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Um bom·feriadão ajuda a recarregar
as energias, mas pode significar per
das consideráveis para as indústrias.
É o que revela pesquisa da Firjan
(Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro). Segundo a enti
dade, o Brasil perderá cerca de RS
155 bilhões - o equivalente a 5%
do PIB - com feriados nacionais e

estaduais em 2009.
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9922-7480
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Bertoldi nega denúncias e diz
que Konell 'passou dos limites'

Crescem mortes
por uso de álcool
Estudo feito pelo Ministério da Saúde
constatou que o número de mortes
relacionadas ao eensume de álcool
passou de 10,7 por 100 mil habitan
tes em 2000 paro 12,64 em 2006, o

que corresponde a uma elevação de
18,3%, em seis anos.
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Acompanhado de ex-secretários, Moacir 8ertoldi garantiu que obras foram contratados dentro do lei.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Sons que con�agiam a cidade
município uma sinfonia alegre de sons que
se misturam ao ritmo dinâmico da indús
tria, do comércio e da vida das pessoas.

OFEMUSC é contagiante namedida em
�

que se percebe a energia e a participação de
todos os segmentos. É uma iniciativa que
,:vem ao encontro da tradição de Jaraguá do
Sul em valorizar'a arte, de maneira espe
�ial a música, manifestação que inclusive
inspirou o surgimento da SCAR hámais de
50 anos com sua orquestra, A Lyra, instru
mento que expressa a música, está presen
te na própria identificação visual da SCAR,
elemento que no passar dos anos foi sendo
fortalecido pela chegada à entidade do te

atro, da dança e das artes plásticas. O FE
MUSC, portanto, pode ser entendido como
uma comunhão da arte, que em Jaraguá do
Sul tem seu sentimento mais forte.

Os dias que se aproximam, entre 25 de
janeiro e 7 de fevereiro, trarão novamen

te uma energia contagiante. Nestes 15 de
eventos, o Festival vai reunir uma gama
de atrações, além do clima proporcionado
por mais de 600 participantes do Brasil e
de vários outros países, propiciando sau

dável intercâmbio de culturas e experiên-:
cias. Para o público, excelentes atrações,
pois além dos concertos no .Centro Cultu
ral, apresentações na Arena Jaraguá, com
preços acessíveis, em espaços alternativos'
pela cidade, e os eventos paralelos como o

Festival de Bandas que começa nesta quin
ta-feira a noite, e os encontros de oboístas,
fagotistas e de harpas, estes últimos com

entrada gratuita.
Portanto, não faltam opções. Que todos

possam aproveitar.
.

LORENO HAGEDORN,
GERENTE EXECI.mvo
DO CENTRO CI.JLT!JRAL
DASCAR

'}--
Mais uma vez, o ano cultural de [ara-

<

. guá do Sul se inicia eni grande estilo. Com
o FEMUSC, a cidade tem o privilégio de
abrir oficialmente a temporada de eventos
de artes em Santa Catarina.A SCAR se sen

te engrandecida em fazer parte deste proje
to coordenado pelo Instituto Festival deMú
síça que envolve toda a comunidade e nos

últimos anos vem se tomando um programa
para estudantes, professores e o público em

geral. No Centro Cultural desfilam virtuoses
e músicos experientes, que trazem para o

DO LEITOR

Abrangêncià das atividades
programadas no PEC

Diferentes manifestações acolhidas pela expressão
"esporte" se destacam em nossas atividades. De acor

do com várias bibliografias, fica evidenciado o alcance
universal do esporte, nos dias atuais, como fenômeno
social, permitindo encontrar significados mais efetivo
"quando deixou de concentrar-se apenas no rendimen
to, e conseguiu também incorporar os sentidos educati-

.

vos e da abrangência saudável". O esporte direcíona-se
sob o foco de três vertentes: esporte-educação seguido
por questões pedagógicas tais como a integração social,
o desenvolvimento psicomotor e as atividades físicas
educativas; o esporte-performance ou rendimento é

aquele voltado para talentos esportivos, que propiciam
espetáculos desta natureza, protagonizado por atletas
profissionais ou não, mas que exige do praticante de
dicação; o esporte-participação ou popular, o mais demo
crático, favorece o prazer, a descontração, a diversão e o

bem estar dos praticantes, o desenvolvimento pessoal e as.
relações entre as pessoas. A integração social tem um valor
abrangente na vida dos cidadãosem formação e por aque
les que já contribuíram ao longo de Uma jornada.

Um programa de extrema importância social deve
ser aplaudido, principalmente quando atinge um con

tingente elevado de praticantes da infância e adoles
cência. O Programa Esporte e Cidadania (PEC/segundo
tempo). Programa da Fundação Municipal de Esportes'
de Jaraguá do Sul, com o apoio da Secretariade Edu
cação e o Sesívínculado ao Programa Segundo Tempo
(Ministério dos Esportes), oportuniza o acesso gratuito à

prática esportiva, para crianças e adolescentes, matricu-
ladas nas escolas do Município.

.

O programa àtual pode facilitar a abrangência das
atividades programadas em um vínculo territorial, in
termediando assim, a integralidade das ações sob o foco
das atividades físicas com o Programa Saúde da Família,
no atender, a uma faixa etária que estimule a terceira
idade, nas práticas a 'serem desenvolvidas. O programa
já está consagrado, basta adequá-lo a uma nova reali
dade. Promover Políticas Públicas em prol de um bem
comum, com certeza a saúde pública agradecerá.
EDUARDO RAMSAUER, PROFESSOR !\lA ÁREA DA I::"'�I<';AI"'A'" FíSiCA E
MESTRE EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (U!\l!VAlJ)
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" Os pois vêm
transferindo

responsabilidades. "
CRISTOVAM BUAROUE (POT-DF),

SENADOR, autor de projeto
que obriga os pois a participarem

em reuniões dos escolas.

" Ba rock está
.

com um pepino
muito grande. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
SOBRE BARACK OBAMA

. e a quebro do sistema financeiro dos
EUA que lerá de enfrentar

" Sim, nós
-

podemos. "
FRASE REPETIDA POR BARACK
OBAMA no componho presidencial
e no posse para atrair a confiança

dos norte-.americanos.

Realidade global
".Nossa noção está bastante enfraquecido, uma conseqüência do ganância
e do irresponsabilidade de alguns, mos também do nosso incapacidade co

letivo de tomar decisões difíceis e preparar o noção para uma novo era."
Falava do país dele, mos o comparação deste trecho do discurso de posse
do 44° presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o realidade que
vivemos depois do tragédia de novembro de 2008 é inevitável no quesito
ganância. Não foi outru o conseqüência de décadas de devastação ilegal, de
destruição de rios e de ocupação do solo à revelia de leis para os quais todos
os governantes que antecederam aos que hoje estão no poder fecharam os

olhos. Tudo movido pelo ganância, mos com o rótulo de desenvolvimento.
Também serve como uma luva pOJo a nosso realidade um outro trecho do
discurso do primeiro presidente negro do ainda maior potência do planeta:
"Nosso saúde é' coro demais; nossos escolas deixam muitos poro trás." E,
ainda: "Hoje eu lhes digo que os desafios diante de nós são reais. São sérios
e são muitos. Eles não serão superados facilmente ou num curto perío,do de
tempo." E nem seria preciso dizer mais nodo, muito menos poro prefeitos e

vereadores que acabaram de assumir seus mandatos.

BONITO, MAS•••
A placa do candidato o vereador já
foi -retirado, mos os palmeiras plan
tados no ano passado em frente o

uma residência no Ruo João Januá
rio Ayroso, que não tem acostamen
to, estão lá, firmes e fortes, embora
à época a fiscalização da Prefeitura
tenha considerado irregular o inicia-·
tiva do proprietário do imóvel. Que,
por certo, pretendeu ter segurança e

embelezar porte do rua. Fico� boni
to, só que, do jeito feito, atrapalha a

passagem de pedestres.

SEGURANÇA
Falta o Estado entregar uma central tele
fônica digital poro que o sistema de mo
nitoramento de ruas centrais de Jaraguá
seja implantado; O que deve ocorrer em

fevereiro. Das 36 eêmems originalmente
previstas, apenas 20 estão confirmadas. -

Ainda no área de segurança pública, dos
16 agentes previstos para o presídio re

gional, vieram apenas dez. Fazer o que se
nem representação política temos paro
cobrar atitudes?

FGTS
Quase três mil pessoas dos cerco de
sete mil previstas foram cadastra
das pelo mutirão do Caixa, Prefeitura
e SDR e estão aptas a sacar o Fundo
de Garantia por.Tempo de Serviço. Vai
ajudar a recuperar, se não totalmente,
00 menos parte do patrimônio perdi
do. Mos isso mostra como os governos
se exi.mem de responsabilidades. Nes
te coso, se quiser, o cidadão se socorre

com dinheiro que é dele. E ainda há
quem botô palmos.:

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2009
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BERTOLDI X KONELL

POLíTICA--�--------

"Este senhor passou dos limites"
Desabafo é do ex-prefeito, anunciando que moverá processo na Justiça
JARAGUÁ DO-SUL

Exibindo documento regis
trado em cartório, onde a prefeita
Cecília Konell (DEM) dispensa o

governo de transição que deveria
ter começado em 15 de novem

bro, o ex-prefeitoMoacir Bertoldí
(PMDB) negou ontem todas as

.

denúncias que lhe foram im

putadas na semana passada en

volvendo obras emergenciais por
conta das chuvas que se abateram
sobre a cidade em novembro do
ano passado. As denúncias, apre
sentadas pelo marido. da prefeita,
Ivo Konell (DEM) e pelo Procura
dor Geral Valmir Elói, já furam en

caminhadas ao promotor daMora
lidade Pública, AristeuXenofontes
Lenzi. Seriam serviços não feitos
ao redor de R$ 1,7 milhão empe
nhados em dezembro.

