
Estudo revela que maioria dos britâni
cos (70%) investiga as atividades on
line do companheiro (ma[ído, esposa,
namorado ou namorada). Segundo a

'

pesquisa do serviço de buscas Yasni,
68% dos entrevistados confessaram,
que, se soubessem a senha, entrariam
nos e-mails dos companheiros. '\ \

o CORREIO 1)0 POVO
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Morre fundadora
da Chocoleite
A empresária Edeltraud Bauer 6umz, que
no século passado fundou em Jaraguá

.

do Sul, com o marido, Arthur 6umz, a

indústria de laticínios que fez sucesso no

mercado com o famoso Chocoleite, foi
sepultada ontem.

Pâgina 5

Saúde alerta para
epidemia de vírus

.

Só neste final de semana, 30 pessoas
procuraram o Pronto Atendimento de
Barra Velha com sintomas do rotavírus.

Pâgina 7

fonte: Diório Digital
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Câmara se articulo e renovo

comissão em defeso do 280
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CHARGE

PONTO DE VISTA

A criança e os escritores

LUIZ CARLOS AMORIM,
rscsrron E EDfrOR

íHITP:I/.!3R.�E()C!TjES •.
COM/PROSA
POES!AEC!A)

pode ser maior. Descobrir que o escritor
é alguém igual a ela, uma pessoa comum

que tem o dom da palavra, pode ajudar a
criança a perceber que ela é capaz de ser

o que ela quiser.
Já fui convidado várias vezes para dar

palestras e entrevistas a estudantes do
primeiro e segundo graus em escolas de
[oinville, Jaraguá e região e sei bem da re-
I

ação e da receptividade deles. Eu prefiro
dizer que fui conversar com os estudan
tes do que "dar palestra". O "palestrante"

. escritor não precisa preparar discurso,
pois as crianças, os estudantes. pergun-

, tam sobre o processo de -criação, a sele

.ção, o controle de -qualidade, a edição,
a publicação, a venda - desde o início,
da. produção do texto, seja ele poesia ou

prosa" até chegar à� mãos'.do leitor. E o,

resultado disso, o impacto tanto no leitor
como no autor.

Essa integração entre o escritor e a

escola é desejável e existe, em algumas
escolas. Não com a freqüência e na quan
tidade de escolas que gostaríamos, mas
existe. Embora sejam iniciativas isoladas
de escolas, professores e alguns escrito
res, em uma ou outra cidade ..

Isto é um grande incentivo à leitura
junto aos leitores em formação e da di-

.

vulgação do. escritor. regional, graças ao

trabalho de alguns bons professores de
Português e Literatura, que convidam es

critores de suas respectivas regiões para
comparecerem as suas escolas.

Essa tentativa de valorizar a literatura

regional- éprimordial, 'pois não se pôde
depender da "cultura oficial" para isso.

A figura do escritor foi e ainda é, para
as crianças que estão começando a des
cortinar o infinito horizonte da palavra,
algo inatingível, meio mágico, talvez
mítico. Isso, dito por elas mesmas. A

criança é naturalmente curiosa, sedenta
de conhecimento e experiência, e ficar
cara a cara com um escritor, conheça ela
a obra dele ou não, é um acentecírnento
no mínimo singular. É claro que se ela
tiver lido àlgum texto, algum livro do au

tor que lhe for apnesentando, o interesse.
•

,
.

DO LEITOR

o INSS e o

auxílio-acidente
Certamente não há como negar a importância exerci

da pela Previdência Social no cotidiano dos trabalhado
res brasileiros, eis que essa se faz presente nos momentos
mais necessários de seus segurados; momentos em que a

lei entende que se faz presente o "risco social", protegendo
assim, em tese, a dignidade da pessoa humana! Inobstante
tais consideraçôes, cumpre destacar que a postura adotada
pelo INSS (Instituo Nacional do Seguro Social), o qual re
gula a concessão dos benefícios previdenciários, em rela
çâo aos seus segurados, muitas vezes semostra inaceitável,
pois contrários à própria razão existencial do instituto. Um
exemplo que pode ser citado é o desconhecido benefício
previsto no artigo 86 da lei dos benefícios previdenciários,
denominado 'Auxílio Acidente", cujo objetivo é propiciar
uma indenização aos segurados que sofreram acidente de

qualquer natureza (de trabalho ou não), e em virtude de tal
acidente tiveram sua capacidade de trabalho reduzida.

Amigos leitores, milhares são os segurados que têm
direito ao recebimento do auxílio-acidente, porém não go
zam do benefício em virtude da supressão de informações
e das manobras capciosas por parte do INSS, que omite a

existência de tal benefício, quando concede informações
equivocadas aos seus segurados, informando-lhes sem

pre do não preenchimento dos requisitos necessários. A
lei não enumera os casos em que é possível a concessão
do benefício previdenciário, já que inúmeras as hipóteses,
como problemas orteomusculares, hérnia de disco, bursí
te, amputação de dedo, mão ou outro membro, e outros,
condição essa na qual se enquadra boa parte dos segurados
que já receberam o auxílio-doença [encosto] e retornaram
ao trabalho por terem se recuperado. Tal benefício possui
características interessantes, eis que pode ser concedido
mesmo que o segurado tenha retornado para o trabalho,
mesmo que já esteja em outro émprego, desde que tenha
sofrido acidente de qualquer natureza, em relação ao qual
permaneça qualquer tipo de seqüela, lembrando que em

relação a benefícios previdenciários não há prescrição do
direito em si, apenas as parcelas mais antigas, não impor
tando a data em que OCOITéu o acidente.

MAIKO ROBERTO MAIER, ESTUDANTE !ViAmORO!3E!1tlú1'§!

BR1URElO.cú!\-UtR)
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"As imobiliórias
não querem afugar. "

EDIMARA DE SOUZA, SECRETÁRIA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,

sobre dificuldades da Prefeitura em alugar
casas para desabrigados.

" Prevenção
inclui mudanças
de atitudes. "

INGO ROBL, SECRETÁRIO DA

RECONSTRUÇÃO, sobre
a necessidade de se fiscalizar
e cumprir leis ambientais.

" Situação é mesma

da enxurrada."
MAICON lEANDRO DA COSTA,

COORDENADOR DA DEFESA CIVIL,
sobre morros que circundam a cidade.

- Mão no cofre
A lei de Responsabilidade Fiscal em vigor, há mais de oito anos obriga es

tados e municípios a equilibaram suas finanças. Nõa podem, por exemplo,
destinar à folha salarial mais que 60% de suas receitas correntes líquidas,
enquanto na Uniõo o limite é de 50%. Há sub-limites para o Judiciário (6%)
e para o legislativo (3%) dos estados. Nos municípios, as câmaras de verea
dores nõo podem gastar com pessoal mais que 6%. Mas isso pode mudar em
iniciacitiva do Palácio do Planalto, por acreditar que há "excesso" nas exi
gências. Na verdade, o governo enviou o projeto ao Congresso depois que o

ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar em
uma açõo cautelar, entendendo que, se o legislativo ou o Judiciário extrapo
lam seus gastos com pessoal, o Executivo nõo pode ser punido e impedido,
por exemplo, de tomar um empréstimo ou receber transferências voluntárias
da Uniõo. Se com a lRH ainda se cometem bandalheiras com o dinheiro

público, é de se imaginar a roubalheira que vem por aí.

TÁ NA CARA
A Câmara analisa projeto de lei do
deputado Pompeo de Mattos (PDT
RS), que acaba com as coligações
partidárias em eleições propor
cionais (para- vereador, deputado
estadual e deputado federal). "As,
coligações partidárias, principal
mente na faixa proporcional, têm
servido para -atender interesses
que em nada contribuem paro o

fortalecimento dos partidos políti
cos", afirma o autor da proposta ..
Descobriu a pólvora!

