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Homens mais ricos proporcionam
mais prazer às mulheres durante os

relações sexuais, segundo estudo de
dois cientistas do Universidade de
Newcastle, no Grã-Bretanha. Poro
chegar à conclusão, Thomas Pollet e

Daniel NeHles usorom informações
de uma pesquiso chinesa que contém
o maior base de dados já recolhido
sobre estilos de vida, saúde e família.

Fonte: Diório Digital
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Crise fin;llnceiro
reflete 11O'\&omO
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POLíTICOS

Tamanini pede
terceira pista
Prefeito de Corupá diz que também é
preciso pensar na segurança do trecho da
BR-280 entre São Bento do Sul e Corupá.
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Femusc é música
para o comércio
Festival começo no domingo com

expectatIVa de, além do boa músico,
movimentar a economia do cidade.
Nos três primeiros edições, soldo foi
de RS 8 milhões.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

o livro tradicional e o livro eletrônico

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCR!TOR li:: EDiTOR

meiro, porque o avanço da informática a

produzir recursos cada vez completos e

indispensáveis .para a produção de im

pressos, facilitava cada vez mais a edi
ção de livros, revistas e jornais. Segundo,
porque o monitor do computador, com
tubo de imagem que emitia brilho e ra

diação excessivos, não permitia que o ser

humano lesse nele textos extensos, como
as volumosas páginas de um romance. E
os e-books, então, não vingaram.

Mas no início do novo século os

monitores de LCD, que não emitem
tanto brilho, se popularizaram e novos

suportes para a leitura de textos digi
tais, como o E-book Reader, aparelho
do tamanho de um livro, de tela fosca,
que não emite luz e imita uma folha de

papel para se ler livros eletrônicos está

despertando atenção.
Então, apesar de não acreditar que o

livro impresso em papel vá acabar, sei
que já.existe uma pequena legião de lei
tores que lêem e-books. Até eu me sur

preendi lendo dois ou três livros, um de
345 páginas, na tela do meu notebook,
recentemente, ao receber a nova obra
de alguns amigos escritores em PDF,
antes de o livro ser impresso.

-

De maneira que eu não acredito no

fim dos livros tradicionais', do texto
. impresso no papel, nem na populari

� zação a curto prazo do e-book, mas já
admito que a leitura de textos digitais
em suportes diferentes e novos é uma

possibilidade. É o futuro chegando, o'
. progresso da tecnologia mudando hábi
tos e costumes.
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As novas tecnologias de comunicação
estão transformando com assustadora
rapidez os hábitos e costumes, o modo
de vida do ser humano. Com o boom da
informática, lá pelo início dos anos 90,
sentenciou-se o fim do livro como conhe
cido até então, o suporte tradicional para
qualquer publicação de obra literária ou

não. Apostava-se nos livros virtuais, tex
tos digitaispara ler na tela do computa
dor. Eu me manifestei descrente dessa
previsão e não fiquei sozinho nisso. Pri-

DO LEITOR

Seja mélhor
em 2009. Mude!

Tenha certeza de que se você repetir exatamente as

mesmas coisas do ano passado, você terá os mesmos re

sultados. Você deve ter passado por momentos difíceis,
amargou quedas inesperadas. E alguns dias foram de
chuvas, trovões e lágrimas: Só que você está aqui, mais
forte por dentro, com experiências que você pode e deve
usar para não cometer os mesmos erros novamente.

Construa este ano que começa com relações fortes,
com novos sonhos, com missões pessoais e sempre com
o intuito de aprender cada vez mais. Principalmente
busque viver melhor. Todos nós possuímos montanhas
para escalar, cada um deve ter seus próprios desafios,
devemos olhar para os obstáculos que surgirem sem

medo e sem arrogância, mas com a confiança de que es

tamos pronto para enfrentá-los. Viver é estar preparado
para situações difíceis. Nunca esqueçam, o modo como

encaramos as dificuldades é que faz a diferença.
Que neste ano saibamos corrigir o curso da nossa

vida. Ninguém muda o curso de um grande navio de
uma hora para outra. Devemos fazer umà pequena ma
nobra e o barco irá mudando de direção, lentamente.
Não espere um mundo perfeito para iniciar um novo

projeto, para pedir a mão dela em casamento, para pro
curar aquele novo emprego, ou para ter seus filhos. Não
desista. Nunca desista. Por nenhum tipo de pressão. To
dos temos algo especial dentro de nossas mentes, nos
sos corpos e nossos corações.

Um filósofo e escritor alemão de nome Lichtenberg
disse certa vez: "Eu não posso afirmar que as coisasvão
melhorar se nós mudarmos, o que eu posso afirmar é

que para elas melhorarem, nós temos que mudar".
Desejo a todos os leitores, que este ano seja o da

mudança na vida de cada um. Mudança para melhor,
mesmo que seja remando contra a maré e que saibamos

passar pelos desafios que surgirem.
Mahatma Gandhi disse que: "Você deve ser a mu

dança que você deseja ver no mundo". Siga em frente.
Faça uma pequena mudança. Portanto, faça coisas dífe

. rentes, mude!

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, E5TUOANIE !:li:: DiREITO

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e • telefone (' não serão publicados).
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" Isso é

perseguiçõo
político. "

MOACIR BERTOLDI (PMDB),
EX-PREFEITO, negando irregularidades
no pagamento de serviços denunciados

como não realizados.

"Todos os crianças
serõo atendidos. "

SILVIO CELESTE, SECRETÁRIO DA

EDUCAÇÃO, garantindo matrícula paro
crianças antes atendid.as pela educação

infantil estadual.

" Estou à disposição
paro intermediar. "
PAULO BAUER (PSDB),

SECRETÁRIO ESTADUAL DA

EDUCAÇÃO, em apoio a ações e

projetos da Prefeitura de Jaraguó do Sul.

. -Imagem arranhada
o senador Neuto de Conto (PMDB) disse que os políticos devem se mexer

para' mudar suo imagem. Lembro que existem pessoas honestos no jogo
político, mos o político tem sido incapaz de responder às aspirações dos
múltiplos setores do sociedade. Antes que os institutos de pesquiso voltem
o divulgar novos avaliações do extensão do descrença dos brasileiros no

político como instituiçiío, é evidente que os próprios políticos precisam se

mexer poro mudar esta imagem. A sociedade brasileiro sobe que os fraudes
se multiplicam por falto de justiça; não existe justiça pelo ausência de leis
exemplares; e não há leis exemplares porque os existentes não são cumpri
dos. Fecho-se, assim, o círculo de vícios que permite o existência de delitos
em clima de impunidade. Mos o raspagem do ferrugem deve começar nos
bases, nos legislativos municipais cujo imagem está tão arranhado quanto
o do Senado e Câmara dos Deputados. De Conto, que era suplente de Leonel
Pavan (PSDB), hoje vice-governador, é um dos políticos brasileiros contra

quem nodo consto.

APERTANDO
Projeto do deputado Juvenil Alves
Ferreiro Filho (PRTB-MG) prevê o

peno de prisão de dois o oito anos

poro quem agredir atleta, árbitro,
torcedor, treinador, dirigente esporti
vo ou jornalista por causo de resulta
do esportivo. Determino, ainda, que o

prisão não dará direito 00 pagamen
to de fiança: A punição valerá mesmo

para agressões foro dos estádios. Uso
exemplo do treinador do PalmeirÍls,
Vanderlei Luxemburgo, agredido por
torcedores em novembro de 2008.

REELEiÇÃO 1
Quatro propostos sobre reeleição apre
sentados há dez anos ainda estão no

pauto de votações do Senado. A mais
antigo, do ex-senador José Eduardo
Dutra (PT-SE), acabo com o reeleição
de prefeitos e obrigo o desincompati
bilização de governadores e presidente
do Repúblico, que poderiam se reeleger
apenas uma vez e seriam obrigados o se

afastar seis meses antes do eleição, evi
tando o uso do máquina público.

REELEiÇÃO 2
Foi o que fez o governador Luiz Henri
que do Silveira (PMDB), que enfrento
ação no Tribunal Superior Eleitoral.
Em 2006, renunciou 00 cargo poro
disputar o reeleição, mos o máqui
na público comandado por Eduardo
Pinho Moreira (PMDB), seu vice até
então, não poupou dinheiro públi
co poro promover obras e ações do
governo catarinense. Que tinha no

comando o próprio LHS. Ou seja, com
renúncia ou sem elo dá no mesmo.

0, CO,RREIO DO POfO lOTERÇA·FEIRA, 20 DE JANEIRO. DE 20091
.

L
.

Ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB)reuniu-se ontem COI11 alguns ex-se-
cretoFios Hoje ele deve copvocaluma'imtrevista éoletiva co

.

pren-
so poro reb.pter os. acusações. feitasMeelo governo do pte Cecília
Konell (D6M), de .•gue teria autorizado o pagamento de empenhos de
serviços em caráter emergencial no final domandDto, sem que tenham
sido todos.