O ex-prefeito foi categórico ao
afirmar que em 31 de dezembro,

quando encerrou seu mandato,
havia' nas contas bancárias da
prefeitura R$ 3,729 milhões dis

poníveis para o novo governo.
Uma parte para cobrir despesas
já empenhadas e outra para pa
gamento de férias dos servidores.
Mas restando ainda, segundo ele,
mais de R$ 2 milhões em recur

sos próprios, além de outros R$
2 milhões em valores vinculados
destinados à Educação e mais R$
2,3 milhões em operações de cré
dito. "Ele (Ivo Konell) foi leviano
e mentiroso. Quem já foi conde
nado em três processos por im

probidade administrativa, o que
resultou naperda dos direitos po
líticos por 18 anos não temmoral

para acusar ninguém", atacou

Bertoldi, que vai processar o ex

prefeito e outros que avalizaram
as denúncias contra ele e alguns
dos ex-secretários. Bertoldi exibe documento onde o prefeito dispenso o transição

entr
. Ilte
:fud
io çle, o
totóI dos , pag
medição dos. serviçoS. Deu como mplos.
o Rio Molho (RS 205 mil contratados e pó
gos RS 115 mil), o Jaraguazinho (RS 183
mil contratados.9 pagos RS 25 mil) e a rua

Feliciano Bortolini (RS 163 mil), onde as

obras foram suspensos. E o caso de refor
mas no Centro Vida, segundo o ex-secretá
rio do Saúde Sérgio F�rtazza. "Foram RS
95 mil controtados pára compra de telhas,
calhas, pinturas, e nijio de obro, mas al
guém mondou parar a obro, que poderia
estar pronta em março", di�e.

lativo, pôr iniciativa da mesa BRASI�IA/JARAGUA DO SUL

diretora anterior, passa' por O presidente da. Câmara,
obras de reformas desde de- Arlindo Chinaglia (PT-SP), vai
zembro do ano passado, com enviar na próxima semana a

conclusão prevista para mar- resposta para a consulta do Su
ço. O que impede o ritmo de premo Tribunal Federal sobre a

normalidade dos trabalhos do Proposta de Emenda à Consti

Legislativo. Além disso, por tuição dos Vereadores (333/04).
conta do conteúdo do projeto No último dia 20 de dezembro, o'
que mexe com toda a estrutura ministro do STF Celso de Mello
administrativa do município, pediu informações ao presiden
permitirá acesso de público, te sobre a recusa da Câmara em

bem maior que o reduzido nú- promulgar a proposta, que au

mero de freqüentadores habi- menta em 7.343 o número de
tuais das sessões da Câmara. vereadores. Do total, oito a mais

em Jaraguá do Sul. Como a me

dida aumenta o número de ve

readores dos atuais 51. 748 para
59.791, a Câmara decidiu apro
var, ao mesmo tempo, disposi
tivo que reduz os gastos com

eles, de R$ 6 bilhões para R$
4,8 bilhões anuais. O texto di
minui o limite de gastos das câ
maras, hoje fixado em 5% a 8%
da receita, para uma faixa que
vai de 2% a 4,5% da arrecada
ção do município. Em Jaraguá,
algo ao redor de R$ 9 milhões.

N Mas o presidente da Câmara

� Arlindo Chinaglia acredita que,
mesmo com a promulgação da

o. PEC, ela só terá efeitos para as

eleições de 2012.

Câmara "vota a reforma hoje Câmara responderá 00 STF sobre a PEC
no auditório do lUniversidade' Proposta limitagastos das câmaras de vereadores em R$ 4,8 bilhões

Iteformas no prédio do Legislativ_o atrapalham os sessões no plenário

Chinaglia não acredito que PEC. tenho efeitos nesta legislatura

Jatug�;ãi�.�"ot:'qn1irjm uanhinB;i'vQUAS .*;;�!
.

;..
Por f�lta;;�� conseQ50, .9,.en�enda ti:ll (PMDBt.Jug��loi)�rasze'ki(PP){ Vil1ij';Ô .ler Orgpnica de larggutfqué criq} mar Delggn�lo (Pt) R,udQlfo 6esse[

Dito nov,ps vagos não,joi votado �m;j\'>(Pel, Eugêni� JlIraszek (PP), /lloosir:
2008. Os vereadores que. defendiam r Piazera Netó' (PR) e Eugênio Garcia
aumento de 11f;!)ara 19 cadeiras (��DB) seri?nf os �eneficjado'S. Em

nóo conseg
.

m:;4'apoio suficiente Guaramirint; com"mois. dois verea-

para a.prov udança, qye prett- dores, Sydnei SilvioiFhlardi (DEM) e
sava.rle oit. trrs. J .:'. DiogoJunckes (P�) foram diploma

Jaft�edri l�SB}! Hideró.l.�o CO.lle des, más nóo empossados."

JARAGUA DO SUL

Câmara de Vereadores vota
hoje o projeto de reforma ad
ministrativa da prefeita Ce
cília Konell (DEM). A sessão,
de caráter extraordinário para
apreciar apenas este projeto
do Executivo em regime: de
urgência, permitindo que o

governo municipal possa fina
lizar a composição do primei
ro escalão, está marcada para
as 17 horas no auditório da
Unerj (Centro Universitário).
Isso porque o prédio do Legis-
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MEDO

Assaltantes invadem ótica no Centro
Dupla foi detida durante a fuga. Câmera da loja gravou a ação dos bandidos -

JARAGUÁ DO SUL

A Ótica Viva, localizada na
Avenida Getúlio Vargas, no Cen
tro, foi alvo de assaltantes por
volta das 17 horas de ontem. Ed
sonDelfina, 34 anos, eElivelto de
Codói, 26, foram detidos durante
a fuga e conduzidos à delegacia,
onde prestaram esclarecimentos
ao delegado Adriano Spolaor.
Até o fechamento desta edição a

fase de tomada de depoimentos
não havia sidoconcluída.

Unia funcionária da loja, que
preferiu não se identificar, disse
que a dupla entrou na loja pe
dindo que ela se levantasse. Em
seguida, ela foi conduzida até o

caixa, onde uma colega trabalha
va. "Eles empurraram a minha
colega e levaram todo o dinhei
ro", contou ela, quêno início não
desconfiou de que se tratava de
um assalto. Segundo a funcio-

nária, os dois não usavam capuz
para cobrir o rosto e foi possível
perceber que pelo menos um de
les estava armado.

Na hora do assalto, apenas
um cliente, duas funcionárias e

a proprietária estavam na loja.
A proprietária do estabeleci
mento.: Carla Barnabé, comen
tou que um dos ladrões foi ren
dido por populares na praça do
Centro Histórico. "Tinha umas

20 pessoas correndo atrás dele",
relembrou. O outro foi detido
por policiais militares na praça
do Terminal Rodoviário. A ação
dos assaltantes foi gravada pelo
circuito interno de câmeras da
loja vão auxiliar nas investiga
ções. A empresária disse que
os prejuízos ainda não haviam
sido calculados.

DAIANE ZANGHEUNI

ABANDONO DE EMPREGO
De conformidade com o artigo 482, letra "i",
da Consolidação das Leis do Trabalho,

informamos que a funcionária

Sandra dos Santos de Souza,
CTPS nO 294'2804, séÍ"ie 001-0/SC, deverá comparecer

no prazo de 48 (quarenta e-oito) horas à empresa Dca
Borrachas Ltda - ME, sob pena de caracterizar-se
abandono de emprego, munida de sua CTPS.

Jaraguá do Sul/SC, 21/01/09.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPE

RIÚ, leva ao conhecimento dos interessados que em con

formidade com a Lei Federal 10.520/2002 com aplicações
subsidiárias da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, De
creto Federal n°. 3.931/01- e Lei Complementar 123/2006
que realizará os procedimentos licitatórios abaixo: LlCITA- -

çÃO W. 04/2009 - Pregão Presencial nO 2/2009 (PARA.
REGISTRO DE PREÇOS) - Tipo Menor Preço por Global.
OBJETO: Aquisição de GênerosAlimentícios para Merenda
Escolar. DATA, HORA E LOCAL para a entrega doJ enve
lopes: Até as 15:00 horas do dia, 03 de Fevereiro de' 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, pelei. site
www.pmsji.sc.gov.br, ou através dos e-rnails: compras,
lene@terra.com.br ou compras.kely@gmail.com

São João do Itaperiú(SC) 21 de Janeiro de 2009. -
.r:

_.
Valdir Correa - Prefeito Municipal

Bandidos fugiram depois de assaltar ótica (detalhe). Um deles foi detido na praça do Centro Histórico .

PM detém acusado de tráfico e furto
37 bobinas de fios de cobre furtadas estavam num rancho em Guaramirim

A PM deteve o acusado de
furtar bobinas de fios de cobre
de uma empresa do município.
Junival Antunes de Oliveira, 32
anos, foi detido quando saía do
trabalho, no Báirro Nova Brasí
lia, na tarde de terça-feira. A in

vestigação resultou na apreensão
de 40 bobinas de fios de cobre,
100 quilos de barras de cobre e

182 gramas de cocaína, além de
armas, munição e outros objetos.

_ Durante a abordagem, a PM
encontrou no carro dele três bobi
nas de fios de cobre; pesando 50

quilos cada, e dez gramas de co

caína. Ele confessou que as bobi
nas haviam sido furtadas durante
amanhã e que havia mais produ
tos provenientes de furto e tráfico
num rancho anexo à casa dele, na- Policiais também encontraram armas, droga e munição na caso do acusado

- RuaHilário Hauch, Bairro Figueri-
, ilha, em Guaramirím. No local ha

: via37 bobinas de cobre, 100quilos
. de barras dê cobre, 172 gramas de

����� =�I:s��::d;8���: Conf�rmada a construção de 55 casas
numeração raspada, duas placas O Secre.ário de Desenvolvimento Regional, tio TIroni, recebeu ontem à tarde o

de automóvel e cerca de R$ 38 . COnfirmação de que serão construídos 55 cosas no região. Serão 30 moradias em

mil em dinheiro. Segundo o de-: Jaraguá do Sul, 21 em Guaramirim e quatro em Schroeder. "Esse é o número de cosas
legado Uriel Ribeiro, o acusado- confirmadas nesse primeiro momento. Acredito que irá suprir a necessidade dos mais
afirmou que há outra pessoa en- atingidos pelos chuvas", afirmou Tironi. Os três municípios foram beneficiados pelo
volvida no furto, mas a inforina- programo Ressoat realizado em parceria entre a SDR, Cohob (Companhia de Habita-
ção ainda está sendo apurada. çã� do Estado de Santo Catarina) com o Instituto Ressoar do Rede Record.