DIREITO 1
O ano de 2009 começa com regras mais

rígidas para as faculdades de Direito em

todo o país. A partir de fevereiro, o Minis
tério da Educaçõo consolida instrumento
de avaliação dos cursos com normas para
a abertura e funcionamento. Desde um

número mínimo de professores com dou
torado até regras para a infra-estrutura
das instituições, como número mínimo
de salas de aula e quantidade de volu
mes na biblioteco específica do cursa.

. DIREITO 2
Trata-se de uma tentativa de reverter a
crise de qualidade instalada no ensino
jurídico superior no Brasil que, na última
edição do Exame Nacional de Desempe
nho dos Estudantes, teve 89 instituições
avaliadas com notas 1 e 2, as mais bai
xas do exame. Por conta do mau desem
penho, o MEC já cortou, no ano passado,
24.380 vagas, das 45.042 que eram

ofere.cidas em cursas de Direito. Hoje
existem cerca de 300 vagas em aberto
no Poder Judiciário, e preenchê-Ias tem
sido difícil. (ABC Digital)

ot'ó\Mi\t»'6�O -
TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2009 D

JÁ CHEGA 1
. Cqmo os principais envolvidos representam dois dos partidos que inte-
gram a tríplice aliança que 4.Juiz Henrique do Silveira (PMDB){

>
este com pretensões de eh Senado nas eleições de 2010, já s�

��fo!a que o próprio governod. e interferir no bate-boca rasteiro que;;:i/
se trovo em Joroguá. De um Iodo o ex-prefeito Ivo Konell e o presidente
do Fundoçõo de Esportes de Santo Catarina, Corione Povonello. De outro
o ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) e alguns de seus ex-secretórios.

JÁ CHEGA 2
De foto, jó há um mal estar gerol na comunidade que, solvo melhor juízo, votou
em maioria pela mudança administrativo 'e de comportamento dos principais
agentes públicos também. Como .as encrencas pessoais jó ultrapassaram os

limjtes do município e, nesso esteiro, os limites do admissível em se tratan�o
,dq governo de uma dos cinco maiores economias do Estado e do nono maior
'Co'égio eleitoral catorinense, jó estó mais que no hora de se mostror trobolho�

JÁ CHEGA 3
Aliós, é o que pretendem os secretórios nomeados pelo atual governo,
muitos deles perplexos dionteda verborragia inconseqüente de ambos
os Iodos. Se hó algum ladrão nessa história, que se denuncie font@
mente, no âmbito do Justiço. Aos que se dizem inocentes e injuriodos\ o
lei garante o mais ampla resto, o boteco do esquino.po
sir o lugar mais opropriod qlv�tpendengos do gênero.

LAZER
"No discursa, tudo é bonito. O que precisomos é fazer" Assim pensa o secretário
de Turismo, Ronaldo RllUlino, sobre os áreas de lazer públicas nos bairros de
Joroguó. Nodo menos que 38, todos carentes, algumas sem nodo. Mos, o contar
só com o orçamento do secretario, o ano promete ser mais um de pires na môo.

..
09 o União Jproguo,ll dores entro de cabeça

o duplicoçõo do BR-280: ó�es e membrQs da Ujom já
saram sobre isso nestes pri dros do ano. E nõo está des

Rl1!a grande passeata em defeso aô obro poro o mês de feverei

SEM FÉRIAS
Võo receber, isso é líquido e"
feito luiz Carlos Tomonin'

rofessores do m
ovios. O Si

atéria publicado ng
de sábado: "O sentido de nõ. ror todas as indicações fio
��Io' foto do fazer porte da base de apoio e, portanto" grande parte"
iloS ��Yindicoções serõo levodas diretamente ao Executivo, através das
". i,

Secretarias." Em outro vrQ�, é exatamente o que diz o

licado.
Ü

p o l-i t i c a @ o c o r r e i o d o p o v o . c o m . b r
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BR-280

POLíTICA--�-------

Comissão ganhará novos membros
Nomes podem ser indicados na primeira reunião ordinária; no dia 9
JARAGUÁ DO SUL

A exemplo da legislatura
passada, a Câmara de Verea
dores deverá ter envolvimento
direto em movimentos volta
dos ao projeto de duplicação
da BR-280, como o Centro

Empresarial, Associação das

Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu, Secretaria do De
senvolvimento Regional, asso
ciações de moradores de áreas
cortadas pelarodovia, além de

-prefeituras da região, direta
ou diretamente beneficiadas
com as obras. A garantia é do
presidente do Legislativo, Jean
Leutprecht (PC do B).

Entretanto, até agora ele e os

outros dez vereadores que assu
miram em lO de janeiro, ainda
não se inteiraram do conteúdo
de relatóriosproduzidos pela co
missão anterior, presidida pela

ex-vereadora Maristela Menell
(PT do B). Segundo Leutprecht,
na primeira reunião ordinária
do ano, marcada para dia 9 de
fevereiro, as comissões técni
cas permanentes de Constitui

ção, Legislação de Justiça, de
Finanças e Orçamento e as que
tratam de Educação, Cultura, Es
porte, Saúde, Assistência Social,
Obras, Transportes, Agricultura,
Indústria, Comércio, Meio Am
biente e Serviço Público serão
constituídas oficialmente. Para, o

em seguida, ocorrer a nomeação
dos vereadores membros da co

missão que acompanha o projeto
de duplicação da rodovia. O pra
zo original para início das obras
já foi adiado por três vezes; Ago-

o

ra, a previsão é para setembro
de 2009.

CELSO MACHADO Câmara não vai se afastar do movimento pela dupli cação da rodovia federal, garante Jean Leutprecht

,

E robótica e não só um

bri'nquedo, diz Anésio
JARAGUÁ DO SUL

"Não é brinquedo, é um ins
trumento pedagógico", disse
ontem o ex-secretário da Edu
cação Anésio Alexandre, sobre
acusações feitas pela atual ad

ministração de que havia outras

prioridades para se atender. A

compra> na verdade, inclui kits
de educação robótica já utili
zado em escolas estaduais e da
rede privada, afirma Alexandre.
Sobre os R$ 650 mil gastos em

final de governo, o ex-secretário

alega que a aquisição estava pre
vista para o início de 2008, o que
propiciaria o treinamento dos

professores também, porém, fóí

âdiada frente a outras necessida
des mais urgentes.

'

Segundo éIê, como no final
de 2008 houve "excesso de re

ceita" do Fundeb, decidiu-se pela
compra. Ele garante que deixou
pronta a licitação para amplia
ção da creche de Nereu Ramos,
atendendo parte de exigência
do Ministério Público para que
a Prefeitura arranje vagas para a

demanda de 800 crianças regis
trada no ano passado. Sobre o

treinamento dos professores para
. lidar com robótica, pelo que a

empresa Lego pede R$ 180 mil,
Alexandre diz que a secretaria da

Educação saberá o que fazer.

Ampliação de creche está garantida, diz o ex-secretário da Educação

PT espere por um bom atendimento
Justino diz que economia é hem-vinda, mas que prioridade deve ser o cidadão

_.-"
�-�Aprovada a reforma admi

nistrativa pretendida pela pre
feita Cecília Konell (DEM) e

comajustes técnicos e organi
zacionais originados em onze

'emendas assinadas por todos
os vereadores, o petista Justi
no da Luz diz esperar que as

múdanças reflitam em agilida
de e bom atendimento no ser-

o

viço público como um todo.
Justino aponta pontos po

sitivos contidos na proposta,
como a manutenção de con

selhos populares como' o da

habitação e das cidades. "Isso
permitirá que se mantenha a

representação popular junto
ao governo do município",
afirma o petista,

Quanto a economia propa
lada num primeiro momento,
de R$ 600 mil, com a redução
de cargos públicos, mas que
já caiu para R$ 250 mil/mês
com a primeira etapa da re

forma, Justino acha que de
verá ainda ser menor com o

segundo passo que' se dará
em abril, quando a Câmara
deverá analisar a nomeação
de servidores paras as funda
ções e empresas de economia
mista.