.
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BR-280
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POLITICA----------

Tamanini quer uma terceira pista\

Proposta de mais segurança na serra foi levada ao Dnit na semana passada
CORUPÁ

Ainda não há certeza de
que as obras de duplicação da
BR-280, entre São Francisco
do Sul e Guaramirim, incluin
do o contorno rodoviário de
Jaraguá do Sul, comecem em

setembro, o novo prazo anun

ciado no início do ano pelo
Denit (Departamento Nacío
nal de Infra-estrutura e Trans

porte). Isso porque a crise fi
nanceira mundial vai obrigar
o governo federal a rever in
vestimentos previstos no PAC

(Programa de Aceleração do
Crescimento) que já teria no

ano passado R$ 120 milhões
garantidos para a duplicação
da rodovia.

O projeto não contempla
agora o trecho da rodovia
entre Corupá e São Bento do
Sul, mas o prefeito Luiz Car
los Tamanini (PMDB) enten
de que os 20 quilômetros da
serra que liga os dois muni

cípios é tão ou mais perigo
so para o trânsito diário de
milhares de carros leves, ca
minhões e ônibus, quanto o

trecho restante dos cerca de

70,quilômetros que deman
dam ao porto de São Francis
co do Sul. Foi o que o levou a

conversar, na semana passa
da, em Florianópolis, com o

engenheiro chefe do Dnit em
Santa Catarina, João José dos
Santos, sobre a possibilidade
de construção de uma tercei
ra pista.

Tamanini também rei
vindica a construção de um

túnel e passarela em trecho
da rodovia que corta a área
urbana do município. Ex-di
retor do Deter (Departamen
to de Transporte e Terminais
de Santa Catarina), o prefeito
entende que a discussão so

bre a duplicação da BR-280
não deve se limitar apenas ao

trajeto entre o porto e Jaraguá.
"Ternos que pensar na obra
por inteiro, ou pelo menos até
São Bento do Sul, porque a

demanda em direção ao porto
também é grande daquela re

gião e de outras que acessam a

rodovia em direção ao litoral",
observa Tamanini.

CELSO MACHADO Prefeito Tamanini defende terceira pista na serra para trânsito mais seguro

IGUADOSUL

; NOTA DE EMPENHO

25848/2008

Data: 11/1212008

I Tipo: Ordinário \
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
COORDENADORIA DE SERViÇOS PÚBLICOS
Siluação de Calamidade Pública

Construção de animos elou taludes

Obras e In�talações
ConSlJ1Jçã� de Talude na À.Adollo Anlonio Emendoerf

,
I

Saldo Al\lal: 183.527,74

Maiores contas sõo de retirada de barreiras no Molha e Jaraguazinho

Denúncias são encaminhadas
à Promotoria da Moralidade

\
de dezembro ..

O ex-prefeito, que deve con

vocar para hoje uma entrevista
com a imprensa para desmentir
as acusações, garante ter deixado
R$ 1,7 milhão em caixa como re
cursos do município para paga
mento de despesas com as chu
vas de novembro. As despesas
que mais chamam a atenção, se
gundo o Procurador, referem-se
à remoção de barreiras nos bair
ros Rio Molha e [araguazínho,
totalizando. R$ 200.626,27 e R$
183.290,88, respectivamente.

Do priníeiro empenho res

tariam ainda R$ 183 mil para
quitar o serviço. Segundo Val
mir, na semana que vem outras

irregularidades relacionadas
com obras emergenciais pagas
em dezembro ou empenhadas
serão encaminhadas ao promo
tor Aristeu Xenofontes Lenzi, a
quem caberá analisar a veraci
dade das denúncias.

Temos que pensar
no obro por inteiro,
ou pelo menos até
São Bento do Sul.

O Procurador Geral da Pre
feitura, Valmir Elói, confirmou
ontem o encaminhamento a

Promotoria da Moralidade PÚ
blica de cinco do total de oito

empenhos feitos e pagos no fi
nal do governo do ex-prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB) por
conta de obras emergencias
que o atual governo alega não
terem sido realizadas. A denún
cia, feita na semana passada, foi
rotulada pelo ex-prefeito como

"perseguição política". Ele su

geriu a abertura de uma sin
dicância. "Onde tem a minha
assinatura, tudo foi feito dentro
da lei", garantiu Bertoldi, lem
brando que a validade do de
creto estabelecendo situação de

l--_-===:.::...;:.:..:::....:.,_-,"':"v:"":ato-r----;::parc;e=':::-a-;:;O=ata:-:V:;:C\=o-----;v:;:a emergência. no município tem
validade pelo período de seis

� meses e que não foi possível re
� cuperar todo o estrago causado
� pelas chuvas em novembro até
o final de seu mandato, em 31

A obra
A duplicação do BR-280 entre

São Francisco do Sul e Jaraguá do
Sul é uma reivindicação de políti
cos e empresários que se arrosto
há mais de dez anos. O início do
obro, considerando o primeiro
prazo anunciado, já sofre atraso
de pelo menos cinco anos. Com
início garantido poro outubro de
2008, só deve começar em setem
bro de 2009, jó que ainda está no

dependência de laudos ambien
tais, desapropriações e edital de
licitação de caróter nacional, por
se trotar de rodovia federal, entre
outros procedimentos formais.

Câmara é
convocada

Câmara de Vereadores de
Cuaramírim volta às atívída- .

des plenas no dia 2 de feve
reiro, mas deve ser convocada
extraordinariamente - ainda
hoje do prefeito Nilson Bylaar
dt (pNDB) para apreciar alguns
projetos do Executivo. Um de
les trata do prometido abono
de R$ 200, beneficiando os cer

ca de 500 servidores efetivos e

que o prefeito pretende pagar
já em janeiro, Outro contém a

proposta de reforma adminis
trativa, que Bylaardt pretende
ver aprovada logo para permitir
a plena nomeação dos ocupan
tes de cargos comissionados. O
prefeito também tenta resolver
pendenga do governo do ex

prefeitoAntônio Zirnrnermann
(pMDB) iunto ao Tribunal de

.

Justiça. A época a Prefeitura
doou área para o novo fórum
da cidade e, em contrapartida,
incorporaria o prédio antigo ao

patrimônio público.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ECONOMIA

NO BOLSO

o CORREIO DO POVOO-

TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2008

Ano novo. Preço novo e reajustado
Alimentação, habitação, transporte e serviços estão mais caros em 2009
JARAGUÁ DO SUL imóveis para locação, os preços

Salário reduzido e despesas subiram em média 10%.
extras. Assim costuma ser o pri- Na alimentação, o tomate

meiro mês do ano para maioria é o vilão da vez. A fruta que
das famílias. A folha de paga- era comprada a R$O,89 o qui
menta aparece com descontos lo em janeiro de 2008, agora
por causa das férias pagas em custa em média R$ 2,49, uma'
dezembro, mas por outro lado, diferença de 180%. A notícia
é tempo de comprar material boa é que a banana, o café, o
escolar, fazer a matrícula na trigo, o leite, o óleo de cozinha
escola e ficar em dia com os e o pão estão mais baratos. Os

impostos. Difícil é administrar combustíveis também tiveram
'

este período turbulento diante baixa.
das altas nos preços de itens bá- De acordo com o economís
sicos como alimentação, habí- ta Jorge Brognoli, os altos índio
tação e transporte público. "Os ces de desemprego diminuem
preços variam muito. As frutas a procura, o que contribui
e verduras estão mais caras", para a queda dos preços. "O
comenta a auxiliar de produ- preço dos alimentos está atre

ção, Fernanda Alves Lenhardt, lado à safra. Se não tivermos
23 anos. O salário de Fernan- ' problemas com a safra, como
da deve aumentar em 8% no excesso de chuvas ou secas, a'

próximo mês. Mas ela convive tendência é estabilizar ou até
com reajustes bem maiores. O baixar os preços", explica. A
transporte coletivo que utiliza inflação segundo Brognoli, está
diariamente subiu 9,8% (veja sob controle e dentro da meta

quadrá) se comparado com o do governo. "Eu não acredito
mesmo período do ano passado. na disparada de preços. Esses

Já a tarifa de água sofreu reajus- aumentos estão dentro da nor

te de 10,62%. O IPTU (Impos- malidade", avalia.
to Predial e Territorial Urbano)
teve alta de 7,26%. E entre os DEBORA VOLPI Auxiliar de produção Fernanda Alves Lehnhardt já sente no bolso o reajuste no preço das frutas

Preço do aluguel subiu cerca de 10% em Jaraguá

Período de recessão reflete
na procura por imóveis,

,

, RS 343

R,S 392
ss

wRS '101

;:TRANSPORTE COLETIVO (JARAQUÁ DO SUL)
• linha Regular

; W

RS2,05
�' Intermunicipal Uguá/Ctba) RS21,08

TARIFA DE ÁGUA (SAMAE)
,

� Residencial ;

• Comercial
RS 14,04
RS 24,03,

RS 15,53
RS 26,07

O setor imobiliário vive no valor dos aluguéis, só não
uma situação atípica. O pe- é maior, segundo Andreatta,
ríodo de recessão devido à porque os locatários precisam
crise qué iniciou nos Estados adequar os valores à realída
Unidos 'e as enchentes que de financeira das famílias dá
castigaram Santa - Catarina região., "Nós nos baseamos
mudaram o cenário e já réfle- na lei da oferta e dà procurá'
tem nos preços dos imóveis. e no IGP·M (Índice 'Geral de
"Nós estamos pisando em Preços ao Mercado). O ideal
ovos. Nos meses de dezem- seria aumentar mais, mas não
bro e janeiro sentim?s uma podemos porque sabemos que'
,freada nas vendas, Mas a pro-: os salários das famílias não
cura por imóveis de locação -aumentaram. na mesma pro�
é grande", comenta o diretor porção", revela: .