•
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BIBLIOTECA

GE�l--------------------

Biblioteca Pública Rui Barbosa atende cerca de 200 usuários a cada dia

vigorantes no ano passado. As
contações de histórias tendem a

retornam junto com as escolas
do município. De novidade, a

responsável cita a criação dos

programas "Clube de leitura"
e "Livros livres". O primeiro
direcionado a adolescentes e o

seguinte à comunidade interes
sada em ler fora da biblioteca.

Além disso, os usuários tam
bém têm direito de navegar na
internet de forma gratuita. São
20 computadores disponíveis
para consultas didáticas. A úni
ca obrigatoriedade é preencher
a ficha cadastral. A taxa anual
de utilização dos serviços ofere
cidos no local custa R$ 2.

O técnico administrativo
Charles Battisti, 26, resolveu

-

investir na idéia. Desde que o

Centro Histórico foi -habitado
pelos livros ele _reserva duas
horas por dia para visitar o am
biente. "Estudo para concursos

e aqui ficou muito bom", expli
ca. A auditora Cristiane Stein
concorda. Na opinião dela, o

espaço ganhou acessibilidade.

KELLY ERDMANN
<'

Scar oferece aulas nas áreas de música, teatro, artes plásticas e dança

Matrículas para cursos da
Scar começ.am em fevereiro
JARAGUÁ DO SUL

O Centro Cultural da Scar
reabriu as portas esta semana

após período de férias. Mas,
os cursos só voltam a atender
a população a partir de feve
reiro. E, a lista de alternati
vas está grande: tem cerca de
30 modalidades.

A dança é a primeira cate

goria a iniciar as aulas. Neste

ano, a Sociedade Cultura Ar
tística oferta grupos de inicia

ção ao balé, acrobacia aérea e

de solo, balé clássico e de ter

minologia, dança do ventre,
de salão e afro-brasileira. Os
ensaios começam no próximo
dia 16.

Já nas demais áreas, eles
'dão largada só em t de mar

(f) ço. O setor de música tem

� disponíveis as seguintes
i aulas: canto popular, técni
,§ ca vocal, violão, piano, vio-
lino, viola, harpa, bateria,

acordeão, musicalização
e coro infantil, trombone,
trompete, clarinete, saxo

fone, tuba e eufônio. Além

disso, ainda conta com dís

cíplinas opcionais de teoria
musical e prática de con

junto. No entanto, se você

prefere as artes plásticas
tem duas possibilidades: a

oficina e o curso. No palco,
o teatro possui turmas para
crianças, jovens e adultos.

Os preços variam de R$ 58

(dança afro-brasileira) até R$
180 (harpa) e as matrículas
custam R$ 30. Vale lembrar

que as aulas de música são as

únicas realizadas de maneira
individual. Para informações
adicionais basta contatar a

coordenadora de cursos da
entidade, Beth Mueller, pelo
telefone 3275-2477 ou atra

vés do e-mail curso@scar.
art.br.

Movimento aumenta na casa nova
Quantidade de cadastros cresce mesmo durante o período de férias escolares
JARAGUÁ DO SUL

O número de usuários ativos
da Biblioteca Pública Rui Bar
bosa aumentou cerca de 70%
no decorrer do último mês. A

movimentação extra, segundo
a responsável Dianne Chiodini,
se deve à mudança de ende

reço, ocorrida em meados de
dezembro. Com a facilidade de
acesso, os funcionários fazem,
hoje, cerca de dez novos cadas
tros a cada dia. "É surpreenden
te", afirma.

Quem quer aproveitar a

dica e engrossar essa estatística

precisa se condicionar ao atual

período de funcionamento. Até
o final de janeiro; o acervo fica

disponível de segunda-feira a

sexta-feira entre 7h e 13h. De

pois, os atendimentos seguem
até às 19h e, nos sábados, o lo
cal volta a abrir das 8h às 13h.
Conforme Dianne, a partir da

contratação de profissionais
concursados, o objetivo é modi
ficar ou ampliar esses horários
de acordo com' a preferência da
população.

-

Outra meta estipulada para
2009 diz respeito aos projetos

Mil livros

perdid"s,+w
Um dos principais problemas

dá Biblioteca Público Rui Barbosa
é o'perda do acervo devido à' não

devolução de publicações em

prestados. Segundo o responsóvel
Dianne ChI.edini, atua.!,mente,,,
hó cerco démil exemplares com

prazo de entrego expirado apesar
dos. comunicados enviados aos

usuários: Ao lodo, o locol>possui
31 mil livros e os sugestões poro
ampliar o lis\ljó chegam a 200.
Pam retiró-fo:s;basta se caDastrar
aPtesent(1nd��documenio pessoal
e çpmprovanfê;:de residência.

Fazendo
a mala
JARAGUÁ DO SUL

A Escola de Teatro do Bol
shoi do Brasil, sediada em

Joinville, vai ter dois alunos de
Jaraguá do Sul a partir de feve
reiro. Os primos Nathan Rosa,
11 e Felipe Casas, !cO, foram
selecionados no ano passado e,_
agora, se preparam para encarar
o desafio de estudar em uma das
mais importantes instituições do
gênero existentes no país.

A mudança ainda não tem

data definida porque depende
daPrefeitura, que deve ajudar no
transporte'dos meninos. Mas, o
maior problema enfrentado por
eles não é esse. Os dois precisa
vam garantir as vagas até o dia
31 de dezembro, n6'entanto, até
pouco antes do prazo acabarnão
tinham apoio paraminimizar as
despesas. Agora, prestes a trocar
de endereço, festejam o auxílio

prometido por uma empresa da
cidade. O nome da patrocina
dora não foi divulgado.
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Corrupção política na mira de ONG
. Idealizador do projeto se reúnecom interessados para oficializar Barra Limpa
BARRA VELHA

As campanhas e promessas
agressivas de alguns candidatos
ao cargo político, além de pro
pagandas insinuantes, podem
ser encaradas de forma adversa
pelo éleitorado. Para Carlos Ro
berto Mendes Ribeiro, o Men

des, policial rodoviário aposen
tado, o cenário eleitoral de 2008
serviu de motivação para colo
car no papel a proposta de uma
ONG (Organização Não-Gover

namental), a Barra Limpa. "Nos
dias anteriores à eleição, vimos
um circo de horrores com exem

plos de tudo que não deveria
acontecer: compra e venda de
votos, agressões e ameaças",
sintetiza Mendes.

A Barra Limpa é voltada à

preservação do meio ambiente
e ao combate da corrupção polí
tica. "O objetivo é fazer da po
lítica um 'mau' negócio para
fins de investimento, através
do impossível retorno de capi
tais investidos", explica. Men
des diz que o compromisso
inicial é com a "infra-estrutura
da cidade, "principalmente
acabar com a poluição na La-

Recuperação das
áreas degradas
A Secretario Municipal de. Agri

cultura e Meio Ambiente de Corupá
informo que o projeto "Corupá Planto

,

Moto Ciliar" vai ocorrer normalmente
durante ó ano de 2009. O morador co
rupoense pode receber subsídio muni-·
cipa I, com o doação de até 50 mudos
de árvores nativos. Outros orientações
pelo telefone 3375-1902_

goa de Barra Velha".
Mendes já apresentou o pré

estatuto e divulgou seus objeti
vos em locais públicos e para

.

autoridades políticas. Agora,
ele marcou um encontro para
oficializar a ONG. "Por enquan
to, divulgamos a idéia para arran
jar pessoas aliadas, quanto mais

melhor", afirma. A intenção é

juntar filiados de diversos seto
res da sociedade para direcionar
o programa na área de cada um.
"O médico pode vigiar o setor de
saúde, assim cobriremos todas as .Ó:

partes", explica.
A reunião acontece hoje às

19 horas na Pousada Nova, la
teral leste da. BR 101, próximo
ao Posto Mercosul. "Este proje
to é aberto, portanto passível de
modificações, não é um projeto
pessoal e sim social, com pon
tos para discutir", destaca. No
encontro a entidade será cons

tituída, e também definirão a

diretoria provisória, além da
avaliação do estatuto. O contato
comMendes pode ser feito pelo
(47) 8824-3364.

LUCIANA DE AGUIAR ONG Barra Limpa quer defender as causas ambientais, independente dos interesses políticos

Peti recadastra
mães até hoje
Hoje é o último dia poro fazer o

recadastramento dos crianças inseri
dos no Peti (Programo de Erradicação

.

do Trabalho Infantil), de Borro Velho.
As mães inseridos no programo devem
procuram o sede do Peti, no Bairro São
Cristóvão, 00 Iodo do Conselho Tutelar
e do Coso de Passagem Germano Se-

.

Ike, porà concluir o recndnstro. Quem
não comparecer, perde o voga. Leishmaniose: cuidado deve ser maior na área de mata e perto de rios

\

Três casos de Leishmaniose
deixam Vigilância em alerta
SCHROEDER

A Vigilância Epideomológica
'de Schroeder confirmou até o

momento três casos de Leishma
niose, doença provocada pela pi
cada domosquito flebotomíneos,
também chamados de mosquito
palha ou birigui. Outras quatro
suspeitas ainda não foram com

provadas e aguardam análise de
biópsia. Todas as incidências re

gistradas são do Bairro Rio Hem,
localidade próxima ao Centro,
mas com grande área verde. O
último registro de Leishmaniose
na cidade foi isolado, em 2006. "7

"Esses mosquitos são selva
gens, vivem no mato, e se con

taminam de roedores", explica
a técnica de enfermagem Lúcia
Kersten Brumuller. Ela acrescen

ta que o mosquito se aproxima
das residências porque precisam
da J}roteína do sangue para me

u lhorar a reprodução. "Com o des-
matame . to, o mosquito prosura

-

as casas para se alimentar do san-
gue humano, já que não encontra
comida no seu habitat".