Conselhos garantem a representação popular junto à P�efeitura
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Enterrada criadora do Choco Leite
Edeltraudt Bauer Gumz morreu aos 77 anos em hospital de Blumenau
JARAGUÁ DO SUL

Aconteceu na tarde de ontem
o enterro da empresária Edel
traudt Bauer Gurnz, 77 anos, no

cemitério do Rio Cerro TI. Edel
traudt era esposa do fundador
daGurnzAlimentos, ArthurGui
lherme Germano Gurnz, e cria
dora do Choco Leite, achocolata
do conhecido nacionalmente.

Edeltraudt morreu domin

go no Hospital Santa Isabel, em
Blumenau, onde estava inter
nada há cerca de dez dias, em
virtude de um câncer. Nascida
em Massaranduba no dia 31 de
setembro de 1931, casou com

Arthur Gurnz em 1952, com

quem teve cinco filhos: Lilian Gá
falecida), Rosely, Gustavo Alber
to Gá falecido), Marlize e Eliana.

Edeltraudt, também conhecida

pela comunidade do Rio Cerro TI
como OrnaGurnz, também tinha

nove netos.

"Ela sempre foi uma guer
reira. Era uma grande mulher e

abraçou o Rio Cerro como se fos
se dela", comentou a filha Eliana.
"Podemos dizer que o Rio Cerro
se desenvolveu a partir do traba- "

lho deles (Arthur e Edeltraudt)",
disse o genro, Custódio Vieira da
Costa.

As irmãs Elfina Hamburg
Meier, 65 anos, e Glacilda Ham

burg Schramm, 61, conviveram
com a família e viram crescer a

marca Choco Leite. "Quando eu

entrei na firma, era tudo manual.
Eu acompãnhei a modernização
da fábrica", relembrou Glacilda.
'� dona Edeltraudt era solidária
e trabalhadora", declarou Elfi

na, que trabalhou para a família
como empregada doméstica.

DAlANE ZANGHELlNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

ESTADO DE SANTA CATARINA

Retificação do Edital do Pregão Presencial n,

1/2009 - ref. Processo Licitatorio n. 2/2009

Objeto: Serviço de reforma interna e externa dá Ônibus.
A Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú, Estado de Santa

Catarina, através a Comissão de Licitação torna público a Retifica

ção n. 1, do Pregão n. 1/2009, do Processo Licitatorio n. 2/2009,
como segue:
Data de abertura: dia 06/02/2009 às 15:00 horas

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São João do

Itaperiú, Rua José Bonifacio Pires, 45 - Centro - São João do

Itaperiú(SC)lnformações: 047 3458 0010 - e-mail: compras.lene@
terra.com.br
Justificativa: Foi cancelado os serviços que constam no item 01,
do anexo I. (Ônibus placas MAY 6009). .

São João do Itaperiú(SC), 26 de janeiro de 2009.

Maria Eleonir Pasternak - Pregoeira

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL-Se
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra ins

taurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 3/2009
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: MASSAASFÁLTICA DE CBUQ
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/01/2009, das
8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 �
• DATA DA ABERTURA: 11/02/2009 às 10:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no es

critório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 -oJa

raguá do Sul - SC. Esclarecimentos adicionais poderão ser

obtidos através do telefone 047- 2106-9100
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

Velório da empresária aconteceu na capela mortuária do Rio Cerro II e foi marcado pela comoção

GUARAMIRIM

RAPAZ MORRE AFOGADO
Os bombeiros de Guaramirim resgataram, no manhã de domingo, o

corpo de Adriano 'Flávio Matias, 26 anos, que se afogou no Rio Itapocu.
A corporação foi comunicado do desaparecimento do rapaz no tarde de
sábado, mos o corpo não foi encontrado durante ás buscas. Amigos do

rapaz informaram que Matias havia pulado-de uma ribanceira perto do

ponte do pontal, no limite entre Jaraguá do Sul e Guaramirim. No manhã
de domingo os buscas reiniciaram e o corpo foi encontrado. Matias esta-
va preso entre galhos de árvore.

'

Três feridos
na BR-280
GUARAMIRIM

Uma colisão entre dois
automóveis na 'BR-280
(em frente ao Posto Rud
nick), por volta das 17

horas de ontem, deixou
três pessoas feridas. Duas

passageiras de um °Re_
nault/Clio com placas de
Guaramirim e a carona de
um Del Rey com placas de
São Paulo ficaram feridas
e foram levadas para o

Hospital Santo Antônio.
Segundo os Bombei

ros 'Voluntários de Gua

ramirim, o caso mais

grave era o da menina
Natália Cristina Froeli
eh, de apenas um mês
de idade, que estava no

Clio. Com o impacto, ela
teria sofrido uma panca
da na cabeça. Por volta
das 18 horas, o bebê foi
transferido para o Hos

pital Jaraguá, onde seria
submetido a uma tomo

grafia. A avó dela, Mar
lene Catafesta, 58 anos,
e a carona do Del Rey,
Silvia Mara da Silva Ci- .

rino, 36, sofreram esco

riações, mas estão fora
de perigo.
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ROTAVíRUS

VALE DO ITAPOCU---�-----

Saúde alerta poro nova.epidemia
No verão, aumentam registros da virose que deixa paciente desidratado
BARRA VELHA

Há pelo menos cinco verões
os casos de rotavírus preocupam
o setor de Saúde de Barra Velha.
São cerca de 90 casos registrados
até o momento, 30 somente nes

te final de semana. O diretor da
Vigilância Epidemiológica, Edu
ardo Peres, explica que a trans
missão do vírus está se tornando
comum "porque na temporada
os visitantes comem qualquer
coisa e também aumenta o con

sumo de água inadequada". Ele
garante que a situação já está se

normalizando.
A transmissão da virose se

. dá por consumo de água infecta
da, alimentos contaminados' ou
contato com objetos infectados
com vírus proveniente de fezes.
Os sintomas são dor abdominal,
náuseas, diarréias e vômitos.
''Não é nada grave, mas é índis-

pensável a orientação médica",
alerta Peres. O tratamento é feito
com soro para restabelecer a hi

dratação. O mal-estar dura I:)m
torno de uma semana.

O Pronto Atendimento 24

horas centraliza os atendimen
tos. Segundo Peres, a equipe está
defasada para tantas ocorrências,
"mas vamos colocar outro médi
co, principalmente porque final
de semana os outros PAs fecham".
A orientação é manter a alimen

tação-leve, com frutas e verduras,
evitar frituras, sempre lavar as

mãos após usar o banheiro, evitar
a entrada de animais em casa, e

não comer frutos do mar se a ori

gem do produto for duvidosa. Há
também que se ter cuidado com a

higiene dos utensílios utilizados
na preparação de alimentos.

LUCIANADEAGUIAR Errado: a orientação para evitar a virose é trocar frituras por comidas leves e ter cuidado com procedência

Projeto quer recuperar os
recursos hídricQs da região·
MASSARANDUBA

�

o projeto para recuperação
dos recursos hídricos em Massa
randuba foi aprovado pelo edital
do CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e

Tecnológico). Agora os pesquisa
dores da Epagri vão buscar alter
nativas para amenizar o impacto
ambiental na Microbacía Hidro

gráfica de Ribeirão Cústavo, O
trabalho de pesquisa deve iniciar
em fevereiro, junto com. o traba
lho nas Estações Experimentais
de Itajaí e Urussanga, e dos seto

res de Hidrologia e Geoprocessa-
menta do Ciram. I

'1\ Microbacia apresenta di
versos problemas, entre eles o

uso indiscriminado das áreas

protegidas pela legislação am

biental para fins agrícolas e o uso

intensivo das áreas de encostas
sem o manejo adequado", escla
-rece o coordenador do projeto,
Ivan Luiz Zilli Bacic, do setor
de Ordenamento Ambiental da

Epagri/Ciram.
-, Segundo o coordenador, aos

.

problemas de erosão e do excesso
de sedimentos na água da região
soma-se o uso abusivo de agro
tóxicos, característica da produ
ção do arroz, uma das principais
culturas da cidade. Bacic espera
conscientizar a comunidade lo
cal para adotar métodos mais

adequados.