,
.

de locação da Associação das. A autônoma Neocí Nart, 44
Imobiliárias de Jaraguá do anos, aluga quartos em [araguá
Sul, Daniel Andreatta. Se- do Sul e já sente que os gastos
gundo ele, os.desastres ocor- com a manutenção da pensão
ridos na cidade contribuíram estão maiores. Mesmo assim,
para a desvalorização dos ela também preferiu ficar bem
imóveis que ficam nas regi- abaixo da média' de reajuste

.

ões de risco. "As áreas onde a 'para não perder os' clientes.
_ água não chegou estão sendo "No ano 'passado o aluguel

valorizadas. Mas o preço dos era de R$280. Este ano, pas
imóveis atingidos caiu bas- sei para R$290. Se eu subisse'
tante", acrescenta. mais o preço, muita gente não

O reajuste médio de 10% poderia pagar", comenta.
ALUGUÉIS (MÉDIA): Aumento,de'10%
IPTU (JARAGUA DO SUL): Aumento de 7,26%
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VIGILÂNCIA NAS RUAS
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pOLícIA----------

Aliado contra criminalidade
Instalação das câmeras de monitoramento começa em fevereiro
JARAGUÁ DO SUL

As 20 câmeras que vão mo

nitorar as ruas de Jaraguá do
Sul já estão no 14° Batalhão
de Polícia Militar. A montagem
depende apenas da chegada da
Central Telefônica Digital, que
deve ser entregue até a próxima
semana. A expectativa do co

mandante Rogério Kurnlehn é
de que os equipamentos come-

- cem a ser instalados emmeados
de fevereiro, o que deve ajudar

-

a-reduzir a criminalidade e fla

grar acidentes de trânsito.
De acordo com Kumlehn,

ainda não foi definida uma

data exata para as câmeras co

meçarem a funcionar. "O mo

nitoramento deve iniciar de
forma gradativa, pois será pre
ciso testar a tecnologia e reali
zar treinamentos de pessoal",
comentou. O custo previsto

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

para o projeto é de cerca de R$
1 milhão. Ele também explica
que a Central Digital poderá
integrar o atendimento de ou

tros órgãos, como Polícia Ci
vil, Bombeiros e Defesa Civil.
Essa tecnologia funciona com

sucesso em municípios como

Florianópolis, Criciúma, [oin
ville e Balneário Camboriú.

O comandante também

aguarda o retorno das ativida
des da Acijs (Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul)
para definir uma possível par-
ceria com a entidade visando
a compra de quatro câmeras
móveis. Os equipamentos se

riam utilizados em eventos
com maior público ou em ou

tros pontos em que o policia
mento se fizer necessário.

DAIANE ZANGHELlNI

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009

f;'

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de

propostas, visando aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS
PERECíVEIS E NÃO PERECíVEIS, destinados à ALIMENTA

çÃO de crianças das Escolas Municipais de Ensino Fundamen

tai no município de Jaraguá do Sul - SC, em conformidade com

os Anexos do EditaI.REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03

de outubro de 2002.DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 02 de fevereiro
de 2009, na Coordenadoria dê Protocolo da Prefeitura Munici

pal de Jaraqúá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. ° CREDENCIAMENTO, disputa de

/

preços e abertura dos envelopes serão as 09: 15hs do dia 02

de fevereiro de 2009, na sala de reuniões da Coordenadoria de

Licitações e Contratos. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Somente no dia 30 de janeiro de 2009, no horário das 7h:45min

às 13hOOmin, na Rua Waltér Marquardt, 1111 na Central de Ali

mentos localizada no CAM - Centro Administrativo Municipal,
com a Sra. Adriana Braun.vALOR ESTIMADO PARA AQUISI

çÃO: R$ 106.253,44 (cento e seis mil duzentos e cinqüenta e

três reais e quarentá e quatro centavos). INFORMAÇÕES: A
íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via .

Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do
- Sul (SC), 16 de janeiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA

Secretária de Administração

Câmeras já chegaram no Batalhõo e instalação deve começar em fevereiro

�uas q,ue se:rão
:�;/monitoradffs
"}'%.

,

• Jorge Czerniewicz com Mal. Floriano
" Peixoto (Hotel Etolan)
• Epitócio Pessóo com Mal. Floriano

PeixotO' (pr6x. Brodesco) ;;
.

• Epitócio PeSSoa (próx. Shopping
Breithoupt)

• EUilócio
� Epitócio o com Bernardo Grubfia
(próx. Pizzaria Popolone)

J Getúlio Vargas (emlrente 00 Angeloni)
• GetOlio Vargas (próx. Terniinal
rodoviário)

lioV
Deo
ercili

, aodQre d�:
I do calçadõo) '"

• Mal. Deodoro do Eonseco cam
. Domingos do Novo
• Reinoldo RoÍ! com Ruo Borõo do
Rio Bronco

'

Reinoldo Rou CQm Ruo Domingos do
Novo (próx. Rádio Studio FM)

• Ouintino Bocoiúva (Praça 'de Eventos)
• CeI. ProcópiO Gomes de OIiveiro com

Ruo Reinoldo Rou
• Cruzamento Dposchool
Cruzawento Auto Posto Pérpló
(Ilho do figueira)

• Av. Woldernor Grubbo (rótulo de
acesso a Schroeder)

• BR 280 - próximo Auto Posto Morcollo
• Ângelo Rubini (rótulo Molwee - ocessó à
Rod. poro Pomllrode)

Quartel fica pronto até final do ano
, Trabalho de preparação do terreno deve ser concluído ainda neste mês
GUARAMIRIM

o mês de fevereiro também
devemarcar o início de outraobra

importante na área da segurança
pública: a construção do quar
tel de Guaramirim. Conforme o

comandante do 14° Batalhão da
PolíciaMilitar, Rogério Kumlehn,
o trabalho de preparação do ter
reno que vai abrigar a nova sede
daPM deGuaramirim, naRua 28
de Agosto, deve ser concluído no
final deste mês. Entre os serviços
em andamento estão a retirada de

pedras e a detonação de rochas.
.

A vencedora da licitação foi
a jaraguaense AJM Construtora.
O investimento previsto para a

obra é de aproximadamente R$
330 mil. Segundo Kumlehn, a
expectativa é de que o quartel
- que terá área de aproximada
mente 360 metros quadrados
- comece a funcionar no final
deste ano.

.

A construção do quartel
deve garantir melhor atendi
mento ao público � condições
adequadas de trabalho para os

policiais. Hoje, a sede da PM
de Guaramirim funciona numa

casa onde não há espaço para
estacionamento e sala reserva

da para denúncias.

Kumlehn afirma que obra vai garantir melhor atendimento 00 público

Novos agentes no Presídio Regional
A Secretaria Executiva de Justiça e Cidadania informou que 43 agentes pri

sionais começaram a atuar ontem na região Norte e Planalto Norte Catarinen
se. São 30 homens e 13- mulheres aprovados no concurso e que agora estão
distribuídos no sistema prisional dos municípios de Joinville, Jaraguó do Sul,
Canoinhas e Porto União. Em Jaraguá do Sul, são dez servidores: seis homens e

quatro mulheres.
.
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ACIDENTE

Jovem morre afogado nas.cachoeims
Excursão que veio do Paraná para visitar Corupá termina em fatalidade
CORUPÁ

Adriano Paulo Palukosti, 19

anos, morreu afogado em uma

das cachoeiras do Parque Eco

lógico Emílio Batistella, na Rota
das Cachoeiras. O jovem é de
Almirante Tamandaré, no Pa
raná, e veio a Corupá com uma

excursão católica. O acidente
aconteceu no domingo por volta
das 13 horas. Adriano e alguns
amigos estavam na nona cacho
eira, tomando banho num local
permitido pela organização do

parque. "Segundo alguns amigos
de Adriano, ele pulou, mas não
sabia nadar, até tentaram salvá-

, lo", informa o subcomandante
do Corpo de Bombeiros de Co

rupá, Carlos Miguel Alves, que
ajudou no resgate do corpo.

Alves explica que a cachoei
ra estava mais-volumosa que o

normal, devido à chuva do dia
anterior. O socorro demorou em

� - ".-,

torno de duas horas para chegar
ao local do acidente. "Fomos in
formados que ele já havia fale
cido, então solicitamos a ajuda
dos Bombeiros de Jaraguá do Sul
porque não temos equipamentos
de mergulho, e até subir e descer

Encontro dos
líderes do Clic
Amanhã, os membros do Clic (Con

selho de líderes Comunitários de Gua
ramirim) vão discutir o calendário de
2009 e revisor o estatufo do órgão. O
encontro acontece no Salão Paroquial
do Igreja Motriz Senhor Bom Jesus,
às 19 horas. "Esta primeiro reunião é
focado para o diretoria, mos no dia 4
de fevereiro faremos outro poro esten
der o assunto à comunidade", informo
Charles longhi, presidente do Clic.