A picada do mosquito pro
voca uma ferida que não coça e

nem dói, mas que aumenta de
tamanho e, se não for tratada,
pode espalhar pelo corpo, princi
palmente na boca e no nariz. A
comunidade do Rio Hem recebe
orientações ea visita das agentes
de saúde.

A orientação da Secretaria
de Saúde é para evitar a área de
mato, colocar telas em janelas,
evitar banhos em. rio próximo a

locais de verde, usar repelente
(principalmente no início dama
nhã e no final da tarde), cuidar
para que animais domésticos fi
quem próximo às casas. A Leish
maniose necessita de acompa
nhamento médico e medicação
adequada. Outras informações
podem ser obtidas no posto de
saúde de sua cidade.
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'ele planeja.. sua próxima conquista.
ÇfO s�v Fiat JAVEL. .

olHa a sue parcela.
iUe Fire Palio Fire

�NT�A + 60 I"Cln:eICls a partir !:Ie
(2)

VARIEDADES---------

Siena Fire
ENTRADA + 60 Parcek:t5 a partir de

R$413�

PJ Mille Pire E+:onomy 2 portos. básico, com pio1uro sólido (I partir de R$11,754)Q'O�
.

50% ó vista + 60 parcelas de RS 313,00 fixes no modalidade de C.D.�. sem.írccc; {2
pintora sôfidc o partir de RS 25.007,00 à vista sem troca 00 com entrado de 50%, à visto + "

nQ modalidade de C,D.e. sem troca. (3) Siena Fire aportas, besieo, com pitllu(Q s61i!{Q Q portír

12. "Minhas intenções com ela

sempre foram sérias", completou
o garoto enquanto posava mos

trando a aliança de compromisso
que ele e a namorada estão usan
do. Surpreso com a comoção que
causou entre o público e os jor
nalistas, o ator tentou minimizar
e creditou o sucesso a Halley, o
personagem que interpretou em

A Favorita e foi considerado um
divisor de águas na sua carreira.

Sempre educado' e bem-hu
morado, ele não se incomodou
nem mesmo quando duas ca-

Tito Bessa, e se divertiu ao ouvir
o comentário de que ele e-Crazi
Massafera, que ligou três vezes

enquanto ele desfilava, forma
vam o casal de celebridades
mais bonito e que são a versão

tupiniquim de Angelina Iolíe e

Brad Pitt. "Só não ganhamos o

Globo de Ouro ainda. Mas com
tanto trabalho a gente chega lá",
brincou o ator que planeja via
jar com Grazi quando os dois
estiverem de férias. '1\ gente
pretende dar uma descansada.
Mas claro que não vamos contar

para onde vamos", despistou.

prévio. Todos as Imagenssóo de corofer ilustrativo.

JAVEL Concessionária FIAr. Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - se - www.javel.com.br

o DONO DA PASSARELA
Cauã Reymond foi destaque do Fashion Rio e se declarou "casadíssimo"

mareiras surgiram de uma porta
lateral e ficaram, literalmente,
babando com a cena dele se tro

cando no camarim. "Que bele
za!", faziam coro sem se importar
em serem ouvidas pelo ator que
se divertia com a situação. Cauã
mitrou no clima e, de brincadei
ra, fingia estar sendo "torturado"

pelas produtoras que o ajudavam
a tirar e colocar a roupa. "Tira a

mão dai, vai devargarzinho, com
carinho", dizia, enquanto as mo

delos que estavam do outro da

porta se entreolhavam curiosas.

Cauã mostrou

aliança de

compromisso

GALÃ

. O namoro de quase dois anos
de Cauã Reymond com a atriz
Grazi Massafera tem tudo para
chegar ao altar:O ator revela que
os dois estão "casadíssimos"· e

que, para eles, a questão da data e
cerimônia é só mais um detalhe.
"Não temos pressa. Para mim,
está formalizado. Eu considero a

Grazi com toda a seriedade que
um' marido respeita a mulher",
disse ele em coletivà para im

prensa, poucos minutos antes de
causar um frisson na'platéia do
Fashion Rio, na- segunda- feira

I

Grazi, que estava gravando
Negócio da China, não viu o

sucesso que o namorado fez no
Fashion Rio, mas acompanhou
tudo de perto. Enquanto se pre
parava para entrar na passarela,
o ator colocou o celular para car

regar e fez um lembrete a quem
estava perto do aparelho. "Se
o meu amor ligar, digam que já
volto", pediu enquanto conferia
se estava tudo certo com os três
looks que usaria no desfile.

Enquanto esperava o mo

mento de entrar em cena, con

versou com o estilista damarca,
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DICA
Olho só, mulherada de plantão. Dife
rente de algum tempo atrás, quando
nos liquidações os sobras eram quase
sem qualidade nenhuma, os preços
baixos de hoje atingem até os mer

cadorias que mal acabaram de baixar
nos oraras. Como o inverno que vem

sendo mostrado nos passarehis país
o foro oposto nos tons mais escuros,

aproveite o embolo e não hesite em

optar pelo preto, cinzo, marrom e

bronco. Anotou? Então éorra!

iiBUXIXO
;':".

{O meu amigo e corneteiro

�' dos bons lelão Behling,
r depois que foi flechado

�..' .•. pelo cupido, mudou muito
seu estilo de vida. Tudo em

nome do amor. Uma dos
últimos mudanças foi deixar
o barbo crescer. Segundo os

fofoqueiros de plantão: tudo
poro satisfazer os caprichos
do ornado teonlce. Elo odoro
homem barbudo.

FOFOCÓDROMO
O presidente do DEM e do Fesporte,
Cocá Pavanello, desfilava no noite

,

de terço-feiro com um sapato muito
estiloso e nodo convencional. Do cor

bronco, lembrava muito o ex-apresen
tallor Jacinto Figueira Jr, "O Homem do
Sapato Branco"� Outros diziam que era

herança do seu padrinho político Victor
Bauer. Mos teve algunlque arriscóram
dizendo que ele emprestou do seu tio,
o folclórico Aldo Pavanello.

BORBULHO
Segundo um e-mail que recebi: até on

tem estava escrito, no estilo pichação,
no parede do ante-solo de urna impor
tante secretario muni'Cipal: "coso de
safados". E mais: o porto de acesso à

\ secretario do "chefe" só obre se acio
nado um fio (barbante), porque maça
neta simplesmente não existe mais. Vê

.

se pode!

" É melhor estar
preparado para uma

'-- oportunidade e não
ter nenhuma; do que

,.� 'ter uma oportunidade"e não estar preparado
WHITNEY YDUNG JR.

Minha querido amigo joinvillense,
Nane Schmitt, aproveitou o sol do último
domingo, paro curtir tarde de piscina
com amigos em Jaraguó.

NAS RODAS
• As lrmês'Femnndo.e Cristina Bianchi, filho do casal

. amigo Dr. Luiz Carlos e Neila Bianchi, deixaram Jara
guá. Elos vão ,curtir o resto das férias de aula, pratica
mente duas semanas, nos Estados Unidos.

LEITOR DO DIA
O leitor é-o meu amigo Carlinho Henschel. Ele lê a co

luna todos os dias para ficar por dentro de tudo o que
acontecêde melhor na sociedade.

• A.minha querida amigo Andréa, empresária do grupo
. de pagode Nosso Conceito, prepara os detalhes para a

festa de aniversário, no próximo dia 26..

• Os amigos puquerédos e sarados Leandro Fortes e

Matheu limo, �a geração surfe com caipirinha, foram
para o estouro no último final de semana, ecempn-

_./

nhadíssimos... O arerê rolou na praia dos Amores, com
muita gente bonita curtindo o som de vários Djs.

FALA SÉRIO!
Estudos comprovam. O brasileiro tem uma carga
tri_butária tão. àlta que tracbalha quatro meses e

15 dias só para pagar impostos: Ou seja, até o

dia 15 de maio. Doí quando chego o di'a 16, ele
perde o emprego. É mole? Mais endurece! Como
diria Macaco Simão!

•
. Hoje à noite na licoreria tem carenguejada pre

parada pelos esmerados gourmets: Marcelo Wille
e Tedi Fodi. O Babado pode ser prestigiado por Beta

. Breithaupt. Num tete-e-teté com empresário.ele disse
adorar um caranguejo.

.

Curtir as delícias do Califórnia
lanches. Um dos ambientes
mais aprazíveis do momento.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSTA

N_uma banc,a de flores
Uma banca em meio à calçada, de frente

para lojas e mais lojas, entre passos acele
rados de milhares de pessoas que já nem a

percebem tamanho o corre-corre diário. Chei
rosas por causa do aroma doce exalado pelas
centenas de flores dispostas uma ao lado da
outra, nem assim conseguem chamar a atenção
daqueles apressados. A não ser dos românticos,
boêmios, feridos pelas razões do coração.

Não sei bem ao certo, mas essas bancas
sempre exerceram certo fascínio sobre esta

que vos escreve. As assistia nos filmes quan
do criança e o encanto surgido naqueles lon
gínquos anos jamais abrandou. Imaginava-me
saindo do trabalho, já no ancítecer quando o

sol começa a dar lugar a uma escuridão co

lorida pelas estrelas. No caminho de volta
para casa sempre havia uma lá, de porta aber
ta apesar do movimento restrito. No balcão,
um alguém, às vezes senhor outras jovem, lia
para não perceber o 'passar do tempo, A cal
maria tomava conta do ambiente.

