José
de Anchieta Júnior (PSDB),
de Roraima; e Waldez Góes

(PDT), do Amapá. Para quatro
deles, a tramitação dos pro
cessos indica vitória parcial.
Os governadores da Paraíba,
do Maranhão e de SC con

seguiram o adiamento de seus

processos com pedidos de
vista, enquanto o de Rondônia

o
,,':

�
::l
>
15

Luiz Henrique é acusado de abuso de poder e propag�nda ilegal

obteve liminar favorável à sua

manutenção no cargo.
O governador de SC é

acusado de abuso de poder
e propaganda ilegal durante
campanha. Já o de Sergipe re

sponde a processos por abusos

de poder econômico e político,
assim como o do Amapá, que
também é acusado de conduta

proibida a agente público. Em
fevereiro, o processo contra
Luiz Henrique foi iniciado e

interrompido.
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Aposenta�oria por idade mais ágil
Governo promete conceder benefício com cadastro informatizado em 30 minutos

As agências do INSS (Ins
tituto Nacional do Seguro So

cial) já estão aptas a conceder,
em 30minutos, aposentadorias
por idade aos trabalhadores
urbanos, com reconhecimen
to automático de direitos. Em
vez da exigência de apresentar
uma série de documentos, que
pode fazer o processo demorar
mais de um ano, o trabalhador
poderá requisitar a aposenta
doria apresentando somente a

carteira de identidade.
A maior agilidade na con

cessão das aposentadorias por
idade será possível, segundo
o Ministério da Previdência, a
partir da aprovação da lei que
autorizou o INSS .a ampliar a

base de dados certificados
do CNIS-(Cadastro Nacional
de Informações Sociais),
utilizad6 na concessão das
aposentadorias.

Essa lei foi regulamentada
pelo decreto 6.722, publica
do em edição extra do "Diário
Oficial" de 31 de dezembro. A
lei também criou a figura do
micro. empreendedor índiví-

o

dual, que permitiráa trabalha
dores com pequenos negócios
informais se inscrever na Pre
vidência Social pagando alí

quota reduzida de 11% sobre
o salário mínimo.

Ainda de acordo com a

Previdência, gradualmente, os

dados do CNIS estarão dispo
níveis para a concessão dos de
mais benefícios- da Previdência
Social. Em março de 2009, por
exemplo, a previsão é que seja
possível conceder aposentado
ria por tempo de contribuição
para trabalhadores urbanos e,
em julho, a concessão de apo
sentadoria por idade para tra

balhadores rurais.
O INSS fechou parcerias

com entidades representati
vas dos trabalhadores rurais,
como a Contag (Confederação
Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura) e a Via Cam

pesina, para pesquisar os da
dos sobre esses trabalhadores

paTa montagem do cadastro
até julho de 2009.

AGÊNCIA ESTADO

Obama estuda corte de

impostos de US$ 300 bi'
WASHINGTON

o presidente eleito dos
EUA, Barack Obama, e os con

gressistas democratas estão ela
borando um plano para oferecer
cerca de US$ 300 bilhões em

cortes de impostos para pesso-
o

as físicas e empresas, segundo
o The Wall Street Journal. De
acordo com o jornal, a medida
visa a atrair o apoio dos republí
can()s para o pacote de estímulo
econômico e incentivar as em

presas a criar empregos.
O tamanho dos cortes de

impostos propostos - que res
- ponderiam por cerca de 40% de
um pacote que totaliza US$ 775
bilhões ao longo de dois anos -

"-:,�,,,:o "�é,maiordo que previammuitos
'.

. ;-·i:e<?p:gr�sistas de ambos os par
-�.:> ..ti,Q.ottJ� pode facilitar a con-

,', . qiiiSt-à dos votos dos republica-.

nos qi:J.e defendiam uma ênfase
maior na redução de o

impostos
do que nos gastos do governo.