Novo sistema
de arrecadação
A Secretario do Fazendo e o Diretoria

de Tributos do Prefeitura de Borra Velho
implantaram um novo programo de ges
tão informatizado do Imposto Sobre Ser
viços de Oualquer Natureza (lSSON) no

município, o "Facilít On-line". Agora, o
contribuinte poderá retirar alvarás, car
nês de IPTU, solicitar certidões negativos
e outros tributos, pelo internet.

a cachoeira demorabastante", es
clarece Alves.

O subcomandante revela que
a cena foí triste. "Todos que es

tavam com ele no ônibus viram
o resgate", relembra. Os pais de
Adriano não estavam na excur

são. O técnico florestal e um dos
, responsáveis pela Rota das Ca
choeiras, Alexandre Marcante,
não estava na cidade no domin
go. Ele não sabia do afogamen
to, mas afirma que a primeira
medida é dar um retorno para a

família.
O técnico florestal não.soube

informar sobre possíveis mu

danças no funcionamento do

parque, mas deve se reunir com
a diretoria ainda nesta semana

para discutir o assunto. Segundo
Alexandre e o subcomandante
Alves, o último, acidente com

morte na Rota das Cachoeiras
foi há cerca de cinco anos. "E co

mum acontecer algumas fraturas
ou luxações, mas nada grave",
emenda Alves. A rota possui pla
cas identificavas em todo o traje
to e é administrada pela Associa
ção de Preservação e Ecoturismo
Rota dasCachoeiras.

'

_

Rota das Cachoeiras: última morte tinha acontecido há cerca de cinco anos atrás. Segurança será avaliada

Osmar da Silva, pai de Ana
Paula, fala sobre recuperação
GUARAMIRIM/BARRA VELHA inclusive, ajudam no rodízio de

Ana Paula da Silva recebe a visitas. "Ficamos 24 horas com ela
companhia dos familiares desde (AnaPaula),minhámulher chega às
o dia 12 de janeiro quando saiu 6h30 e fica até 20h30, depois troca
da UI1 (Unidade de Tratamento mos". Osmar diz que a família está
Intensivo) e passou para o quarto contente com o progresso da jo-

� do Hospital Municipal São José, vem, mas que o "futuro é incerto".
em Joinville. Apesar da melhora e O laudo que apura de onde
da estabilidade no quadro clínico, saiu o foguete que atingiu Ana
o paiOsmar da Silva confirma que Paula, durante a festa de ré
a jovem está na fase de reconhe- veillon em Barra, Velha, foi
cimento. "Ela acordou, mas ain- adiado novamente. O delegado
da não há datà para voltar para Alexandre Carvalho de Oliveira
casa", diz Osmar. Ele explica que declara que o legista atrasou a

Ana Paula movimenta a mão entrega porque "pediu para ana

esquerda e tem outras reações lisar com mais tempo o material
leves, sem ainda mexer pernas,

. pirotécnico". Os dois suspeitos já
braços e nem falar. foram interrogados em Curitiba..

;;i Amaratona da famíliavaialém "Eles confirmam que soltaram o
o '

� das três viagens diárias a Joinville. rojão naquele horário, mas ne-

� Trabalhadores autônomos, Osmar gam que um deles tenha atingi
� revela que'a facção está parada. do a jovem", destaca Alexandre.
� "Trabalhamos em casa juntos e es- O delegado informa que será

� tamos com dificuldade para reini- indiciado também o co-autor <ia,
15 ciar as atividades". Ele afirma que crime e que até sexta-feira terá' o

O estado de saúde de Ana Paula é estável, mas recuperação é delicada recebe auxílio dos familiares que, laudo técnico .

..
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MINHAS VIAGENS
Algumas dúvidas inúteis assolam nossa cabecinha, já cheia de coisas importantes
para resolver. São questões sufocadas pelos afazeres diários, esecndidinhns, mas que
estão ali. Um exemplo? Você passa o dia inteiro em 'movimento, seus braços e pernas
não param um segundo. Então porque raios o seu tchauzinho (a parte interna do
braço) não está durinho? E as coxas? Você sobe e desce escadas, e quando arrisca uns

passinhos na frente do espelho, depara-se com coxas de gelatina. Você passa o dia
no escritório, sem comer nadinha e ao chegar em casa e se vestir para o jantar com
o gato percebe que não bastou ficar o dia todo sem comer. A barriguinha ainda está
lá, saliente no vestido. Tudo bem. Também não sabemos por que a laranja é laranja
e o limão é verde. Ou então, porque separado escreve tudo junto e tudo junto escreve

separado. Deixa pra lá. Vamos pensar nas contas a pagar, ok?

Mille Fire

BOLSA MISÉRIA
Das 400 mil cartas que o governo fed
eral enviou aos beneficiados do Bolsa
Família, oferecendo cursos de qualifi
cação profissional, apenas 6 mil "boi
seiros" aceitaram a oferta, até agora. E '

os outros? Se contentam com a esmola?
Não querem mais da vida? Indignada,
deixo um trechinho da música Vozes da
Seca, de luiz Gonzaga e Zé Dantas "Mas
doutô uma esmôla/a um homem qui é
são/Ou lhe mata de vergonha/ou vicia
o cidadão".

BISCOITO DA SORTE

ROUPAS FB-.1ININAS 'ACEGSOR'OS

LiquidaVerão

��

�009 Chegoul
E hora de planejar sua próxima conquista.
Escolha o seu Fiaf JAV�L.

. Escolha a sua parcela.
(1) Mille Fire Economy2 porias, básico, com pintura sólido o porlir de.R$ 21.754,00 à visto sem troca ou

com entrado de 50% à visto + 60 parcelas de R$ 313,00fixas no modalidade. de C.D.C. sem troca. (;2) Palio
Pire 2 portas, básico, com pintura sólida Q partir de RS 25.007100 à vista sem froca ou com entrada de 50%', >1'

à visto + 60 parcelos de R$ 363,00 fixes na modalidade de C.EI.C. sam troca. (3) Siena Fire 4 portos,
básico, com pinturo sólido o partir de R$ 28.917,00 à visto sem troco ou com enlrada de 50%à visto + 60

porcelos de RS 413,00 lixos no modalidade de C.O.C. sem troca. Esta promoção é vólido para todos os

modelos disponíveis em estoque, �tê 31/01/2009 ou enquanto durarem os estoques. Todo a linha Fiot

com redução do IPI para todos os veículos zero Km em estoque. Taxo de 1,76% ao mês, 23,28% ao ano. TC

e lâmina boleto não inclusos. Sujeito a aprovação de crédito peta instituição-financeiro. Esta promoçõo

pode ser revogado sem aviso prévio. Todas as imagens são de caróter ilustrctive.

Siena Fire

RQi�i�·

E�
+ ee

'larcelas
a parti��
,

Palio Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a partir de

R$ (2)

JAVEl Concessionárfa FIAT. Ruo Expedicionário Joõo Zopella, 214 - Fone 3274 0100 - Joroguó do Sul - SC - www.jovel.com.br

t DIVÃ COM JANETE 'DELLlNG MARSCHALL
TRABALHO: Motivação.
FAMíLIA: Porto Seguro.
BElEZA: lua.

.

,

QUALIDADE: Improvisar.
DEFEITO: Teimosia.
PRAZER: Flores.
ESPECIAL: Amigos do Coração.
LIVRO: O Segredo.
FILME: Uma linda Mulher.

. PERFUME: lavando.
HOMEM: Jesus Cristo.
MULHER: Eu.
SONHO: Mega sena.

LUGAR: Minha Casa.

POÇÃO MÁGICA: O segredo dos
que triunfam é começar tudo
de novo.

.

CORREIO +
O oposentado Alécio ladunz foi o

primeiro assinante a retirar o Car
tão Correio +. "Vou aproveitar para
comprar o material escolar da minha
filha". larissa faz pose para foto jun- ,

to com o pai. E vocês estão esperando
o q Je? Não percam tempo, retirem o

cartão e economizem já!

NA CRISE
Aí um professor de sociologia lá de len
dres disse que os casais tendem' a ser

mais conservadores no sexo, quando pos
sam por uma crise financeira e que, com
as finanças estáveis, liberam-se mais.
Jura? Precisava de um sociólogo pra nos

dizer isso? Então, nunca passamos pela
situação de desistir no meio do caminho
porque o marido fez contas em voz alta, no
meio do pega-pro-capar? Ou seu maridão
nunca desanimou quando, no bem-bom,
você lembrou que não pagou sua mani
cure? Enquanto ainda existir sexo (mesmo
conservador) nessas crises, estamos sal
vos. Afinal, a gen!e vive em crise não é?

FUSCÁO•••

Hoje é o Dia Nacional do Fusca. Todo mun
do já teve um, já andou em um, ou já aju
dou a empurrar algum. O primeiro modelo
fabricado pela Volkswagen, alcançou seu

auge em 1972. O último fusc'a foi produ
zido no·México em 2003. Eu já dirigi um
fuscaamnrelinhe (o Gema) do meu pai. E
foi com ele, que subi numa roça de aipim
(eu vivin no interior, tá?) parando pouco
antes de chegar à ribanceira. Trauma que
carrego até hoje; Coisinha assassina ...