Ao me aproximar, o/a atendente já ia logo
soltando sorriso largo na face.

- Olá, tudo bem? Como foi o dia de traba
lho hoje? Ah, estas 'rosas estão lindas! Será
uma ótima escolha! Amarelas desse jeito vão
iluminar a sala ...cheire-as, você vai gostar
ainda mais!

Sem nem pensar muito, trocava os livros
e a bolsa de mão e deixava espaço livre para
carregar as belas flores até o apartamento.
Elas durariam uma semana, até a próxima
parada na banca. Havia uma aura de beleza
e sensibilidade formada no ar. Bem melhor
do que ganhar seria comprar as próprias ro

sas, margaridas, orquídeas e-todas as espécies
.

sugeridas pelo florista gentil da avenida. Era
como um presente ao universo, a mim mes
ma, aos visitantes, aos transeuntes encontra
dos rua afora.

Na primeira vez que me deparei frente a

frente com uma dessas bancas a noite real
mente caia sobre o dia. O cenário era encan

tador. Depois de caminhar por horas intermi
náveis, lá estava ela, em plena Copacabana (ou
seria Ipanema? Já não me lembro mais, descul
pa!). Depois, alguns meses depois, foi no Leblon
e o retrato tinha se tornado ainda mais charmo
so, talvez porque o bairro já me seduzia sem

qualquer esforço. Da última vez, estava na Rua
dos Andradas, aquela percorrida diariamente

pelo poeta Mário Quintana, em seus tempos de
Porto Alegre. Quanta beleza!

Mas, de novo, passei reto, não entrei, não
vi quem vendia as flores, não as levei para o

apartamento. Não era aquele o sonho. A paisa
gem era linda, porém não a imaginada. Como
levar rosas ao hotel e viajar com elas? Não tive

coragem, deixei para depois, um depois sem

data marcada, sem a certeza de virar hoje.

'. kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES--------�

Mudando
de vida

Zohan, o melhor agente antiterroris
mo que o exército de Israel já teve. Até
ele forjar o próprio morte e mudar-se
poro Manhattan e ser cabeleireiro;
Esta máquina de combate que já elimi
nou criminosos, tem que provar que é
capaz de fazer o cabeça dos madames,
até ele ser reconhecido.

Histórias do
século XX

Em "Uma Breve História do Século
'fÁ", você vai se encantar com uma descri
ção vibrante dos cem anos do história. As
duas maiores guerras, o ascensão e quedo
dos regimes comunistas, o maior colap
so econômico já vivido, o declínio dos
monarquias e dos grandes impérios do
Europa - tudo isso com emoção e intensi
dade. Nessa fantástico viagem, cada foto
é exibido com exatidão e sagacidade.

I

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
O segurança do hospital confessa a Júlia que
apagoú uma fita a mando de Ramiro. Aurora

pergunta o Flor de �vs como estão as investi

gações sobre o pen drive. Júlio é chamada pelo
diretoria do hospital para uma reunião sobre o

coso de Ramiro. Otávio e lívio conversam sobre
a operação de Theo. Ramiro é demitido.. Aloor
mente para Mauro dizendo que Morolonis rou

bou o colar de Matilde. Theo fico ansioso com o

operação. Ramiro encontra lívio no corredor do

hospital. Morolonis encontro o colar.

TRÊS IRMÃS
Sandro conto que acionou outro advogado poro
acompanhar Dora .. Alcides diz a �Imo que o

coso de Virgínia é grave. Doro depõe e o promo
tor lembro do criança que estava no outro carro

e desapareceu. Paulinho é chamado e confessa
que viu Artur puxando o volante. Pacífico enco

rajo Neidinha a lutar pelos terras. Xonde ouve

a converso de Gaivão e Excelência. Violeta dá

depoimento. O juiz absolve Dora. Alma conto
a Virgínia. Suzana agradece a Violeta. Violeta
conto que foi Babv quem a fez mudar de idéia.

CAMINHO DAS íNDIAS
Movo conta o Devo que está apaixonado por
Bahuan. Monu, Kochi, Komol e Pandit vão
conhecer a família da futura noivo de Komol.
Silvio levo. Yvone poro sua cosa. Mova diz o

Deva que Komal gostou de sua noiva .. Leinho
ganha uma cômera. Monu falo com Movo que
já está na hora de procurar um noivo. Surya vê a

foto de Duda na carteiro de Roj. Moico e Cerno
conseguem chegar ii cosa de Silvia. Zeca chega
em cosa e elogia o presente que Cesar deu o

Leinha. Silvio apresenta Yvone poro Raul.

CHAMAS DA VIDA
Demoro diz que não dá poro esconder Lincon na

casa dele. Brito e Guilherme convidam Lincon
poro jantar. Lincon aceito. Pedro diz poro Ca
rolina e Ivonete que Tomás está do lado deles,
mJ!s que têm que tomar cuidado com Vilmo.
Carolina e Pedro dizem que võo ajudar Ivonete

. a voltar com Tomás. Lincon come desesperado.
Demoro fico desconfortável. Aderbal diz paro
Lipe. que guardo'dinheiro debaixo do col_çhão.
Aderbol pergunto sobre o pai de Lipe. Lipe cho
ra e gira o anel. Aderbol percebe. Lipe vai 00
banheiro.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Simone se sensibilizo com Felipe e resolve

ajudá-lo. Elo aviso aos policiais que foi alarme
falso. Felipe agradece Simone. Eléctron, Multi
e Fog se disfarçam de soldados do exérciío e

surgem diante de cris, Tarso, Gaspar e Luciano.
Cris e Gaspar captam o energia deles e perce
bem ser uma armadilha. Multi luto com Lucia
no. Eléctron lanço raios em Cris, mas ele se de
Iende, Fog lança fumaça veneno�a em volta de
Torso e Gaspar. Júlio mondo Gabriela entregar a
ampola da vacina que ela roubou.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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---------VARIEDADES

Ary Fontoura
em nova novela
Mal terminaram as gravações de
A Favorita, em que interpretou o

Silveirinha, Ary Fontoura já engata
em mais um trabalho. O ator integra
o elenco de Caras e Bocas, próxima
novela das sete, de Walcyr Carrpsco.
Na trama, que será gravada entre RJ
e África do Sul, ele viverá o milionário
Jacques. "Depois disso, só penso em

férias de verdade, ficar seis meses
,

sem fazer nada", declara ele.

Atriz será
falsa amiga
Nos próximos capítulos de "Cami-
nho das índias", Yvone, amiga de
infôncia de Sílvia vai mostrar a sua

verdadeira face de má pessoa. Mesmo
sendo alertada por Aída, Sílvia não
seccnrenee que a amiga tem um

comportamento suspeito. Yvone vai
se aproveitar da crise entre os irmãos
Ramiro e Raul para insinuar-se para
Raul, inclusive incentivando os desen
tendimentos entre ele e Sílvia.

Apresentador
na Rede CNY
O jornalista Leão Lobo é o mais novo

contratado da Rede CNT. Ele coman

dará a atração "Notrcias e Mais", cuja
estréia deverá ser no dia 2 de março.
O programa será exibido ao vivo,
de segunda a sexta, das 12h30 às
14h. Leão Lobo dividirá o palco com

Marcelo Frisoni, Adriana de Castro e

Rony Curvelo, tudo no melhor estilo
"revista eletrônica", abordando
temas diversos.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico m_l!ito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode répetir números em cada quadrado d� 3x3.

SOLUÇÃO

t'1! ÁRIES -

4:�.' (20/3 O 20/4)
I' Apesar das ener-

� [ gias pedirem ainda
mais soluções no

trabalho, você está voltado
para Deus. Se puder, busque as

respostas que procura no invi
sível. Algumas orações poderp .

levar você a um lugar interior
de profundo significado.

PREVISÃO DO TEMPO Forite: Ciram/Epagri

A atuação de um sistema de alta pressão em

Santa Catarina mantém o predomínio de sol
no decorrer da semana com elevação gradativa

- das temperaturas.
.

'

. " � Ja�aguâ do SI.II e Regiãll

HOJE

ÔfV1Í�: 17<> C
'.

'

..

'

MAX: 26" C
Sol com nuvens

�EXTA Q'MíN: 18° C
MÁX: 29° C "" e e ,

Sol com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Está mais do que
na hora de deixar
fluir todo amor

que você esconde. Você precisa
trazer suas emoções à tona

para ser analisada e integrada
õ-sua personalidade. Só assim
você poderá dirigir toda sua

energia para fins construtivos.

LEÃO
(22/7 II 22/8)
Hoje você estará
particularmente
agressivo e isso

serei bom se você conseguir
direcionar a ações decisivas que
possam trazer a você e à sua

vida benefícios reais. Foque nos

bens que deseja adquirir e a

tudo o que se refere a posses.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Mudanças positivas
em sua vida. Sua
energia está alta.

Cuide apenas paro não passar
de seus limites no trabalho.
Provavelmente você preferirá
expressar sua criatividade e

seu amor de maneira dramáti
ca e com todo o coração.

� ""
CÂNCER

�;._.;� ���:r���:Jr de
: ; se defender fi de

'esconder seus ver
dadeiros sentimentos por medo
de não ser aceito. O momento
é de muita transparência e

riscos. Procure estabilizar-se e

refletir sobre o que verdadei
ramente quer para sua vida.

llJ'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A raiva quando bem
direcionada é um
sentimento bastante

positivoâ construção de vida.
Raiva e ação caminham juntas e
se você conseguir controlar essa
energia poderá transfoYn:lá-la
em ações positivas para sua vida

pessoal.e profissional.

CRESCENTE CHEIA

4/1

SÁBADO
MíN: 20° C
MÁX: zr C "

Nublado com pancadas
de chuva

#UBRA(23/9 a 22/10)
Você está deixan
do suo energia se

esvair nos ares.
De nada adianta querer mudar
mas não ter claro para, onde
deseja caminhar. Dessç jeito
você não conseguirá chegar a
nada. Você anda meio confuso
e não consegue ter nada claro.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Nãó há nada melhor
para você que uma
boa reunião de
família. Esta fase

é de intimo participação com os

entes queridos e aqueles amigos
próximos. A cooperação e o tra
balho em ecjúipe também ganha
nova força na área do trabalho.