Problemas de erosão e sedimentos na água devem ser amenizados

Fiscalização na fábrica pode demorar
Morador confirma a denúncia, mas a inspeção depende de procedimentos

As reivindicações dos mo

radores de Itopava-Açú, em

Schroeder, sobre o cheiro for
te vindo da fábrica de papelão

. reciclado podem demorar mais
ainda para chegar a um desfe
cho. O presidente da Fujama
(Fundação Jaraguaense de Meio

Ambiente) César Humberto
Rocha explica que todo licen
ciamento

.

tem um processo de

formalização e "quando a ativi
dade é licenciada por um órgão,
temos que seguir os procedi
mentos, o que não nos impede
de fiscalizar também". Segundo
César, a fiscalização pode ser

demorada porque o órgão servi
rá como intermediário.

O morador Antônio Schnei
der, 46 anos, reforça que entrou

em contato com a Fatma (Funda
ção do Meio Ambiente). "Há um
ano, estamos brigando pela situ:
ação". O fiscal de obras de Schro
eder Jiovani Assis Assing diz que
não pode invadir as divisas terri
toriais e "tomar uma providência
sozinho". Ele aguarda uma po
sição da Fujama para averiguar

� a fábrica, e acrescenta que a Vi

� gilância Sanitária do município
� enviou ofício à Fujama solicitan-

do a fiscalização do local.

Fábrica de papelão deve ser fiscalizada por exalar um cheiro forte

a ambiental
Pg[(i obter licenciamento omb,ien

tal, o Fatmo prelê três foses distintos
goro o· empreendinwnto: licença
Ambiental

.. Prévio,···licenço Ambiental
de Instolàçóo e licença Ambiental de

Operação. Só gpós IIs vistorias, é pes-
;!;; 'j;'�

"

sível exercer os atividades previstas. Se
r qualquer irregularidade, o,.em:
dimento pode ser emborga�o. A

Delmax possui a licença 'e, segugdo a

empresa, a Fatma acompanha todo o

processo industrial.
"
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Muito mais que uma colônia de férias
Festival de Música de Santa Catarina abre espaço para 80 crianças
JARAGUÁ DO SUL

Primeiro apenas sons .de
sencontrados vagando rio ar.

Depois, canções harmoniosas
prontas a ecoar pela cidade
inteira. A proposta inova
dora da quarta edição do
Fernusc (Festival de Música
de Santa Catarina) começou
a tomar forma. A partir de
agora, enquanto instrumen
tistas adultos ficam nas sa

las de a�la estudando suas

partituras, as crianças da

microrregião podem emi
ta-los na versão infantil do
evento.

O Femuskinho, como vem

sendo nomeado, está vestido
coma roupagem de uma sim

ples colônia de férias musi
cal. Mas, nas entrelinhas, é
muito mais do que isso. Se

gundo o diretor artístico Alex
Klein, ele possibilita o acesso

à primeira iniciativa desse

tipo existente no Brasil. Os

pequenos alunos, além de
brincar, vão conhecer de per
to instrumentos como a flau-

\

ta doce, o violino, a viola, o .

contrabaixo e o violoncelo.
Tudo monitorado pelos mes

mos professores que ficam
à frente dos grandes ínstru
mentistas participantes do
festival,

Uma dessas docentes. é
Renata Jaffé. Ela vai. ensi-

nar os segredos das cordas :
a cerca de 50 pessoas com'

idade entre dez e 13 anos.',
São duas aulas diárias até o

próximo dia 6 de fevereiro.
E, engana-se quem pensa
que o tempo não basta para
finalizar a tarefa com suces

so. "Será um curso intensi-
'

vo, as crianças vão aprender'
muita coisa", garante. Como

. professora, a principal ex-

pectativa dela é cooperar
com a formação das novas

gerações de músicos. "Espero
plantar uma semente pronta
a dar inúmeros frutos no fu
turo", comenta.

A aspiração também ha
bita a casa de Bem-Hur Ta

líberti, 55. Casado com urna
das professoras de piano do
Femusc, ele acompanha o

evento ano após ano e, des
sa vez, resolveu levar o fi
lho Gustavo à colônia de
férias. O garoto, portador de,
síndrome de down, logo se

misturou aos companheiros
de Femuskinho. Entre eles
estavam as amigas Eduarda
Doege, 8, e Helena Segalla,
10. As duas, assim como 0-

menino, já sabem tocar ins
trumentos musicais e foram
incentivadas pela família ii

freqüentar a iniciativa.

KELLY ERDMANN Alex .Klein: crianças cantam no encerramento e serão anfitriõs do Zoológico

Crianças se divertem e participam de aulas com nomes consagrados

Para aprender a cantar
não só ne chuveiro

Você
.

gosta de cantarolar

pelo mundo afora? Se a sua

resposta for afirmativa não

perca tempo e participe. do
Coral do Femusc. Assim como

aconteceu no ano passado, o

festival volta a emitir o cha
mado a todos os cantores da
microrregião, sejam eles pro
fissionais ou apenas de "chu
veiro".

Conforme Alex Klein, di
retor artístico do evento, o

programa da vez contempla
ap.e:pas músicas populares
brasileiras. A lista conta
com O Trenzinho Caipira,
.de . Heitor Villa-Lobos, A
Banda, de Chico Buarque,

.

e Aquarela do Brasil, do

compositor Ary Barroso. Os
-

ensaios, coordenados pelo
maestro Emanuel Marti
nez, são diários, sempre das
18h30 às 20h no Grande Te�
atro da. Scar. A preparação
das vozes fica por conta de
Débora Oliveira.

Para participar basta ter

simplesmente vontade de in
tegrar o grupo. "Não precisa
saber ler música, é só querer
cantar, do resto nós cuida
mos", esclarece Klein. Não há
limite .no número de coralis-

.

tas. A inscrição custa R$ 10 e

vale 'para todos os encontros,
que culminam com o encerra

mento o festival, no dia 7 de
fevereiro.

.
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PERFEITAS?
Você acorda com aquele mau humor, resultante de uma TPM guerri,lheira e, pra
evidenciar essa crise, bate o dedo mindinho do pé na quina do guarda roupa,
dá 'uma cabeçada na quina do espelho quando termina de escovar os dentes
e aparece o marido ou o filho, cheio de bom humor. Você grita e avisa do seu

estado de espírito. Depois chora, pede desculpas, beija o marido e se oferece pra
jogar com o filho. Ouando perde no vídeo game, tem outro ataque de ehero.De!

,

vem um deles, todo carinhoso fazer um cafuné e pedir pra você não chorar. Você
sente pena de si mesma e pensa que Joaoo D'arc era uma frouxa e a verdadeira
heroína é você. Na hora de dormir, mais um chorinho pra não perder o costume,
dá uma fungada e, com o polegar no boca, adormece. No outro dia para e pensa
em como mulher fica ridícula na TPM. Porque ninguém é perfeito. Mas quer
bichinhomais imperfeito do que uma mulher na TPM? .

t DIVÃ COM CARMEN DANIELA VIEIRA
QUEM É VOCÊ: Tmbalho há dois anos na Apevi
- Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu no cargo de Executiva,
moro em Guaramirim com a minha família,
tenho quatro irmãos e adoro jogar vôlei.
TRABALHO: prioridade.
FAMíUA: tudo.