DO INTERNAUTA:
Com a boca no trombone,
porque a voz do povo é a

voz de Deus: "Quero recln-
.

mar e pedir providências
dos órgãos competentes,
referente a carros esta
cionados ao longo das
ciclo faixas da cidade, em
especial a da Rua Marina
Frutuoso."

ALYSSON RANGEL.

• Uma recomendação: O filme .�
proCl1ra da felicidade", CQmWiII Smi
th, numa atuação impecável,'eoritroce
nando com o próprio filho. É um filme
de 2006, que só assisti agora. Baseado
em fotos reais, uma verdadeira lição

•
de determinação. Undo!

Numa discussõo com um amigo
super especial, sobre gêneros musi
cais, ele me soiu com essa: "Todas
as músicas me soam bem ao ouvido,
sobretudo se o contares baixinho.,.

t Embala-me!". É o.u não é Ulll ser
apaixonante?

E o novo site do Jornal hein?Capri
chodinho né? Todos as colunas renhe
cidas estão lá, junto com outras novas,
que vão dar o que falo[ ESpero que
vocês curtam e expressem suas opini
ões. Nossa chefe preciso saberquanto
estamos agradQndo. Tó. Agente deixo
você reclamar tomb�m. www.QllOtreio-
dopovo.com.br

.
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NOV-ENTA
ANOS

Prestes o completar 90 anos, O Correio do
Povo sai no frente mais uma vez. Neste
final de semana, o novo site e o "Cartão
Correio +" foram lançados, uma provo
de preocupação com o comunidade. Se
economizar é o palavra de ordem, além
de estar bem informado o assinante
vai poder poupar em suo compro sendo
elo em farmácia, locadora, restaurante,
papelarias e muito mais. Isso tudo em

época de crise. O novo endereço online
permite 00 navegador folhear os páginas
como se estivesse lendo o jornal impres
so. Além de ter os notícias virtuais com'

instantaneidade e o opinião cheio de hu
mor dos blogueiros. Nos enquetes todos
vão poder opinar sobre os mais variados
temos, do político 00 esporte. O espaço é
poro paixão de cada um.

�iNÃO MENTIU!
r No final de semana, durun

�Lte uma entrevista, Rubens
�. Berríchelle disse que não era

i, bonzinho. Ele falou mesmo a

� verdade, porque o "bicho" é

�. ruinzinho mesmo. Ou não?!

S.O.S
Olho só. Como nesta época do ano os

ocidentes de trânsito triplicam, além de
.
ferimentos com armas de todos os tipos,
o "vampirão" vai poro a ruo. Ninguém
preciso sair correndo! Esse. é o' nome
que à galera abusado, poro não dizer
do pesado, dá a unidade móvel de cole
ta de sangue. Eles vãO as ruas porque o

estoque nas geladeiras, neste período do
ano, está sempre no limite.

BUXIXO
Está circulando um borbulho pelo
cidade sobre aquela jovem bem nas

cido, filha de um mega empresário
da região. Segundo comentários, ela
radicalizou de vez! Parece que teria
assumido o seu Iodo gay. Dizem ainda:

.

em recente festa de aniversário, em

Balneário Camboriú, a moço teria tro

cedo carícias de amor com uma jovem
.. c loira e muito bonita. Fofoca ardida fei
to "Pimenta do auintal de Casa".

NIVER
Hoje o meu grande amigo de vários anos,
Percy Norman Joesting, recebe todo o

carinho dos amigos e familiares pela es

tréia de mais um aniversário. Parabéns e
que sejas plenamente feliz

",,-

�;j� hoj� qu�m recebe cor9w--��,*:r- '{

de,parabéns é o grande
gou,rmet Kaliko l,ehmQJ1n. aue
atl,lalmente moro em luriq,ue,
{no Suíço. Mos brftye 'rêforpa à

',,:: ",

Sônta e Beja CatQriOQ,
«, :., ,;m

'. Na quarto-feira o meu

amigo Cristiano J.unkes'sefá
anfitrião, �m suo·ilicórerio, de
umpdellgiosa Caranquejpdtr.
Valeu o con mano véio!!!

'1k

A minha amiga, e taróloga, Cris Gerber. Toda bonitona, ela
faz pose para �oluna durante férias no litoral catarinense

VIAGRA
É assustador o aumento do uso de Viagra no

mundo do doping. Tem lógico, pois õ remédio
é muito usado paro aumentar irrigáção sangüí
nea poro os músculos. Ah! Vai ver que é por isso
que tem tanto jogador de futebol reclamando
de "entrada dura".

'

NAS RODAS
• O meu amigo e empresário Urio Utech é só sorrisos. O mo

tivo dé toda a felicidade é que em setembro ele desfila de
novo vovô da praça .

• O empresário Silvio Mondonese, do Montijo e Mr. Beef, está
pulando numa perna só. Fruto de um tombo de moto.

• A minha querida amiga Katyane Bruch foi um das aniversa-
riantes mais festejados de ontem. Mil vivos!

"

• Poro o galera que curte um bom sushi, o Kantan ja reabriu
as portas com muitos novidades.

r -se= .: -'"

" Viró o dia em que
a matança de um

animal seró considerada
crime tanto quanto
o assassinato de
umhomem

LEONARDO DA VINCI

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é Marcos Ktipp, da Aurora. Ele I� .

a coluna todos os dias paro ficar hiper antena
do nas melhores informações da urbe sorriso.
Valeu, Marcos.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNA!,!S'J'A

>

O melhor está aqui
Não faço tipo, assim como gosto de ler e

navegar, também passo alguns minutos em

frente à televisão. Novela é entretenimento,
> existem as boas e as terríveis. Eu geralmen

>

te perco tempo com a das 21h. As outras
não me chamam a atenção.

Pois bem, dediquei a noite de sexta-fei
ra para ver o último capítulo de A Favorita,
assim como você e quase toda a sua famí
lia. Decepção. A pressa de gravar na últi-

.

ma flora para evitar o vazamento de infor
mações deixou tudo sem acabamento. Não
existiu o padrão Globo de qualidade (você
já ouviu falar dele?). A seqüência em que
Flora atira em Zé Bob mais parecia um fil
me trash. Extremo mau gosto colocar a bala
aparecendo e indo' em direção ao jornalista.
A edição também pecou e bastante, foi po
bre, digna das piores tele mexicanas.

Outra cena que me chamou atenção foi
a de Irene indo desejar toda infelicidade
para vilã, enquanto a mocinha chorava pela
saúde do príncipe encantado. Não combi
nou com a personagem este tipo de atitude.
Apesar de inovar no eixo central da trama,

- João Emanuel Carneiro pecou em vários as

pectos, o ex-homossexual não convenceu,
virou comédia pastelão. A ex-dona-de-casa ..

submissa se entregou a outra mulher, de
pois de sofrer na mão do marido machista,
bêbado e criminoso. Enfim, exageros que
não combinaram com todo desenrolar da
novela. Uma pena. <'

E já que estou falando em televisão,
a Rede Globo também errou feio em dei
xar a minissérie Maysa de escanteio para
colocar o Big Brother no horário. Uma
decisão que desagradou a muitos. Até a

emissora ficou surpresa com a aceitação
do trabalho sobre a vida da cantora. May
sa foi um grande nome da música popular
brasileira, uma mulher sem limites, uma
diva sem a tecla stop. Na quinta-feira pas
sada,

.

a cena em que ela deixava o filho
com febre alta no colégio interno para ir a
um jantar na casa do amante me emocio
nou bastante. E imaginem que o diretor
é justamente o filho dela. Pobre mulher!
Quem não sabe dar amor a um ser que sai
do próprio ventre é incapaz de ser feliz,
não existe outra possibilidade.

E o BBB? Escolheram as fêmeas mais
cheinhas e assanhadas de todas as outras

edições. Todas se parecem com as mulheres
frutas, numa indigesta salada. Isso significa
que apelação não vai faltar. Tudo em norne
do Ibope.

Mas o que me deixou feliz na semana

passada foi O Correio do Povo. Matéria
exclusiva com Renan Lescowicz, Cartão
Correio + para assinantes, site com novo

visual. Ufa ... , como diria o Rei: são tantas
.

emoções!

VARIEDADES----------,---�

Surpresas·
pra Hellboy

Hellboy nõo poupo esforços poro de
tenderc bem quando recebe ordens de
seu empregador: o Agência de Pesquiso e

Defeso Paranormais. Ele prefere, no en

tanto, relaxar fumando charutos e beben
do cerveja 00 lodo do namorado. Só que
o destino tem planos maiores poro ele.