11/1 26/1

DOMINGO

MiN:20°C ��
MÁX:25°C kd
Chuvoso

SAGITÁRIO
(22/11. a 21/12)
Sua necessidade
de crescimento
estará ressal

tada. Cuidado com o excesso
de necessidade de poder. Este
é um importante momento de

construção de uma estabilidade
efetiva em sua vida financeira,
emocional, mentol e espiritual.

,

O CORREIO DO POVO mQUINTA·FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Exército
Dois primos se apresentam para o

serviço militar. O sargento pergunta:
- Oual o seu nome?
-É Tonho.
-Negativo. Agora você é soldado Anto-

,

nio. Sabe o que veio fazer aqui?
-Não.
-Você veio servir a Pátria.
Ele aponta para a bandeira e indaga
o que ela é:
-É a bandeira?
-Negativo. Ela é sua Mãe.
O sargento volta-se para o outro:
-Oual o seu nome?
-É soldado Pedro. Eu vim servir a
pátria.
-E o que é para você aquela bandeira?
-É minha tia, mãe, do Tonho.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje é um dia
que vo�ê está
empenhado a dar

e receber. Afinal. generosidade
se retribui com generosidade.
Tome apenas cuidado como
excesso de otimismo, pois isso
pode fazer com que você entre
em negócios mal explicados.

CAPRICÓRNIO PEIXES
(2�/12 a 20/1)

,

III. (19/2 o 19/3)
� A necessidade de •• Vênus e Urano dão

mudança é tanta .,..,� o tom desta fase
que você pode se fazendo com que

atrapalhar. pois você ainda não você tome decisões precipitadas.
tem claro quais os setores de - Ação e decisão são as palrivras
sua vida devem ser transfor- que estarão mais próximas de
modos, seu mundo emocional, você. Procure estar atento para
suas finanças e maneira de Ii- suo real necessidade afetiva
dar com elas e com o trabalho. para não fazer besteiras.
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m o CORREIO DO I'OVO
ILJ QUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2009 VITRINE----------

I Protocolo: 99024 Sacado: MAISON VOILA COM DE ROUPAS LTD CNPJ: 09.405.005/000

I
Cedente: MRMT ESTILO ADM E COM LTDA CNPJ: 05.335.183.1000

. ���;�����a��N8�6iõ�3BdÃ�tc�'Ã Duplicala de veng�I�'iJ��i���[drfM��008 Valor 1.49B, 17
I ---.---------.---------.-
I t�d����J��iEsf["3�"ó���%�l�%� COM DE R���1�0�Tr351 83/000CNPJ: 09A05.005iOOO

I Número do Tftu[o: 8555·213 Espécie: Duplicata de Venda Mercanm por Indicação -

.

Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA . Data Vencimento: 22/1212008 Valor: 883,78

I P;;;;';;;olo: 99'õZ7-Sacad-;i,1AISONVOILÃCOM DEROUPMLTO'- CNPJ: 09.405.005/000
i Cedente: MRMT ESTILOADM E COM LTDA CNPJ: 05.335.183/000
I Número do Título: 8553-213 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
I Apresentante: BANCO DO BRASil SA. - Data Vencimento: 2211212008 Valor: 1·.057,94
I ....--------.------.-.-.....-----.-.-.---- .. -.--.-.-.-.

I ��J��f;�JrJ�ES��"3'i'l)���%%��b�COM DE Rg����0�Tf35t83J000CNPJ 09.405.005/000

I Número do Titulo: 8554-213 Espécie: Duplicata de Venda Meréantil par Inàicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 22/12/2008

.

V.)or: 825.84
I ---------�----.----.--- .. ------ .....-.---.. - .. ---- .... - ... ---.-----.---.-.

.

A capacitação Rotinas da Adminis- I ���f�o;I��lES����D��I�%%'{�iltCOM DE Rg���So�Tf35183íOOOCNPJ09405095/000
traça'o de Pessoal esta' marcada paro os i Número do Titulo: 8552·213 Espécie: Duplicaia de Venda Mercantii por lndicaçào

..

I Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 22/12/2008 Valor:860.14

dias 26, 27, 28, 29 e 30 de janeiro, das I ;;;�;�;;-99;õã·-·S;;do:ÕiRCEÜLÜIzPÕpiõLEK-·--
..

---·--êPF:-i97628209-91

I
Cedeníe: OESACaM E REPRES LTDA - CNPJ: 81.611.9311000

18h às 22h30, no Centro Empresarial de Número do Tilulo: 1017635U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil gor Indicaçao. Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 2oMi2008 Vaiar: 232,47

Jaraguá do Sul (Rua Octaviano .Lombardi, I ;;;�I;��I;::99i24--S�;:d;:TRAi)EMACH-iNE'COMEiRCiõ-É-I�ipOR--
.. ---.

CNPJ: 09.359.234/000

1 00 no Bal·rro Czem·lew·I"'\ A cargo h'ora'n·a I'
Cedenle:J'STAMPANORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AR CNPJ: 07.479.137/000

, WJ· Número do Tilulo: 677·3 Espécie:'Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
é de 23 horas. O investimento fica entre RS Apresentante: BRADESCO

-

Data Vencimento 19/12/2008 Vaiar: 2.537,50

340 (nucleodos),'RS 360 (asso·cl·ados) e R'S I p;;;;;-;'Io�m4õ-S;;;:do: MULTIBORINDUSTRiÁLLTDÃ:----CNPJ: 05.973019loo0
I Cedente: TOREBOR COMERCIO E R B L EPP '. CNPJ: 08:760.221/000 -

420 (interessados). O certificailo, material e j ���:,�������gb��lL Espécie Duplicata de6it�d�e�d������F3/�nl��8:0 Valor 1 500.00

mffee break 'azem porte do wlo[ As pessoas' ,I' Prot';;;�99241 -S:;cado: MULTiOORINDUSTRlÂL LTDA----CNPJ: 05.973.019/000
W

I
Cedente: TOREBoR COMERCIO E R B L EPP CNPJ: 08.760.221/000

•

devem entrar' em mntato e fazer as I·nsen· _ Número do Titulo, 140/7 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
... -

\oU I Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 30/1112008 Vaiar: 500,00 -

çõ� pelo número (47) 3275-7059 ou atra- ! fii����9i6��i�d�;�8����tp�����5Ê8js LTD���;;·�������io�ói35.246!ot{)
vés do e-mail treinameQto@acijS.mm:btIINúmerodo_TilUIO: 107497/00 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação' .

I .Apre�entante: BESC .. Data Vencimento: 25/12/2008 Valor: 127 ..25
A instrutora serií Célio Regina Beiro do Sil- I --.- .. -.-.---.. -----------... ---- ... --- .. ----....------.-.... ----.....

•

Co' , - II t�J��fN�g��IN�ag�1l'�l6!5�ERaDRIGUEsBg��J04.669.864100�F293554638'5!ic ':velra - nsultoro em Recursos Humano� e .

I Número do Titulo: L08/0,10 Espécie: Duplicaiade Venda.Mercantil por Indicação

Oualidade, Auditora Uder reconhecida pelõ 1 ��-'-�� BANCO D:'.��SIL� ��a Venoimento: :�2/2008 Vaiar: 603;50

IRCA I I A
. .,.

I· I Protocolo: 99424 Sacado: UJIS RICARDO HACKBARTH CPF:069.981.339·52
- ng aterra. Intençao e atua IZOr 'I Cedente:CENTRODEFORM·DE�ONDUTORESCORUPAL11)A

-

CNPJ:04214.014/000-·
.

d·· b Ih· ·d·'
Numero-co Titulo. 99004 Espécie: INDICACAO .

rotinas e Ireltos tra o Istas e preVI ena- I. Apresentante:'C�I)(A�CONOMJCAFE�ER�.,--:__. _2l�;encime�to: 27/12/2008 V".IOr: 230,00
a'n·os (INSS) entre outros obJ·et·l'vos Protocolo: 99441 Sacado: JUAREZ DUFFECK CPF: 814.354.609-87

.

, .

I Cedente: VENTURI PISCINAS LTDA FILIAL 2 C('!PJ: 00.202.225/000 _ o- __

•

. ���������"il�IUVCONÕi.Wc�e����� de Venda Me�;t�ÜU�6i����çã�9/1212008 Va�-;::300,00
I --.- -----.- --.--- ----.- -- - .

I Protocolo: 99452 Sacado: CTG DO TROTE AO GALOPE CNPJ: 03.059,2287000"
I ��::�������o�fl:A��péci. Cheque

CPF 773.936.439·87 ..

I Apresentante: RICARDO MARESANE Dala Vencimento: 20/0112008 Valor: 3.200.00
I .�... -----... -.----.----.---- .. ---------------- .. - .. -----....-------.----.

. I ProtOCOlO: 99486 Sacado: PATRICIA ROSA ME _

-
- CNPJ: 09.373.8761000

0-

I Cedente: INDUSTRIA E COMERCiO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GICNPJ: 93,973.329.1000
Número do Titulo: 272777 3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoI Apresentante: BANCO DO BRASIL SA • Data Véncimento: 02101/2009 .Valor: 405.34

I p�;t�;;-;
..

9;âã--s���;:P.ÃtRiCiARõSÃME-�·-·-
.. r-r-CNP'J,Ô9.373.876íOoo �

i Cedente: COOPERATIVAREGIONALAURIVERDE CNPJ:.83.731.927/000

li Número do Titulo: 000246705 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA '

Data Vencimento: 02101/2009 Vaiar: 1.346,40

I P;�I;;I;�996Ól·---S�;:.;;:BVGÜiNÕÃsTESLTDA�ME-:---·-êNPJ: 07.208.190/000
! Cedente: MARTELINHO CONSERTO DE VEICULOS LTOA CNPJ: 03. -t93_508lO00
i Número do Titulo: Oí0199·0 Espécie: Cheque'

-

i Apreseniante: �1ARTEl!NHO CONSERTO D� VEICUlOS LTDA Data Vencimento: 13/0912008 Valor. SOO,OO'

I
! E, como os cítos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida ínümacao, faz por intermédio do presente
! Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazo da lei, a fim de
i liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o.íaz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.z
I

.' -

I
. Jaragua do Sul, 22 de Janeiro de 2009 .