-

BELEZA: essencial.
QUAUDADE: comprometimento.
DEFEITO: ansiedade.

. PRAZER: jogar vôlei e estar com os amigos.
ESPEaAL: os amigos.
UVRO: Pai Rico, Pai Pobre.
FILME: qualquer um que seja se ação.
PERFUME: Rouge Royal- Marina de Bourbon.
HOMEM: Jesus Cristo.
MULHER: minha mãe.'
SONHO: ter a minha casa.

LUGAR: pmia de Bombinhas.

POÇÃO MÁGICA: "A excelência não é um feito,
mas um hábito. Somos o que repetidamente
fazemos". ARISTÓTELES, filósofo grego.

DO INTERNAUTA
Reclamo do desrespeito dos caminhoneiros e motoristas de ônibus em relação à placa na

Ruo Guilherme Behling (Iateml da José Theodoro Ribeiro) que proíbe o circulação de ca

minhões e ônibus e, mesmo assim, eles passom nessa rua para fazer o retorno. Isso já está
causando rachaduras nas cosas, problemas nos encanamentos e as lajotas da rua estão se
soltando. O mais absurdo é que em menos de 100mt tem uma rua asfaltada para que os

caminhoneiros e ônibus façam o desvio. (FERNANDO PEUfNSE E TATIANE KRESSIN).

COLABORAÇÃO
O que dizer dos homens quando os mu

lheres resolvem entrar de dieta? Sim,
porque nós vamos ao supermercado e

compramos tudo diet, muito "pasto",
biscoito sem gosto, etc... E eles, pobres
desligados que são, chegam em cese

com aquele amendoinzinho, aquele cho
colatinho e a pipoco de bacon. O "bicho
pego e não alivio", e, se nós estamos de
dieta, é. natural que eles estejam ao nos-

. so'lado, nos dando forço e nos acompa
'. nhando. Um marido que chego com um

pote de-sorvete na frente do esposa de
dieta merece algumas semanas num ca

labouço. Com bolachas cream cracker.

PROCURANDO NEMO
Sábado de pescaria e eu descobri que
minhas habilidades nesse sentido são
'absurdamente limitados. Enquanto de
um Iodo da lagoa pescadores eufóricos
enchiam sacos e mais sacos de peixe,
do, meu lado apenas minha amiga
obtinha sucesso na empreitado. E no

única vez em que um peixinho muito
xinfrim decidiu se render as minhas
mãos, meu filhó reclamou. "Judiação
mãe! Ol�a como ele sofre". I'gnorei.
Assim como comemos um churrasco
sem pensar no sofrimento do boi, não
sobrou uma mig91ha do peixe frito no

nosso prato.

40%
30°1:····70 Fone: ,3275-2395 - Rua Barão do Rio Branco, 340
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"FAX
Eu e a maioria das peSS09S deste planeta começamos a leitura dos jornais
pelo "Caderno B". Fazemos parte da estatística realizada e comprovada no

mundo todo. No meu caso, vou dlrete para a minha coluna. Depois leio as

outras colunas e a página de entretenimento. No início do ano, quando as

.

bancas-de revistas estão abarrotadas sobre tudo o que é previsão para o ano

novo, compro quase todas. Mas só absorvo as coisas boas! As outras deleto.
Como este ano é do Sol, os piscianos, como eu - estão com tudo. "Astro lumi-

,

noso, símbolo da sabedoria, seduz pela beleza e generosidade. O problema
. é a impulsividade, que muitas vezes extrapolo da grandeza para a loucura".
Fazer o quê? Faço tudo para ser feliz.

NIVER
Ontem recebeu cumprimentos pelo troco de idode o minho

omigo Andréo. Elo é empresário do grupo de pogode Nosso
Conceito. Pornbénsí

.

DO LEITOR
"Oi Moa, gostaria de registrar no suo

coluna o má impressão que obtive
no noite do último sábado, num dos
restaurantes do nosso cidade. Logo
quando entrei. no

'

estabeleci,mento
deporei-me com algo muito estranho
e não convencional. Numa dos meses
principais estava uma funcionaria fa
zendo unhas. Fiquei meio assim, mos
até cumprimentei-a - mos, elo nem

se quer respondeu. O dono, que esta
va no caixa, também não tomou ne

nhuma atitude. Não havia clientes no

restaurante. Me senti mal com aquilo,
'viramos os costas e fomos embora. De
pois dizem que em Jaraguá não se crid
nodo. Claro, com atendimento deste
naipe, nunca."
CARLA BARNABÉ.

NAS RODAS
• Não adianto, Luma de Oliveira curte
mesmo é uma fardo. Depois de bom
beiro e policial, o atual, Renato, além '

de mais jovem, é marinheiro.

• Liris Bogo antes de viajar poro Lon
dres, onde permanecerá por três me

ses, trocou carícias com o empresário
Áivaro Leithaud, no London, no último
quinto. Aliás, saíram de mãos dadas
no maior alto astral.

• A minha lindinha Josi Gonçalves e

Adrianinho Junkes já concorrem nos

minhas famosos listas de final de ano.

O namoro é um tal de termina e volto
que não tem mais fim ... O cupido às
vezes fico tonto!

• Outro casal que entro no filo do
"Troféu Boomerangue" e já garante o

vogo é o bonita Charlene e o meu ami
go Neto. E �aja reconciliação ...o que é
uma delícia!

EM ALTA
Ainda continuam os 15 minutos de
fomo. Depois de ser convidado de
último hora paro o posse de Barack
Obama, o piloto Chesley,Sullenber
ger- que conduziu o pouso do Air
bus sobre o rio Hudson, em Novo
York- vai virar herói de cinema em

Hollywood, na pele de Tom Cruise.

TEM SENTIDO
Vejo bem! Um médico chinês se
fechou em uma cápsula de vidro

- \o

colocada no alto de uma torre com

a intenção de' passar 49 dias sem
comer. Você faria isso? Isso é mole,
mole, muito fácil. Nem preciso de
cápsula de vidro. Basta se casar.

Um amigo meu tem anos de casado
e às vezes passo meses sem encos

tar a mão na mulher. Não é?

As irmõs gêmeos Bruno e Paulo Kopp festejam, hoje,
22 aninhos. Mil vivos!

RISCAFACA
Por favor, nãq.ousem convidar paro um mesmo bloco carnavalesco,
dois empresários do ramo de lazer. Sem maiores explicações sobre
os motivos, que ambos preferem manter sob reserva. Pelo menos,
por enquanto, ainda há clima para um possível "apagar fogo" entre
as portes.

Mais de 5 mil pessoas foram prestigiar o Bonde do Forrá, no sábado, no Chopp& C�b.No foto Horácio, dono do babado, e o Tóta, emoldurando os vocalistas do grupo

LOVE
O casal de namorados, Chico Piermann
e o bonito Tânia Souza, continuam
bem demais, sempre apaixonados e de
bem com o vida. Esse 'namoro vai dar
em casório, logo, logo.

LEITOR DO DIA
A leitora do dia é minha querida ami

go Eliana Demarchi Póvoas, {j'''etora
do Wizard, uma dos mais importantes
escolas de idiomas. Elo lê o colune to
dos os dias paro ficar antenado no que
acontece de melhor no seciednde.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNAUSTA

Portoalegrês X catarinês
Sou natural de Porto Alegre, sim uma le

gítima gaúcha, tchê! Mas confesso que, mes
mo não renegando as raízes, me sinto já um

pouco estrangeira quando viajo para a minha
terra Natal (mas bah!). Algumas coisas guar
do com ternura, uma delas é o vocabulário,
que amigos catarinenses, cariocas, paulistas
e outros dizem ser o pior do Brasil. Não entro
nesse mérito, acho o regionalismo muito inte
ressante, seja de que parte for.