Segredos
- de família

"A Ilho" é uma história de segredos
escondidos e do estigma de uma doença
sobre quatro gerações de uma família.
Prestes o fazer uma escolho crucial, Aie
xis Fielding ansiava por conhecer o· pas
sado de suo mõe, Sofia, que nunca falava
sobre suo origem. Alexis decide v.isitar o
Grécia e Sofia lhe entrego uma corto o

uma velho afllÍgo� e garante que, desse
modo, o filho poderá saber mais.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Semíramis diz 110 Juiz que Belarmino nõo pode
se casar sem reconhecer Tamuz. Belarmino vê
Zé Boneco na festa. Semíramis e Zé Boneco
saem da festa. Flor de Lys descobre a senha do

pen drive. Aurora, que usava o pen drive como

colar, perde o objeto. Flor de Lys encontra Wu
e comenta que o pen drive sumiu. Flor e Theo
fazem as pazes. Lívia aviso. que o inquérito con

tra Ramiro foi reaberto. lívia leva Joõo para ver

Theo e o menino nõo gosta da visita. Flor de Lys
diz a [ui que descobriu a senha do pen drive.

TRÊS IRMÃS
Polidoro conta que Lázaro pode ser Augusto.
Alma e Dura contam a Suzana que Augusto pode

. estar vivo. Galvõo propõe a Glauco que arme um
desfalque na Prefeitura. Carminha fala com

Walquíria sobre Violeta e Gennaro. Virgínia
alerta Waldete que Violeta vai tentar fazer algo.

o

Jacaré e Gennaro trocam ameaças. Bento en

trega a Dora uma intimaçõo para o julgamento.
Violeta revela a Waldete que já sabe tudo sobre
ela. Polidoro avisa às irmõs que Lázaro sumiu.
Policiais chegam para prender Waldete.

CAMINHO DAS íNDIAS
Aída conta para Dr. Castanho que Ademir nõo
está tomando os remédios. Cidinha procura
Castanho.. MID'!! e Bahuan conversam. Tarso

pergunta à mõe sobre a briga de Ramiro com

Raul. Ramiro lembra ao irmõo que o dinheiro

que aplicou é fundamental para o lançamento
da Cadore. Wal apresenta Tarso a Ciça, Tônia
e Berê. Pandit diz para Opash que a filha de
MaRli é a esposa ideal para Raj. Bahuan conta
a Shankar sobre Maya. Zeca é preso.' Raj conta
para Opash que já tem uma noiva e que ela
é brasileira.

CHAMAS DA VIDA
Tomás chama Miguel de assassino. Miguel diz
para Tomás o matar. Pedro e Carolina võo ao

hospital para falar com Miguel. Miguel diz
a Tomás que nõo é um assassino frio. Tomás diz

que. ele nõo sabe o ódio que está sentindo. To
más tenta esganar Miguel. Pedro os afasta. Ca
rolina diz para ele nõo fazer besteira. Tomás diz

que vai matar Miguel. Pedro tira Tomás do leito
de Miguel. Tomás diz para Carolina que nunca a

amou que só a namorou para tomar as fábricas

que Walter tinha roubado do pai dele.

OS MUTANTES -.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Júlia manda Draco e Telê irem para clínica.
Ela ordena que Sarnira encontre Hiromi e tire
o coraçõo dela. Toqi, Cláudia, Miguel e Hiromi
lutam contra os inimigos invisíveis. Draco e Telê
sõo teletransportados para clínica. Bené aler
ta Danilo sobre o interesse de Magda por ele.

Magda convida Danilo para sair. Bené diz que
nõo quer atrapalhar a carreira de Danilo. Felipe
tenta acalmar Simone e Marisa e promete que
nõo irá atacá-Ias. Célia chega ao apartamento
de Simone e leva um susto ao ver Felipe .

(O resumo dos capítulos é. de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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DIVIRTA-SE

Espanha
o sujeito encontrou aquela loiro lindíssimo
em um bar e pra contar vantagem, tirar
uma casquinha, já prometeu levar elo pra
possor uns dias no Espanha.
- Nosso! - observou elo. - Pro Espanha!
Não acredito, nunca fui pra lá! A Espanha
é super longe!
- Não exagero querido! É longe, mos nem
tonto, o gente pode possor alguns dias lá!
- É mais longe que o Lua!
-Imagino, de onde você tirou esta idéio?
- Ué, o Lua pelo menos eu consigo ver
daqui!

SUDOKU

8and quer
reoUty show
A Bond está negociando o compro
do formato do E 24, um reolity shaw
gravado em prontos-socorros. O pro
gramo mostro o história de vítimas de
ocidentes, de crimes ou de pacientes
em situação de risco. Elisobetto
Zenotti, diretora artístico, diz que a

idéio não é apelar poro o sensaciona
lismo. "O foco não é o desgraça, mos
os médicos, os familiares, o esforço

.

poro salvar vidas", disse.

Paris Hilton
falo de prisão
Paris Hilton está usando seu novo

álbum poro falar de suo prisão, em
2007. A rico herdeiro planejo lançar
no mercado uma continuação de seu

primeiro CD, intitulado Paris Hilton
(2006), que traz os novos temos poro
folar sobre suo passagem pela cadeia.
"Tenho outro álbum poro sair, e vou

incluir uma canção que fiz que falo
sobre o minha experiência privado do
liberdade", afirmou.

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Tanibém
nõo se pode repetir números ellJ cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Talvez sinta neces

sidade de se afastar
de tudo. Há uma

espécie de estranhamento inter
no, uma sensação de confusão.
Assim que você tiver claro seus

sentimentos, seus desejos e suas

necessidades emocionais esse
sentimento deixará você.

,

TOURO
(2114 a 20/5) .

O amor tem dado
trabalho, pois você
está ainda mais sé

rio. Não vale a pena esquentar a
cabeça com problemas que não
tem solução. Faça suas escolhas
e "bola pra frente". A fase é boa

para socializar, conhecer novas
pessoas.

Tempo instável com muitos nuvens e chuva com

trovoados 00 longo do período. Temperatura P races da illil

Omeno em re Ioção aos d ios o n teriores.
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HOJE

MíN: 18° C
MÁX: 24" C
Chuvoso

QUARTA
MiN: ir-c
MÁX: 24°{;
Ct:mvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Não tome nenhuma
atitude drástica.
O estresse faz

com que você tenha vontade de

romper com coisas e situações
, que já não suporta mais. Isso
não será bom para você. respire
fundo e procure refletir sobre
tudo o que esta acontecendo.

L� ,LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.: '} A energia pede que

...., � você se abra para
os divertimentos.

caso esteja só. Se já estiver

comprometido, aproveite para
incrementar seu romance. Caso
tenha filhos, faça um programa
em família. É um ótimo dia para
relaxar com os que ama.

,., '"
CÂNCER

�_.........� (21/6 a 21/7)
;�_�� Este momento exige
: ; que você dê um .

mergulho em seus

motivos. Caso não o faça agora,
a vida cobrará mais adiante. Até
a sexualidade passa por algumas
transformações necessárias. Não
deixe escapar esta grande oportu
nidade de crescimento.

II}'
VIRGEM'
(23/8 a 22/9)
Procure chamar

__ alguns amigos ou
familiares mais

próximos para se reunir e jogar •

conversa fora. Sua enerllia está
muito estimulada e você precisa
de movimento. Se estiver só há

grande possibilidade de encon
trar uma pessoa especial.

QUINTA
MiN: 17° C
MÁX: 25° C
Chuvoso com trovoadas

#
LIBRA '

(23/9 a 22/10)
A vida pede
movimento e você
se sente energizodo

o suficiente poro responder posi
tivamente a elo. Sua casa também
pode se tomar o lugar mais
agradável do mundo e você sentir
vontade de chamar amigos para
compartilhar de sua alegria.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje o dia está
para se relaCionar,
fazer contatos com
amigos e conhecer

pessoas. Você não conseguirá
ficar soZinho dentro de casa e isso
será muito bom para você, pois os
amigos seráo pessoas fundamen
tais nesta fase de suo vida.

SEXTA

MíN: n° C
MÁX: 26"G
Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO

r
..e (22/11 a 21/12)

Nesta fase você
está mais leve do
que nos últimos

meses. Aproveite o dia para re

ceber amigos em suo cosa, estar

em meio o pessoas que confia,
onde seu prazer esteja garanti
do. Se puder, não trabalhe hoje,
tire o dia para se espaifecer.

. CAPRICÓRNIO
,

(22/12 a 20/1 )
,..(,.

. Suo mente e capa-
cidade intelectual

.

estão mais dinâ-
micas. Hoje o dia é ótimo para
contatos sociais. Você estará
mais v(lltado aos ,divertimentos,
o que é muito positivo. Derreter

.

um pouco o casquinha de gelo
sempre é bom e foz bem.

o CORREIO DO POVO uiTERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

'i,'9íf"'
"

AlesSGlld Oldenburg
Aline GiseleBrlly�r
Amauri FralÍcisê'o Steinma
AndersonJOteyer ii .•�

Antonio .lentrert
Carlos Antpnio la
Cláudio Eliza Da,lpiaz dTIí
Cristiane Moeis
Dino C���o .. .....

. iF
Elcio Rogério'Pádilha �1

\ Elvita do.s Santos
'

. Eznina B. Konel!
Gabriel Moas
Gabriela Duwe
Irmali Foscalos
Jorge
Kle
tu

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A fase é tão pesl
tivo que você pode
entrar em estado

de euforia. Procure não fazer'

gostos desnecessários, pois você
pode se arrepender. Chame os
amigos e faço uma IIgrodável
reunião. Essa é a melhor pedida
para o dia de hoje.