Se aprovadas, as propostas

de Obama para a diminuição da

carga tributária podem ir mais
fundo do que os cortes efetu
ados por George W. Bush nos

dois primeiros anos de seu go
verno. O corte de impostos fei
to por Bush em 2001 totalizou
US$ 1,35 trilhão, para um perí
odo de 10 anos. Considerada a

maior da história, essa redução
contemplava um corte de US$
174 bilhões nos dois primeiros
anos, segundo o Comitê Con

junto do Congresso sobre Tri

butação.O segundo maior corte
de impostos da história - num

total de US$ 350 bilhões para 10
anos, anunciado por Bush em
2003 - estipulava uma renúncia
fiscal de US$ 231 bilhões para
2004 e 2005. A maior parcela
do alívio tributário beneficia-

.

ria as pessoas físicas que pa
.

gam imposto de renda.

AGÊNCIA ESTADO
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Trabalhador poderá requisitar aposentadoria apenas com carteira de identidade nas agências do INSS
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Jaraguaense está
na seleção brasileira
Guilherme viaja terça PaI9- Argentina e Chile
JARAGUÁ DO SUL

Todo mundo espera co

meçar o ano com boas noti
cias. Para o jovem Guilherme.
Getelina, que completará 17

anos próximo dia 7, o pre
sente chegou logo depois do
Natal. Ele foi confirmado
na seleção brasileira de bi
cicross que disputará duas

competições internaçionais
neste mês - uma em Men-·
doza (Argentina) e outra em

Santiago (Chile).
.

São duas etapas do Cam

peonato Latino-Americano da
modalidade. Guilherme foi
convocado depois de ser o se

gundo colocado no Brasileiro
e também no Pan-Americano

(disputado no Brasil) em 2008,
-

na categoria boys 16 anos. Para
esta temporada, o jaraguaense
subiu de categoria e está na

júnior man, que é a penúltima
antes da elite.

_

Guilherme está empolga
do com a primeira viagem
internacional por causa do
bicicross. Mas ele admitiu

que já previa isso quando co

meçou a praticar o esporte.
"Desde que iniciei pensava
em competir fora do Brasil

porque via amigos meus fa
zendo o mesmo. E sabia que
eu também teria condições",
afirmou o atleta, que tem so

nhos maiores. "Penso em ir'

morar nos Estados Unidos,
onde o apoio para o esporte
é maior e se tem condições
de sobreviver praticando bi

cicross", avisou.

Alonso sai ileso

depois de queda
As férias de Fernando Alonso na

África tiveram um final conturbado. Na
tarde de domingo, o avião onde o pilo
to espanhol estava, se chocou com um

prédio dentro do aeroporto de Quênia
pouco antes da decolagem. De acordo
com a assessoria de imprensa, todos
saíram ilesos do acidente.

Guilherme Getelina treina de olho em desafios cada vez maiores nas pistas

çamp�õo
seria cha
me. Ele é

Sobre a competição em Guilherme. "Eu 'acredito que
terras estrangeiras, as expec- tenho condições de brigar por
tativas são as melhores. "Não medalha, afinal fui bem no

vejo a hora de embarcar e che- Pan-Americano (da modalida

gar na hora da prova. Estou de)", emendou, dizendo que os

treinando bastante para con- 'maiores adversários serão os

trolar a ansiedade", revelou argentinos e venezuelanos.

Inter pode trocar Vasco anuncia
Adriano por Jô ex-Figueirense
A Inter de Milão pode deixar O Vasco anunciou na manhã de on-

Adriano sair em troca de outro jogador tem a contratação de seu 110 reforço
da seleção brasileira. Ontem, o jornal para esta temporada, quando a equipe
italiano Corriere dello Spoff publicou disputará a Série B do Campeonato
que o time milanês nõo descarta ne- Brasileiro. Tróta-se do meia Fernand-
gociar o Imperador com o Manchester tnhe, revelado no Guaratinguetá-SP,
City, recebendo em troca Jô. O ex- que fez carreira no Figueirense e es-

corintiano hoje amarga a reserva. . tava no futebol japonês.
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O diretor de futsal da Malwee,
Cocá Pavoneio, confirmou on

tem o mais novo reforço da
Malwee para a temporada - o

ala Xoxo, campeão da Liga com

o time jaraguaense em 2005 e

que estava na Cortiana/UCS.
O jogador, junto com Cabreú
va, é o principal reforço para
2009. Pavoneio disse que está
estudando se alguém será
dispensado, mas acredita que
ninguém deva deixar o grupo.
Xoxo já manifestava vontade
de voltar há um bom tempo.
E a Malwee sentia a carência
de um jogador leve como ele,
desde que Valdin deixou o

time. Mesmo experiente (faz
35 anos em março), Xoxo pode
ajudar muito.

ogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior no

,Nesta primeira fase, tem muito 4ime e, por isso,; a
trca prejudicada,porque a maioria não te�>conoições

....... ri r com os times consióeródos grandes. Mqs é umtpecado ver

aqyela�urlzada tendo 1Ie jogar em campos cO,m cpndiçóes olUito pr�:;/
cá [Ias, com muita lama e buraco. Mas, por outro lado, quem joga em
um giomado assim, joga em quolquerlugar.

EDMUNDO NO FIGUEIRA? ,

Ontem o Vasco anunciou que nõo renovou com o atacante Edmundo. E
o presidente do' Figueirense Participações, Paulo Prisco Paraíso, já fez

.

uma proposta para que o craquetetorne pum o Orlando Scarpelli. Ele
. jogou pelo alvinegro em 2005, quando marcou 15 góis e salvou o time
00 rebaixamento. Masrneste a'na, o time da Capital disputará a Série
B. Mas especulações apontam que Edmundo tem proposta também. do
futebol árabe. I

",',4."""""",;""""""" ..
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ntinuam se movim ntando
Fluminense se apresenta e espera divulgarmais quatro reforços em janeiro
DA REDAÇÃO

A semana começou movi
mentada nos dubes do futebol
brasileiro. Muitos se apresenta
ram ontem para iniciar os traba
lhos para a temporada 2009, com
caras novas e discursos antigos
- o de brigar por título. O Flu
minense foi um dos clubes que
iniciou os trabalhos na segunda
feira, já com o atacante Leandro
Amaral, Mariano, Xandão, [aíl
ton, Marquinho, Leandro Do

mingues e Válber. A diretoria
anunciou também o lateral-es
querdo Leandro, que defendeu
o Palmeiras este ano e espera
divulgar mais quatro nomes até
o fim do mês.

O Cruzeiro também se reapre
sentou ontem, anunciando mais
três reforços - o atacante Jael
(ex-Atlético-MG), o lateral [an
carlos (ex-São Paulo) e ozagueiro .

Leonardo Silva (ex-Vitória). Já o

São Paulo segue de férias, mas

a diretoria' segue trabalhando. O
volante Arouca, do Fluminense,
está praticamente acertado. Ao
contrário do Corinthians, o time
que iniciou mais cedo os traba
lhos e segue em ritmo forte.

O Flamengo tinha divulga
do o volante Willians, do Santo
André, mas pode perdê-lo para

-

o rival Vasco. Falando no time
da Colina, o presidente Roberto � """---'

Dinamite deve anunciar nos pró
ximos'dias o meia Carlos Alberto
(ex-Botafogo, Corinthians e São

Paulo) e o goleiro Cássio. No Pal
meiras, a esperança é fechar com·
o atacan�e Brandão, �� há seis
anos está no futebol russo. O

Botafogo apresentou o'atacante
Reinaldo. A dupla Gre-Nal tam
bém tem novidades. O atacante

Herrera, do Corinthians, deve
ser anunciado hoje. Já o Colora
do se apresentou ontem e pode
perder Edinho e Nilmar para o

futebol europeu. Leandro Amoral se apresentou junto com o Fluminense ontem como principal reforço do tricolor-carioca

'Considerado venda de veiculos no periodo de jane!(Q de 2008 à '05/01/2009

www.Q���...AIido.4B�d\e;� ��..
Caraguá Auto Elite

47 3274 6000 Uma relação de confiança.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