Para matar a saudades dos velhos tempos
fui pesquisar sobre o dicionário portoalegrês
(não é o mesmo utilizado nos pampas) e se

parei algumas coisas hilárias que me fizeram
dar risada em bom, som e sozinha. Os colegas
de trabalho .me olham desconfiados pensan
do que enlouqueci de vez, não é o caso (eu
espero).

.

Quando cheguei aqui, o primeiro cons

trangimento pelo qual passei foi na padaria,
a atendente, uma alemã típica, não escondeu
o espanto quando pedi seis cacetinhos bem
torradinhas. As bochechas da moça alcança
ram um tom rosado rapidamente. Calma, não
foi nenhuma pornografia. Quem me ajudou a

explicar foi um conterrâneo que já adotou o

pão francêsno cardápio.
Quando queremos chamar alguém de

imaturo, ou até sem malandragem, logo vem

a expressão guri de apartamento. Abanar as

tranças significa sair alegre sem destino certo.
Torrada nada mais é do que um misto quente.
Abíchornado, acho que não preciso explicar

_
essa né! Jururu é o estado em que os gaúchos,
principalmente os de Pelotas, ficam com as

piadas que envolvem a masculinidade deste
povo. Especialmente quando ela é tema do
Casseta e Planeta.

Brigadianos são os policiais militares,
azuizinhos os guardas de trânsito, pangaré
um homem sem pedigree. Já um homem es

perto e experiente é uma puta véia .:

Quem sonha com um príncipe encantado
está procurando um cobertor de orelha. Quem
cede no primeiro encontro arregou, Chinelão
é sinônimo de sem cultura, sem educação.

Tri é o mesmo de muito; trí legal, tri caro, tri
frio! Afú é uma coisa muito boa. Anca grande
é uma mulher com bunda atraente. Garopaba
é onde termina o litoral do Rio Grande do Sul
(mesmo que o mapa e as agências de turismo

desmintam). Chocolate é a cor do mar até Tor
res'. Praia limpa vira manchete. Pila é dinheiro

'E para acabar explico o que é colorado: um
ser dotado de pouca inteligência que não sabe
discernir entre as coisas boas e ruins da vida.
Brincadeirinha, gente!

Mas antes, de dizer tchau tenho que con

fessar que 'ganhar' uma gripe, ou algo do
gênero também é bom demais. Tacá-lo pau,
zica, bobiça, demonho, esganado, meu pau,
segue toda vida, inticar... , acho que daqui a
pouco já estarei pronta para escrever sobre o

. catarinês, Barbaridade tchê!

VARIEDADES-�������-

Prazeres
mortais

Três lindos garotos estão de férias
com o intençõo de esquecer o vida e

aproveitar 00 móximo. Ali, elos conhe
cem três rapazes que os levam o um iate.
Todos portem em um passeio que sugere
prazer e sensualidade, até que uma mor

te ocidental mudo o rumo dos coisas.

Relacionamento
com mistérios

Michael tem somente 15 anos quando
conhece Hanno. É o início de uma relação,
amoroso, marcado por pequenos gestos e

rituais. O casal vive novos emoções, mos
são interrompidos pelo desaparecimento
de Honno. Anos depois, Michael é convi
dado o tomar porte em um julg.llmento
contra criminosos. Ele descobre que uma

dos ocusodas é suo antigo amonte.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
lívia permanece no hospital. Alaor confessa
para Matilde que colocou o colar nas coisas
de Maralanis. Aldira e Lucivone firmam uma

aliança com Isidoro, Nereu e Lausanne para
'encontrar o pen drive. Denise e Ramiro se

unem. A vizinhança se reúne no EI Chaparrito
para pensar numa maneira de encontrar o pen
drivé. Otóvio conta para lívia que nõo é mais
um homem casado. Augusla fala para Joelma
se afastar de Denise. Ramiro passa por lívia
sem que ela perceba e entra na UTI onde Théo
estó internado.

TRÊS IRMÃS
Virgínia conversa com Augusto. Gregg explica
a Alma o motivo de sua viagem. Alcides diz a

Polidoro que quer esclarecer o caso de Waldete.
Xande' avisa a Excelência que vai tirar todo o

dinheiro de Galvõo. Marquinho acha uma caixa
com objetos de Artur. Svlvie vê Babv no bar de
Sueli. Waldete ganha a liberdade. Marquinho,
Rafinha e Gibo investigam Babv. Marquinho en

contra uma foto de Artur com sua turma. Alcides

ameaça mandar Violeta para um hospital psi
quiótrico. Sandro conta a Eros que vai morrer.

CAMINHO DAS íNDIAS
Bahuan pede ajuda a Lord Ganesha para se unir
a Mova. Começa o casamento de Komal e Rani.

, César se revolta com Berê quando Zeca comuni
ca que foi suspenso. Ravi comenta com Amithab
que Leinha o convidou para ir ao Brasil. Yvone
se insinua para Raul. Aída diz a Silvia que nõo

gosta de Yvone. Puja enfrenta Opash e Bahuan
assiste sem interferir. Shankar diz ao Guru que
nõo tirou Laksmi de seus pensamentos. Ramiro
insiste em ter Tarso na empresa. Raj informa ii
família que nõo vai se casar com Duda.

CHAMAS DA VIDA
Tomós chama Ivonete para participar da festi
nha dele.lvonete fica magoada. Tomós fica sur

preso com a reaçõo de Ivoneté�Guga fica pasmo
com a revelaçõo de Vilma. Miguel chega para
falar com Guga. Vilma manda Miguel sair.

Miguel diz para Guga que nõo sabia quê ele
era seu filho. Guga manda Miguel ir embora.
Ivonete volta chorando para o carro. Ela diri

ge no meio da chuva. Lourdes diz para Tuqui
nha que sentiu uma sensaçõo ruim. Ivonete
perde o controle do carro. Um caminhõo bate
no carro de Ivonete.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Rudolf e Tortelli colocam Nati na cela junto com

vampiras criminosas. A vampirona ameaça Nali
e a chama de traidora. Maria e Marcelo ficam
felizes com a possibilidade da gravidez dela.
Érica começa a passar mal. Ezequiel e Nadir
percebem.que o coraçõo de Érico estó parando.
A vampirona vai para cimo de Nali e os outros
incentivam. Rudolf e Tortelli observam. Nali e a

vampirona lutam. A Mulher-Cobra implora para
Nillhe dar uma chance de participar do espetó
culo. Nil promete pensar no assunto.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa'
bilidade das emissoras).

.
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DIVIRTA-SE

Mangas
Um homem passava de COITO no frente do
polícia rodoviário, parava e dava um pre
sentinho - um dia uma cesto de morangos,
no outro, uma de pêssego, e no outra, de
maçã, repetindo isso por vários dias.
Um dia passou direto, no outro também,
e no terceiro dia, o policial o parou e
perguntou:
- O senhor mudou o tratamento conosco,
por quê? Antes nos trazia sempre um

presentinho, agora possa direto...
E o homem respondeu:
- Porque agora eu tirei o corteira!

SUDOKU

Ana Carolina não

gosto de indicação
Ano Carolino ficou bravo 00 ser

indicado pelo líder 00 paredão. Elo
desabafou com Naiá: "Ele mudou
comigo depois que ganhou o líder". A
"vovó" comentou que o gaúcho havia
mudado de comportamento com a

chegada do cantora Josiane. "Poro
mim ele morreu. É um ser despre-

,

zível", afirmou. Naiá usou de suo

experiência poro aconselhar: "Não
guarde mágoa e nem rancor".

Príncipe Horry
termino namoro
o príncipe Harry e o namorada Chelsy
Davy terminaram o namoro depois
de cinco anos. O casal, que já tinha
se separado em 2007, terminou o

relacionamento de forma amigável.
Davy, 23, disse o amigos que ela não

conseguia mais aturar o estilo de vida
dele e o tempo que passavam separa
dos. Elo voltou à universidade, e Harry
começou seu treinamento para ser

piloto de helicóptero.