Custos e

Orçamentos
O curso Custos e Orçamentos está

agendado para o período do dia 26 a 30
de janeiro,das 18h às 22h30, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. A cargo
horário é de 23 horas. O objetivo é mnhe
cer os mnceitos e metodologias de custos
e orçamento numa organização e utilizá
los poro auxiliar nas áções gerenciais. O
investimento para nucleados é de RS 350,
os associados pagam RS 370 e os demais
interessados investem RS 430. No.wlor éstó
incluído certificado, material e mffee break.
Informações pelo telefone (47) 3275-7059..

Rotinas da

Administração

LOTERIA

-

CONCURSO N° 2005
.

10 - 30 - 60 - 71 - 78

EDITAi.
MARGOTADELlA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca dé Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

• �

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Iabelionate.para protesto de Titulos cóntra:I
I Margot Aderia Grubba l.ehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente 110S endereços a mim

I
fornecidos aos que interessar que os presentes Ed!tais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofício para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03{1rês) dias úteis, .

I Protocolo: 96503 Sacado: REINALDO GOMES PEDRO CPF: 856.482.999-15
i Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ: 59.285.411;000
j Número do TItulo: 29027817 Espécie: Nota Promissória
i Apresentante: BANCO PANAMERICANO S/A Data Vencimento: 31/03/2008 Valor: 15.854,82
! ._---_._.__ ."----_._._-_.�._-_._••• _ ••_-----_.-----

'1' Protocolo: 98292 Sacado: JESSICAALANA PAGANELLI CPF: 076.384.149·85

I Cedente'., FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82 6,62.958/000
Número do Titulo: 2974041 Espécie:.Duplicata de Venda Mercantil por Indica�oI ���nlante:B��'::�':.':..��ILSA__- .!ataV=�.:�m_'�:':� /2008 Valor:689,13

! Protocolo: 98692 Sacado: ElelO VIEIRA CPF: 936.056.849·04

I Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULaS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621000
, Número do Titulo: 0113838 C Espécie: Duplicata de' Venda MerC8ntil por Indicação
i Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 27/10/2008 Valor: 108,87
! --_._-_._._-----�_.__ ._ •• _-_._"--_••�."_._.-

I Protocolo: 98838 Sacado: ADRIANO MARCELINO CPF: 823.798.079-49
! Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIA REIN0lDO BARTEL .

! Número do Titulo: 7059 Espéce: Duplicala de Venda Mercantil por Indicaçâo
I Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 2011212008 Valor: 142,05
i ._._.__ •• � .. __ ._._."._. •.••. __ • __ •• _ ••• _._ •. _ •.• _. __ .H •• . •• _.H •• • __ ._ •.

\
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floriani@florlaniequipame:ntos.com.br
www.florianiequipamentos.com.br

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275-1492

-----ECONOMIA O CORREIO DO POVO mi
QUINTA·FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2009 �

Poder inteligente contra a crise
o novo presidente americano e sua equipe as

sumem em um momento crucial da crise finan

ceira internacional, que atinge duramente os EqA .'
Dada a magnitude da catástrofe, nenhum país está

protegido e segundo Henry Kissinger, "cada um

deverá se tornar independente, no maior grau pos
sível, das condições que produziram o colapso. Ao
mesmo tempo, cada um será obrigado a encarar

.a realidade de que seus dilemas só poderão ser

resolvidos com uma ação comum". Aqui surgem
algumas questões: quanto. o Brasil ajudou na pro

dução do colapso? Quanto vai ser influenciado?

Quanto depende das ações de outros países como

o do epicentro da crise, os EUA, e quanto depende
de si próprio? Se olharmos a retrospectiva da cri

se e seus desencadeadores, veremos que o Brasil

pouco tem a ver. De certa forma se o sistema finan

ceiro americano copiasse o brasileiro, teria em vez

de bancos quebrados, bancos sólidos apresentan
do lucros estratosféricos. Mas para tanto precisa
ria da benevolência do FED, que permitiria taxas

de juros e cobrança sobre serviços aviltantes como

no Brasil, porém, isto seria no contexto da política

monetária, totalmente contracíonísta e fatalmente
levaria os consumidores .americanos a uma redu

ção do consumo e a uma diminuição do padrão de
vida. Em suma, os bancos estariam bem, mas a po

pulação nem tanto. A crise que mudou de marola

para tsunami, está afetando os negócios no Brasil e
ainda estamos no amanhecer das conseqüências.

,

Os Bancos são os primeiros a eliminarem fato

res de risco limitando o crédito, que limita o con

sumo, que limita a produção, que limita o empre

gó, que diminui a renda, que limita o consumo ...

assim, entramos hum fluxo circular de' renda

negativo e cada vez mais contracionista. Conse

qüência mais nefasta é a queda na produção e o

aumento do índice de desemprego. Quando da au

diência de confirmação do cargo.de Secretaria de

Estado, Hillary Clinton disse: "Os EUA não podem
resolver sozinh�s os problemas mais prementes,
e o mundo �ão pode resolve-los sem os EUA. Pre

cisamos usar o que tem sido chamado de 'poder
inteligente', o leque completo de ferramentas a

nossa disposição". Mas o que é o poder inteligen
te? Segundo O Estadão(18/01), poder inteligente

é a combinação de poder duro (hard power) .e o

poder brando (softy power). Poder forte é o uso do

poder dos decretos e da força militar para defesa

dos interesses; poder brando é a capacidade de ob

ter resultados preferidos mais pela via da atração
que da coerção ou pagamento, mais baseado em

sua cultura, valores e políticas.
Aqui está a resposta para nossa última questão.

Enquanto ficamos na torcida para que os EUA consi

ga resolver seus enormes problemas, paralelamente
deveremos fazer a lição de casa. Uma das palavras
chave para crises em geral é a flexibilização, tam
bém como uma das alternativas do exercício do po
der brando. Flexibilizar aspectos da legislação tra

balhistas como atenuante da crise ou para evitar a

piora no setor produtivo, possibilitando a adoção de

bancode horas, redução de jornada-de trabalho e até

mesmo redução de salários. O governo não se in

trometendo já seria de grande ajuda nestes acordos,
deixando empregados e empregadores encontrarem

.

uma solução para problemas conjuntos. Não se cria

emprego por decreto, logo também não se proíbe a

demissão pelo mesmo instrumento.

� Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.br brognoli@net,uno.com.br

ÊMPREGO

BHP Billiton vai cortar 6 mil vagas
Maior mineradora do mundo fará demissões devido à crise financeira
SYDNEY

A maior mineradora do
mundo, a BHP Billiton anun

ciou ontem que vai acabar
com cerca de seis mil empre
gos por causa da crise eco

nômica mundial. De acordo
com o diretor de finanças do

grupo anglo-australiano, Alex
Vanselow, o corte de pessoal é
uma resposta "muito séria" à

deterioração da situação eco

nômica.
O corte representa 6% do

quadro de empregados, com

posto. por 41.000 funcioná
rios

o

permanentes e cerca de
60.000 terceirizados. Do total
de cortes, 70% será de tercei
rizados. "O mundo mudou
bastante desde outubro. E tem

sido uma dramática mudança.
São decisões'TIluito sérias, que
não tomamos rapidamente,
mas que são necessárias e cor

retas", disse Vanselow.
A Billiton é a segunda mi

neradora anglo-australiana a

anunciar demissões. Na ter-
o

ça-feira, a Rio Tinto, terceira
maior mineradora do mundo,
anunciou em comunicado que
reduzirá a produção global de
alumínio em mais 6% e dis

pensará 1.100 funcionários
em todo o mundo para reduzir
custos e preservar seu caixa. Já
a concorrente Anglo American
suspendeu temporariamente a

produção de sua maior mina
de níquel de Lama, localizada
na Venezuela.

�o

Corte represento 6% dos mais de 101 mil funcionários permanentes e terceirizados do empresa
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Mortes perusc de álcool aumentam
Número passou de 10,7 óbitos por 100 mil habitantes para 12,64

Um estudo feito pelo,Mi
nistério da Saúde constatou

que houve aumento no nú
mero de mortes por doenças
relacionadas ao consumo de
bebidas alcoólicas. O número

passou de 10,7 mortes por 100
mil habitantes em 2000 para
12,64 em 2006, o que corres

ponde a uma elevação em

18,3%, em seis anos.

Os dados usados pela pes
quisa foram retirados do SIM

(Sistema de Informações sobre
Mortalidade) no Brasil referen
tes aos anos de 2000 a 2006.
Neste período, 92.946 óbitos
tiveram como causa doenças
relacionadas exclusivamen-

,

te ao uso do álcool e 146.349
mortes ocorreram por doenças

_

associadas ingestão da subs
tância, entre outros fatores.

A coordenadora-geral de
Doenças e Agravos Não-Trans
missíveis do Ministério da
Saúde, Deborah Malta, dis
se que apesar de o país'estar
dentro da média mundial, o

aumento é motivo de preo
cupação. "O índice varia de
país para país. No México, por,

exemplo, onde o álcool está
muito integrado a cultura lo
cal o número de mortes tem

proporções maiores, já nos pa
íses islâmicos o hábito é bem
diferente e por isso os dados
são inferiores. No Brasil os da
dos mostram o uso freqüente
e prolongado e, precisamos es

tar atentos", afirma.
A pesquisa analisou exclu

sivamente a exposição crônica
do álcool, ou seja, o uso pro
longado de grandes quantida
des. Dentre as causas de mor

talidade mais comuns estão:
a cirrose, a pancreatite aguda
e crônica (a que mais mata),
doenças cerebrovasculares,
envenenamento pelo álcool
(mais comum na infância), en
tre outras. Além disso, o estu
do constatou que a mortalida
de é maior entre os adultos.