PEIXES
. ... (19/2 019/3)
.•• Sua energia está
,...,..., bem alta e você

deve tomar cuida
do para não desperdiçá-lo inu
tilniente. Hoje é um dia que você
não conseguirá ficar parado.
Saio poro conhecer pessoas e

•

fazer novas amizades. E procure
não pensar nos problemas.
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Parabéns para Bruna Nuemann, que dia 11 completou 15 anos.

A mãe Cimara e toda a família desejam felicidades.

Parabéns para Luís Hass, que no dia 15 comemorou idade nova.
Quem· deseja felicidades é a esposa Damaris e o filho Jonathan.

Os pais Teo e Clair e as irmãs Maria Luiza e.Maria
Eduarda, mandam os parabéns para Ana Carolina

Meyer, qlJ'e dia 14 completou 15 anos

O esposo Martinho e as filhas desejam
muitas felicidades para Olívio, que
dia 13 comemorou idade nova.

Felicidades para André R. Schiochet, que
dia 13 completou 15 anos. Quem manda os

parabéns são seus pais Remir e Mery.

Parabéns para Verônica Anjolete,
que dia 5 comemorou idade nova. Os

filhos André, Adriano e Simone e o esposo
Adilson desejam felicidades.

Parabéns para Daniel, que dia 12 completou
idade nova. Os amigos desejam felicidades.

As amigas Amando e Monique, parabenizam Jaqueline, que passou na UFSC,
e desejam muito sucesso nessa nova etapa em sua vida.

.

Na foto Leonardo Vieira, cantando com

Sergio Reis dia 30/12 em Itá/SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Igreja organiza missa e almoço

São Sebastião
é comemorado
JARAGUÁ DO SUL

o .Día de São Sebastião
é hoje, mas na igreja jara
guaense que leva o nome

do santo as celebrações pela
passagem da data só aconte

cem no final de semana. A
matriz católica, na Avenida
Marechal Deodoro da Fon

seca, organiza um churrasco
comemorativo para o próxi
mo sábado. Ele será servido

após as 10h e custa R$ 12,
. comprado antecipadamente
na secretaria da paróquia ou

no momento do almoço.
Mais tarde, às 14h, o sa

lão serve de ponto de encon
tro a quem joga bingo. a kit
com oito cartelas vale R$ 5

e estará à venda no local a

partir das 13h. No domingo,
as 10h tem missa festiva. E,
na seqüência, a comunidade

repete a programação do dia
anterior. Mas, dessa vez, além
do churrasco também oferece
bufe a R$ 8 por pessoa.

Mártir cristã, São Sebas
tião passou boa parte da
vida na cidade de Roma, na
Itália. a local de nascimen
to ainda gera dúvidas, tendo
escrituras que o colocam em

Milão e outras nas terras de
Narbona. Soldado do exérci

to, o homem acabou preso e

condenado à morte devido à

devoção a Jesus. Tomado por
flechas, sentença dada pelos
superiores, ele foi encontrado
vivo amarrado a uma árvore.

Depois, quando se apresen
tou ao imperador da época,
terminou açoitado.

FEMUSC
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Comércio também vai lucrar
Movimento econômico chega a R$ 8 milhões em três edições

Femusc dá IJlrg(ída com ban�q�
Qomingo �+ dia músico em Ja-

1
No segund,p"!elià, i( .�(ogenda

mguó do Sul. A quarto .•edição do inicio mais cedo. AS 13Wos in�rumen-
'femusc çpmeça cQm um concerto tista$ vãQpo Sijopping Breithôupt e, 00
destlnÍldO,às bandos que integram o anoItecer, eles to_cam.na Igreja Evan-
programação parafela do evento. Os gélica Luterapa do Centro. A partir dos
ingressos custam RS 2 e·a âpresen- '19h, o teatro da Scar recebe os proje-
tação. estó.marcada,par� os 20h30 tos "Jovens Solistas", "Musicalm�nt�
no Arena Jaragoó. falaºdo" e "Grande Concertos". +,

de combustível no qualGiovane
Becker é gerente. A quantida
de de clientes circulando pela
loja de conveniência aumenta
até 25% em comparação aos

dias .de pós-festival. Já em uma

lanchonete próxima ao Centro
Cultural da Scar, o acréscimo
chega a 50%. Nesse embalo, até
as lavanderias lucram. Segundo
a atendente Edinéia Novack.os
funcionários do estabelecimen
to se acostumaram a trabalhar
mais durante o período.

JARAGUÁ DO SUL

Imagine cerca de 600 pessoas
a mais na cidade. Elas "moram"

por duas semanas em hotéis e

alojamentos, precisam viajar
para chegar a Jaraguá do Sul,
se alimentam, fazem compras e

buscam diversão. Por mais eco

nômicos que tentem ser, acabam
dedicando parte do orçamento
de janeiro para esses gastos adi
cionais. Além do cunho artístico
cultural do Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina); esta
é outra realidade proporcionada
pelo evento. E, os números das

primeiras três edições inflam tal

vantagem.
Nos anos de 2006, 2007 e

2008 o movimento econômico

girou em torno dos R$ 8 mi

lhões' enquanto os investimen
tos na realização alcançaram
menos da metade do valor. Para Festival de Música de Santa Catarina já é esperado por lojistas e pela rede hoteleira do município
completar os dados positivos,
ainda existe o público. Até ago
ra, as estimativas da organiza
ção indicam que 32 mil ouvin
tes já participaram dos mais de
430 concertos feitos.

Com todos esses números, o
comércio jaraguaense começa a

esperar de forma ansiosa pelo
início do Femusc. Nos hotéis,
por exemplo, a taxa de ocupa
ção sofre acréscimo considerá
vel. Conforme Paulo Schneider,
coordenador do Núcleo de Hos
pitalidade da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul),
o município lucra, em suma,
com o turismo de negócios. Nos

primeiros dois meses do ano," pleto e a movimentação seria
entretanto, as empresas ainda restrita não fosse o evento.
não voltaram à ativa por com- a mesmo acontece no posto KELLY ERDMANN

Empresas podem adotar os músicos
,

.

Femusc busca parceria para financiar a alimentação diária de600 participantes

Festival espera por 600 alunos

JARAGUÁ DO SUL

Todos os instrumentistas do
Femusc (Festival de Música de
Santa Catarina) vêm a Jaraguá
do Sul com o intuito de assistir
às aulas dos professores mais
renomados do mundo. Mas,
como ficam duas semanas na

cidade e, na maioria dos ca

sos gastam com transporte e

na taxa de inscrição, o evento

sustenta.a estada deles. Quem
. não possui condições de locar

quartos de hotéis, pode ficar
nos alojamentos. E, para man-

ter a energia dos alunos, ainda
será montado um refeitório no

Centro Cultural da Scar.
a projeto 'Adote um estu

dante de música" tem o obje
tivo de financiar essa despesa.
Ele serve a pessoas físicas e

jurídicas que pretendem pa
trocinar parte da alimentação
destinando R$ 300 ao Femusc.
Como contrapartida, os parcei
ros recebem um par de ingres
sos para..wgum dos concertos
realizados no teatro. Além
disso, o nome ou a logomarca

da empresa vão aparecer no

painel de apoiadores e no site
do festival (www.femusc.com.
br). Instituições que banca
rem, pelo menos, dez alunos
têm o direito de entrar na lista

.

de concertos sociais. A conta
dó auxílio vence no mês de
março.

Interessados devem entrar
em contato com o Instituto Fe
musc. a telefone de contato é
3273 2364. Informações por e
mail são solicitadas pelo aten

dimento@femusc.com.br.
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Pelo menos 9 mortos
na Igreja Renascer
São mais de cem feridos, alguns gravemente
SÃO PAULO

Pelo menos nove pessoas
morreram no desabamento do
teto da Igreja Renascer neste

domingo. O acidente aconteceu
durante intervalo entre cultos,
cinco minutos após a fala trans
mitida dos EUA por satélite da
bispa Sonia Hernandes, funda
dora do templo. O número de
feridos é superior a cem pessoas
segundo os bombeiros.Os bom
beiros continuam vasculhando
os escombros às procura de
mais vítimas. A família de urn

homem de 40 anos informou
que ele estava desaparecido e

poderia estar no templo, mas

ontem ele foi encontrado.
O trabalho de procura de

vítimas foi realizado por toda
a madrugada e continuava on

tem. Dezoito bombeiros vas

culharam os ferros retorcidos
da estrutura que desabou e os

escombros. Quarenta homens
chegaram ontem para reforçar
as buscas, além de cinco cães

farejadores. A estrutura metá
lica, que caiu sobre os fiéis, só
poderá ser retirada a partir de
hoje. Há urna parte da igreja
que ainda não pode ser vistoria
da pelos bombeiros.