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e rleiente. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e COa0 coluna, Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3, PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO -

"61 ÁRIES

4�!i' (20/3 a 20/4)

l� ., Há dificuldade em

� � compreender e
aceitar o ponto de

vista alheio. Viagens difíceis,
dificuldade de comunicação;
especialmente as que envolvem

computadores. Mercúrio tem

feito muito estrago. Tenha
paciência por mais alguns dias.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você continua em

uma'fase voltada
para o estabeleci

mento efetivo de sua imagem
social. Convites, programas
interessantes, romances com
pessoas mais velhas que você.
Tudo isso acontecendo de ma,

neira rápida, sem problemas.

O tempo permanece instável
com condições de chuva em todo
o Estado. Temperatura amena. CRESCENTE CHEIA CHEIA

4/1

HOJE
MíN: 126 C
MÁX: 25° C "

Nublado com chuvas

I Q�ARTA
I MIN: 21° C
! MÁX: 23°
i Nublado com chuvas
I

I QUINTA _

'

I MíN:220CQj _" '''o -

o
'

- ,;.i
; MAX, 25 C "" "

: Nublado com chuvas
!

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Às vezes bate uma

tristeza que você
não sabe de onde

vem. Procure deixar de lado sua

mania de querer entender tudo
através da razão. Existem coisas
que não possuem explicações
lógicas e que de nada adianta
pensar, pensar e pensar.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)

_

.: 'l, Algumas mudanças
- � � se fazem necessá-

rias em seu traba
lho e sua rotina, mas você não
sabe como fazê-Ias. O momento

é muito bom para reorganizar
esses setores de sua vida, mas
pode esperar por muita mudan- _

ça. Cuide de sua saúde.

=#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua tão conhecida
necessidade de

-

amar e se relacio-
nar estão ainda maiores nesta
fase. O que você precisa enten
der é que nem tudo o que reluz é
ouro. Saia, divirta-se e conheça
quantas pessoas o Universo
trouxer até você. Proteja-se.

r ""
CÂNCER

�;._.;� i2��:s:ç����
: ; impotência tem

assusiado você. Pa
rece que alguns planos fugiram
de seu controle e agora você
está sem saber que rumo seguir.
O Universo pede que você faça -

_suas escolhas, mas voçê não -

sabe por onde camilJ.!!ar.

II}'
VIRGEM "" ESCORPIÃO
(23/8 a 22/9) ,

*' (23/10 a 21/11)
_ Apesar do ex.cesso ��i=i::'� Mesmo que suas

.... :'_de trabalho, tudo • emoções pedirem
segue mais tran- (

.._: um pouco de reclu-
qüilo. O Universo tenta ensinar são, procure �ão
a você a leveza e a condução se entregar. Alguns projetos que
da vida. Importante ,momento prometiam sucesso acabaram
para aprender que a vida pode_.por não darem certo. Mas nenf
e deve ser levada com alegria por isso você deve deSIstir. R
e bom humor, apesar de tudo. - pire fundo e bola pra frente!

l�INGUANTE

11/1 18/1

SEXTA

MíN: 21° C
MÁX: 29° C
Nublado

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Muita coisa acon

teceu nos últimos
meses e você

percebe que errou. Quando damos
mais importância aos outros,
ficamos meio decepcionados. Por
mais doloroso que seja saber que
se enganou, entenda que tudo
acontece para o amadurecimento.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� O Universo tem co-

laborado bastante
para seu cresci

mento e você, tem aproveitado
cada oportunidade. Aproveite -

cada momento de expansão, sem
-

perder de vista que as 'mudanças
são necessárias para o prosse
guimento de seus planos.

o HORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

'·26/1

cio
Marcelo Gumz
Marco A. S. de Paula
Marcos Dias
Maria de Lourdes Vegini
Nilton Roque Zen
Ouvidio Lemke
PabloWolz
Priscila Hruschka
Sonia Reg,ihcte. Buttendorf
Terezinha Helena Melchióreto

'*

26/1

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O Universo está
abrindo as portas
necessárias para

sua expansão e progresso. Depois
de muitas dificuldades e confusão
você tem a oportunidade de
construir algo maior em sua vida.
Nada de fazer corpo mole ou ficar
questionando demais.

PEIXES

III.. (19/2 a 19/3)
•• O Universo
v-'''-' . continua pedindo

a você um pouco
lIIais de introspecção e pensa
mento focado em seus objetivos.
Medite e procure entender o que
está passando dentro-de você.
Não permita que a confusão
atrapalhe seus planos práticos.
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Ano Carolino, acadêmico do 30 fase de marketing do Fameg,
completou 19 anos dia 21 e comemorou com o família e amigos.

Todo família parabenizo Denilson O. Konell e o filho Guilherme R�·Konell que
comemoram este mês mais um ano de.vida. Parabéns � muitos felicidades!

Parabéns poro Tatiani Elis Beck, que dia 20

completou 21 anos. O namorado Norberto
Hackbarth desejo muitos felicidades.

Completou mais um ano de vida ontem, Terezinha H.
Melchioretto. Todo família desejo muitos

felicidades e sucesso. Parabéns!

Os filhos Mônica e André e o esposo Simonha,
mondam os parabéns poro Alcido Volkmann,

que hoje comemoro idade novo.

No foto, o galera de Jaraguó que curtiu o

Planeta Atlântida 2009.

A namorada.Ana desejo muitos
felicidades poro Jackson de Limo, que
dia 22 comemorou 23 anos. Parabéns!

Parabéns poro Mortinho João PedroJti, que dia
29 comemoro idade novo. Suo esposo e filhos

desejam muitos felicidades.

Comemorou idade novo dia 21, Ricardo Zapelini.
Quem mondo os p·arabéns sãcros amigos e o

equipe do Portal Imóveis. Felicidades!

No foto os gêmeos Bruno e Paulo, que
. comemoram mais um ano de vida hoje.

. Quem desejo felicidades e sucesso são
seus pais Norma e Mórcio.'
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VANTAGENS

Co rtão Correio + já é sucesso
Interessados devem ir até o jornal para retirar o presente
JARAGUÁ DO SUL

o cartão de vantagens Cor
reio + já chegou aos estabele
cimentos parceiros do O Cor
reio do Povo pelas mãos dos
leitores. O bancário Alexan
dre Fernandes Ruysam, 39,
retirou o presente na primeira
semana de distribuição justa
mente para fazer a compra do
material escolar dos filhos Lu

cas, 10, e Camila, 14. Ruysam
disse estar satisfeito com seu

primeiro desconto. O valor
total dos itens escolares, des
critos na lista de material das

crianças, chegou a R$ 193,65.
Na apresentação do "Correio
+, o assinante ganhou 10% de

redução no preço da compra
que diminuiu o número para
R$ 174,25. "Ganhei (pratica
mente) um mês grátis de assi
natura", destacou.

Na opinião do bancário,
que é assinante do O Correio
do Povo há mais de três anos,
essa é uma iniciativa que vai

proporcionar uma boa econo

mia, além de motivar novas as

sinaturas. "Eu vou me benefi
ciar com o cartão de vantagens
também porque sou cliente de

parte dos .estabelecimentos

parceiros", completou.
O proprietário da Papela

ria Pedrinho, Tiago Puccíniní,
está impressionado com retor

no imediato do cartão de van

tagens. "Já apareceram alguns
clientes com o Correio + e

Com a apresentação do Correio + em uma compra, Alexandre (E) economizou quase o valor da assinatura

mesmo as pessoas que não são
clientes querem se informar
sobre o cartão e outras do co

mércio estão interessadas em

se tornar parceiras do jornal",

enfatizou.
Ao todo são lojas, posto de

combustível, padarias, salão
de beleza, papelarias, pizza
das e farmácia que oferecem

de 5 a 15% de desconto nas

compras. Em alguns locais,
quem apresenta o cartão rece

be brindes.
Os assinantes devem passar

na sede no jornal, que fica na

Rua Prefeito Waldemar Grubba,
1400, no Bairro Baependi, entre
as 8h e 17h3Q e mostrar um do
cumento de identificação para
levar a surpresa, que causou

tanta expectativa nas pessoas.