A orientação é que as pesso
as que rotineiramente fazem o

uso excessivo do álcool procu
rem assistência médica. O uso

do álcool por longo prazo leva a

doenças que podem ser fatais.

AGÊNCIA ESTADO

Brasil-dobra 0- valor de

exportação de mel em 2008
O ano de 2008, mesmo cheio

de desafios para o setor apícola
brasileiro, terminou com valo
res positivos e preço recorde. O
setor dobrou o valor das expor
tações, alcançando US$ 43,57
milhões, e aumentou em 42% -

18,27 mil toneladas - o volume
negociado com o mercado ex

terno em relação a Z007, quan
do foram comercializadas 12,9
mil toneladas, com faturamento
de US$ 21,2 milhões.

O maior incremento nos

valores exportados, quando.
comparado com as quantida
des, se deve ao fato de o preço
médio obtido pelo mel brasi
leiro em 200S, US$ 2,S3/Kg,
ter sido o mais alto da história
das exportações brasileiras.
Esse preço superou os US$
1,64/Kg pagos pelo produto
em 2007, bem como quebrou
o recorde do ano de 2003, que
foi de US$ 2,36/Kg.

Os dados _ constam do le
vantamento consolidado pelo
analista da Unidade de Agrone
gócios do Sebrae e coordenador
nacional da Rede Apis (Rede
Apicultura Integrada Sustentá

vel), Reginaldo Resende. A re

ferência é o Alice-Web (Sistema
de Análise das Informações de
Comércio Exterior via Internet),
da Secex (Secretaria de Comér
cio Exterior) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior.
Entre os desafios enfrenta

dos no ano passado pode-se des
tacar o fim do 'embargo europeu
ao mel brasileiro, ocorrido em

março. Por conta disso, o setor,
que é o 110 produtor mundial
de mel e o nono maior expor
tador, precisou implantar Boas
Práticas e o HACCP/APPCC
(Sistema de Análise de Perigos
e Pontos Críticos de Controle)
nos entrepostos e casas de meL

Apesar do Brasil estar dentro da média mundial, o aumento do número de mortes é motivo de preocupação

Exército de Israel
está fora de Gaza

As tropas israelenses anunciaram
ontem o conclusão do retirado dos tro
pas do Faixa de Gozo, após uma ofen
sivo de 22 dias contra o grupo militan
tes islâmico Homos. A informação foi
dado por um porto-voz militar. Contu
do, o Exército permanece posicionado
por todo o entorno do Faixo de Gozo.

Ensino de espanhol
será obrigatório
o ensino de espanhol seró discipli

no obrigatório nos currfculos escolares
o partir de 2010 em todo o país. De
acordo com o lei 11.161, sancionado
pelo presidente Lula, todos os escolas
de Ensino Médio deverão oferecer au
las de idioma aos seus alunos. Muitos
professores jó começam o planejar suo
atualização profissional poro se candi
datar o essos,vogos, também poro rede
particular.
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Corinthians e Santos
estréiam no Paulistão

. Objetivo é repetir desempenho dos amistosos
SÃO PAULO

Corinthians e Santos, os

doi-s grandes paulistas que já
entraram em campo nesta tem

porada para amistosos, fazem
hoje suas estréias no Campeo
nato Paulista, tentando repetir
em jogos oficiais os resultados

positivos que conquistaram
no fim-de-semana.

O Corinthians, nesse senti
do, chega mais embalado para
enfrentar o Barueri no Paca

embu, mesmo local onde go
leou o Estudiantes por 5xl,
no último sábado. Ainda sem

Ronaldo, fora de forma, e

Dentinho, na seleção sub-20,
o time deve ter seu ataque
"reserva" em campo, com

o rápido Jorge Henrique e o

oportunista Souza.
O time não deve, no entan

to, ter vida fácil: o Barueri su- Craque Ronaldo ainda está foro de formo, por isso não jogo hoje à noite
biu para a Série A do Brasilei-
ro e pretende usar o Paulistão

����a:o::�: ��c��a��l:� Timão espera bom públito
vendas, todos os ingressos poro o

portão principal do Pocoembu
foram vendidos. Poro os jogos do
Poulistão, o diretoria do Corin
thions aumentou os ingressos em

até 200%, pieço que não afugentou
os torcedores da fiel.

disso, traz no currículo a con

quista do Título do Interior do
ano passado, conquistado em

.

cima do Noroeste.
O Santos também vem de

vitória no Pacaembu, 2xl so
bre a Portuguesa Santista, no
último domingo, e deve le
var a campo alguns de seus

reforços.ceemo os meias Ma- é forte: o Guaratinguetá foi
dson e Lúcio Flávio. O late- ,semifinalista do Paulistão

ral-esquerdo Léo não joga, em 2008, depois de terminar
mas entra em campo para ser em primeiro lugar na fase de
saudado pela torcida, depois classificação, e que repetir o
de assinar contrato por dois sucesso neste ano.

anos. O adversário também Completando a primeira

o 'Corinthians disponibilizou
poro seus torcedores 34 mil entra
dos e a expectativa poro hoje é de
que aproximadamente 25 mil pes
seus compareçam 00 estádio paro
ver o primeira apresentação oficial
do clube. Desde o primeiro dia de

Brasileiro avança
nas duplas

o brasileiro Bruno Soares se clas
sificou poro a segundo rodada do
torneio de duplas do Aberto da Austrá
lia. Ele e Kevin Ullyett, do Zimbábue,
venceram com facilidade os franceses
Julien Benneteau e Florent Serra por
6/3 e 6/0. Bruno está em 25° lugar no
ronking de duplas.

Edmilson no

Palmeiras
o Palmeiras anunciou o jogador

pentacampeão com o seleção bmsileim em

2002 como novo reforço da equipe. O vo

lante, que estava no Villoreal, da Espanha,
assinará contrato com o Alviverde por dois
anos, e já deve ser apresentado na próxima
segunda-feira. Ele deve reforçar a equipe
poro o disputa da libertadores.

rodada da competição, o Bota
fogo recebe o Bragantino, em
Ribeirão Preto, no jogo que
marca sua volta à primeira
divisão do futebol paulista,
depois de cinco anos de au

sência.

Uefa divulga
melhores de 2008

A Uefa divulgou ontem o resultado
de uma votação que escolheu os me

lhores jogadores de 2008, entre os que
atuam no continente europeu. Os ven
cederesterem Casillas, Sérgio Ramos,
Philipp Lohm, John Terry, Caries Puyol,
Xavi, Fabregas, Cristiano Ronaldo,
Fronk-Ribéry, Messi e Torres.
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* GENlEW RODRIGUES, INTEJUNA

Mais habilidade
Depois de 30 dias de férias os jogadores do Malwee se apresen
tam hoje, às 16 horas, no Porque Malwee. Descanso mais do que
merecido, depois de terem faturado quase todas as competições
que disputaram em 2008. As novidades ficam por conta de Xoxo e

Cabreúva (foto). Este último é uma dos apostas do time para este
ano. O craque já foi considerado uma dos revelações do futsal
brasileiro. Ele tem 23 anos, jogou a ligo do ano passado pelo
Unisul e, em 2002, jogou 00 lado de Falcão no Bonespa. Seu es

tilo é parecido com o do craque, jogador de habilidade e dribles
desconcertantes.

LIGA FUTSAL
A CBFS (Confederação Brasileira de Futsol) divulgou este semana o

,

nome dos clubes que irão disputar a liga Futsal 2009. Diferente do
ano passado serão 19 equipes, e não 20. Isso aconteceu devido ao

licenciamento da Ulbra e do Macoé. Uma dos duas vogas ficou com o

Praia Clube (Uberlôndio), mos a última não foi preenchido, pois ne

nhum time apresentou os requisitos necessários. Estarão na disputo:
Intelli, São Paulo, Garça e São Caetano/Corinthians, Vasco, Petrópolis,
Umuorama, Cascavel, Marechal Candido Rondon, Praia Clube, Minas,
Alvores/Vitória, Unisul, Colegial, Krono/Joinville e Malwee. A compe
tição acontece de março a outubro.deste ano. "fi;

FORMATO
Apesar de ter um clube a menos neste ano, a liga 2009 mantém o

mesmo formato de disputa do ano passado. No primeiro fase os equi
pes jogam todos contra todos, em turno único, classificando-se os 12

,melhores poro o segunda fase do çompetição. A partir doí, os clubes
são divididos em dois grupos, com. seis clubes cada, com duelos em

tuwo e retumo envolvendo QS elu o mesmo chove. Os quatrõ me-

FI�.�[es de cada grupo ovançam/f o quortos-de-finol, semifinal e
'firrol em ,sistema eliminatório (to jogos de ido e volto).

HANDEBOL
As equipes do ADHJ (Associação Desportivo de Handebol Joroguaen
se) íniciom hoje o disputo da 110 edição do Itojaí Handball çup. No
total serão sete equipes de Jaroguá, sendo três no feminino (duas no

� infantil e uma no cadete) e quatro masculinas (mirin, infantil, juvenil
e cadete). As disputas acontecem nos ginásios da Univoli e do Colégio
Salesiano e vão até o dia 28 de janeiro. Paralela à disputo em quadra
acontece. o Beach Handebol, na Praia de Atalaio, em Itajaí.
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A promoção Corro Usado TV Nova é restrito à compro de carros usados.O modelo da televisão do promoção é CCE 21" Tela Plana HPS-2199FS. Ao reçeber

qualquer desconto, perde-se o direito ao Prêmio(Televisão). A validade do promoção é de 20/01/2009 o 31/01/2009. A foto é meramente ilustrativo. Compras
à prazo sujeitos à aprovação de crédito.
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