Oito imóveis ao lado da ígre-

Trégua na Faixa
de Gaza

Tanques israelenses se movem em di
reçóo à fronteira com Israel, em Mefalsim.
O acordo de cessar-fogo foi mantido na

Faixa de Gaza, enquanto os tropas israe
lenses se retiravam de importantes áreas.
Nõo houve ataques aéreos, lançamento
de foguetes ou grandes confrontos.

Oito imóveis ao lado do igreja foram interditados, paredes correm risco

ja foram interditados. As pare
des laterais da Renascer ainda
correm risco de desabamento,
segundo a Defesa Civil. A bispa
Sonia Hernandes e o apóstolo
Estqpam Hernandes divulga
ram nota lamentando o aci
dente, que consideraram uma

fatalidade. Eles se disseram
em luto pelas vítimas fatais e

acreditam que há um propósi
to para o acidente.

Testemunhas contam que

urn vento muito forte soprou
no interior da igreja e chegou a

ser confundido com urn proble
ma no equipamento de ar-con

dicionado. Logo em seguida,
houve urn estrondo, como a ex-

.

plosão de urna bomba, e o teto
foi abaixo, provocando pânico
e correria entre as pessoas.

As causas do desabamen
to serão apuradas em inqué
rito aberto na la Delegacia
Seccional.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC

AVISO DE LICITAÇÃO
.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, leva
ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei

FederaI10.520/2002 com aplicações subsidiárias da Lei 8.666/93 e

alterações posteriores, Decreto Federal nO. 3.931/01 e Lei Comple
mentar 123/2006 que realizará os procedimentos licitatórios abai
xo: LICITAÇÃO N°. 02/2009 - Pregão Presencial nO 1/2009 (PARA
REGISTRO DE PREÇOS) - Tipo Menor Preço por Item. OBJETO:
Reforma Interna e Externa de Ónibus Escolares. DATA, HORA E

LOCAL para a entrega dos envelopes: Até as 15:00 horas do dia 28

de Janeiro d,e 2009, no Departamento de Compras e Licitações, sito
a Rua José Bonifácio Pires, 45 - Centro - São João do Itaperiú/SC.
O CREDENCIAMENTO e ABERTURA DOS-ENVELOPES serão às
15:00 horas do mesmo dia, no mesmo endereço, INFORMAÇÕES:
Pelo telefone (47) 3458 0010. A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima, pelo site www.pmsji.sc.gov.br. ou através dos

e-mails:compras.lene@terra.com.broucompras.kely@gmail.cóm
São João do Itaperiú(SC) 16 de Janeiro de �009.

Valdir Correa - Prefeito Municipal

ECONOMIA

Queda de 0,75%
na taxa de juros

As instituições financeiras prevêem queda de 0,75% na Selic (Taxa Básica
Anual de Juros), em reuniõo do Copom (Comitê de Política Monetária. do Banco
Centra0. A economia crescerá 2% este ano. O crescimento da produçõo industrial
vai ficar em 2,15%, enquanto há uma semana o mercado previa 2,5%.
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Copinho serão hoje
Dos oito, sete estão na elite do futebol

RETA FINAL

DA REDAÇÃO
A Federação Paulista de Fu

tebol divulgou ontem a tabela
das quartas-de-final da Copa São
Paulo de Futebol Júnior. E todas
as quatro partidas irão acontecer
durante o dia de hoje. Dos oito ti
mes que seguem na competição,
sete vão disputar a elite do fute
bol nacional este ano. A exceção
é o Paraná. Os outros classifica
dos são Atlético-PR, Avaí, Corin
thians, Cruzeiro, Fluminense,
Internacional e São Paulo.

O primeiro jogo do dia será
entre Paraná Clube e Avaí, às
14 horas, no Estádio Nicolau

Alayon, emSão Paulo. Os dois ti
mes terão que viajar para o duelo,
já que os paranaenses jogaram na

última fase em Taboão da Serra
e os catarinenses em Leme. Em

Hortolândia, no Centro Polies

portivo Nelson Cancian, Cruzei
ro e Atlético Paranaense se en

frentarão a partir das 16 horas.
Já o Corinthians segue atuan

do em São Carlos. O time paulis
ta vai encarar o Fluminense às
18h30 no Estádio Professor Luiz

Augusto de Oliveira. Quem ven

'cer este duelo vai duelar com Pa
raná ou Avaí nas semifinais.

O último jogo das quartas
de-final da Copa São Paulo será

disputado às 20h30, entre os dois
times com 100% de aproveita
mento na competição: Interna
cional e São Paulo, no Estádio

Augusto Schimidt Filho, em Rio
Claro. O ganhador enfrenta nas

_

semifinais o time que vencer o

duelo entre Cruzeiro e Atlético
Paranaense. .

Espanha e Portugal
se candidatam

Espanha e Portugal confirmaram no

tarde de ontem o candidatura conjun
to à sede do Copo de 2018. O anúncio
foi feito após reunião em Lisboa entre
os presidentes dos duas federações. Os
dois países já anunciaram o criação de
um comitê para formalizar a candidatura
até o dia 2 de fevereiro, prazo máximo
estabelecido pelo Fifa. '

Superliga .

A CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) divulgou ontem
a data da Superliga de Futsal, competição abre o calendário dos ti
mes brasileiros. Este ano a disputa será 'de 2 o 6 de março, na cidade

-

catarinense de Concórdia. Estarão n!l competição: Carlos Barbosa
(RS), Cortiana (RS) - que vai substituir a Ulbra -, Malwee, Es
mac/Ananindeua (PA), Horizonte (CE), Cresspon (DF) e os donos
da casa ACF Concórdia. Falta apenas confirmar o campeão do su

deste. A Malwee (foto) vai em busco do tricampeonato, o equipe
foi campeã nos anos de 2005 e 2006. No ano passado o time foi
superado no semifinal pelo atual campeã Ulbra.

São Paulo venceu o Grêmio Barueri, por 4xl, e se garantiu no próxima fase

Cassuli Advogados Assy
,

Rua Donaldo GehringJ<135'
.. . __L: _
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Pedrinho fecha com Figueira.
Times continuam reforçando o elenco para temporada 2009
DA REDAÇÃO

. A véspera das competi
ções estaduais os times bra
sileiros continuam mexendo
os pauzinhos e reforçando o

elenco para 2009. As duas úl
timas novidades no mercado
da bola é Pedrinho - que sai
do Vasco e vai para o Figuei-

•
rense - e Keírríson - que fi
nalmente trocou o Coxa pelo
Palmeiras.

O meia Pedrinho, 31

anos, foi anunciado ontem

pela diretoria do Figueira.
Em 2008, Pedrinho não teve

uma boa seqüência de jogos
no Vasco durante o Campe
onato Brasileiro. Por isso, a

diretoria do clube não quis
renovar o contrato do atle
ta, que queria receber um

salário maior neste ano. Ele
teve .passagens pelo Santos,
Palmeiras, Fluminense, Vas
co e jogou no futebol dos

Emirados Árabes
No Palmeiras a novidade

é Keirrison, que também foi

apresentado ontem, O ata

cante disse que está pronto
para jogar, e que sua escala

ção depende apenas da von

tade do técnico Vanderlei Lu
xemburgo. "Estou preparado,
estava treinando no Coritiba,
e agora só depende de o pro
fessor querer me escalar",
afirmou o jogador, durante
sua apresentação.

A tendência é que Keirri
son viaje com o elenco, mas
não jogue contra o Santo

André, amanhã, às 16h30,
no jogo de abertura do Cam

peonato Paulista, em Ribei
rão Preto. Assim, ele estrea

ria no' sábado, contra o Mogi
Mirim, na mesma cidade, ou
apenas na semana seguinte,
contra o Real Potosí, pela
Libertadores. Meia nõo renovou com o Vasco e assinou ontem com o time de Florianópolis

A promoção Corro Usodo TV Nova é restrita à compra de carros uscdos.O modelo do televisão do promoção é CCE 21" Tela Plano HPS-2199FS. Ao receber
qualquer desconto, perde-se o direito 00 Prêmio(Televisão). A validade da promoção é de 20/01/2009 a 31/.01/2009. A foto é meramente ilustrativa. Compras

. à prazo sujeitas à aprovação de crédito.
.

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos d. credibilidade.

CAMPEONATO CATARINENSE

Resultado 1 a rodada

Avaí 2x2 Brusque
Joinville 3x2 Criciúma

Atlético Ibirama 2x1 Chapecoense

Metropolitano 1x1 Marcílio Dias

Figueirense x Tubarão*

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR
RESULTADO OITAVAS·DE·FINAL

Fluminense 1 xO América·MG

Fortaleza (2) 1x1 (4) Atlético·PR
Santos 1 x2 Cruzeiro

Corinthians 3x1 Ponte Preta

Avaí 5x2 Goiás

Figueirense Ox2lnternacional
Paraná Clube 2x1 Atlético Sorocaba

São Paulo 4x1 Grêmio Barueri

PRÓXIMOS JOGOS

QUARTAS·DE·FINAL

14h • Paraná x Avaí

16h • Cruzeiro x Atlético

18h30 • Corinthians x Fluminense

20h30 • Internacional x São Paulo

*Até o fechamento da edição
não havia encerrado.

'II
-

Caragu6 Auto Elite'
47 3274 6000 Uma relação de confiança.
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