DAIANA CONSTANTINO

Casa de café dá brinde aos assinantes
Lorival apresentou o cartão de vantagens Correio +, economizou e aproveitou o passeio

Lorival ficou bastante satisfeito

Num passeio por Jaraguá
do Sul, o guaramirense Lori
vaI da Cunha, 50, conheceu a

Casa de Café da Luli, onde uti
lizou pela primeira vez o car

tão de vantagens Correio +.

A tarde estava propícia para
saborear uma deliciosa fatia
de bolo e beber uma xícara de
café. E essa foi a pedida do as

sinante do O Correio do Povo.

(/)
Ele saiu de lá satisfeito por ter

� ganhado a bebida na compra

i do produto.
,� O aposentado não perdeu
tempo e poupou o bolso. Na

primeira semana de distribui
ção Lorival foi até a sede do

,

jornal e pegou o seu Correio
+. "São muitas vantagens,
ganho 5% de desconto numa

compra, 10% em outra e assim
vai. O meu filho até já pediu
o cartão emprestado", contou
animado.

A relação de Lorival com
O Correio do Povo vai com

pletar um ano. O leitor re

alizou o contrato em uma

promoção. "Quando eu fiz a

assinatura do jornal ganhei
a carteirínha do Juventus e

assisti aos jogos de graça na

quela época", destacou feliz
'com o negócio. O filho e a es

posa acompanham o aposen
tado nas leituras. "Eu gosto
de ler, leio praticamente o

jornal todo, e gosto das colu
nas e das matérias de espor
te", concluiu.

Sobre a parceria entre o jor
nal e o estabelecimento, a fi
lha da proprietária, Juliana de
Andrade, afirma que o cartão
é vantajoso. ''Até porque todo
mundo que vem comer bolo
toma;m café", completou.

o CORREIO DO POVO n'1
TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2009 �

Medicamentos
mais baratos

O aposentado Romeu José
Zipf, 43, também não per
deu tempo para economizar
e usou o Correio + na com

pra de remédios na farmácia
Panvel, que fica localizada
no Centro de Jaraguá do Sul.

Logo após ganhar o cartão
de vantagens o assinante
avaliou as possibilidades de

, descontos e aproveitou para
adquirir três produtos com

10% de redução no valor
total. O leitor, que todo mês

depende de medicamentos,
disse aprovar a iniciativa do

jornal.
Na apresentação do Cor

reio +, os assinantes levam
vantagem de 10% de des
conto nos remédios não tar

jados, vendidos sem receita
médica. De acordo com o ge
rente da drogaria, Vanderlei
da Silveira, 35, o desconto
do Correio + foi uma ótima
tacada. O responsável' pelo
estabelecimento acredita na

combinação jornal e cartão
de vantagens "porque vai
tornar o cliente fiel, além da
economia".

Romeu já usou o Correio +

•
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Governo tem pacote contra burocracia
.

Medida inclui a dispensa de reconhecimentode finna de qualquer documento
..

BRASíLIA
Em nova tentativa de

diminuir a burocracia no

serviço público, o governo
prepara o anúncio para os

próximos dias, de um pacote
de medidas para simplificar
o atendimento ao cidadão e

melhorar o desempenho da
administração. Entre as pro
postas está a implantação
da gestão por resultados no

serviço público, com incen
tivos aos órgãos e aos servi
dores que cumprirem metas
de desempenho. O próprio
presidente Lula considera a

burocracia um dos principais
entraves ao desenvolvimento
do país.

O pacote contra a buro
cracia inclui um projeto de
lei elaborado pelo Ministério
do Planejamento e um decre-

to presidencial com medidas
. para facilitar a vida do cida
dão. Uma delas define que
os órgãos do Poder Executivo
federal não poderão exigir do
cidadão documentos e infor

mações que já sejam de co

nhecimento da administração
pública, mesmo' que estejam
dispersas nos bancos de da
dos oficiais. Pelo decreto, os

órgãos deverão buscar as in

formações de que necessitem
cruzando os bancos de dados

disponíveis. .

Outra simplificação dis

pensa reconhecimento de fir
ma em qualquer documento

produzido no Brasil, quando
assinado na frente do servidor

público. A autenticação pode
ser feita mediante comparação
com o original pelo próprio
servidor público. Tentativa é simplificar o atendimento ao cidadão e melhorar o desempenho da administração pública

Banco aprova R$ 392 mi para bioenergia
Os recursos serão utilizados para produzir etanol e também energia

O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social) informou em comuni
cado a aprovação de financia
mento de R$ 392 milhões para
a empresa Bevap (Bioenergética
Vale do Paracatu S/A). Segundo
o informe do banco, os recursos
serão utílízados para produzir
etanol e energia.

Ainda
-

segundo o banco, o

financiamento será usado para
construirunidade industrial com

capacidade de processamento de
três milhões de toneladas por

ano de cana-de-açúcar, a partir
de 2010, voltada para a produção
de etanol 1:Íidratado e geração de
energia elétrica, em João Pinheiro
(MG). De acordo com informações
apuradas pelo banco, a capacida
de instalada de geração será de 80

Megawatts, dos quais 60· Mega
watts serão comercializados e os

20 Megawatts restantes utilizados
para consumo próprio. Os recur
sos também serão utilizados na

formação da lavoura de cana-de
açúcar e em investimentos sociais
na comunidade local,

OBNDES calcula que os inves
timentos vão gerar 3.285 empregos
diretos. O banco informou ainda

que, segundo cálculos da empre
sa, para cada emprego direto serão

gerados três indiretos, O financia
mento do BNDES responderá por'
60% do valor total do projeto, de
R$ 653,6 milhões. Uma parcela
do crédito, R$ 97 milhões, será
repassada diretamente pelo BN
DES e outra de R$ 295 milhões

por intermédio de-um consórcio
de bancos liderados pelo Banco
do Brasil.

Investimentos es-trangeiros
o BC (Banco Central) divulgou ontem que, em 2008, os investimentos es

trangeiros diretos ficaram em USS 45,06 bilhões, superando a expectativa para
o período que era de USS 40 bilhões de dólares, o maior valor desde 1947. Só
em dezembro esses. investimentos ficaram em USS 8,117 bilhões, sendo que em

dezembro de 2007 ficaram em apenas USS 886 milhões.

EDITAL
MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de :l1tulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes EdItais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
neste Ofício para serem protestados contra 05 responsáveis, após decorrido o prazo de 03{ttês) dlas.úteis.

Protocolo: 96504 Sacado: RONEY VITOR RODHIGUES CPF: 616.276.661-68
Cedente: LKL - SOM E IMAGEM LTDA CNPJ: 05.950.956IUOO

��;�����j:I���t��\'iiTATirv��c����tos Dala Vencimento 2411112007 Valor 300,00

SESIse;

Protocolo: 99271 Sacado: DIMAS LEONE CPF: 351.359.489-53
Cedente: INACIOBONKOWSKI ME CNPJ: 81.555.2941000

,��;�����t��s�44/3 Espécie: DuplicataD�raV�����:�ro"n11�fJ���ga��or 90,00
Protocolo: 99586 Sacado: KOUNS CONFECCOES CNPJ: 09.633.029/000
Cedente: VA�DOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Tllulo: 18531-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 30/1212008 Valor: 265,00

Prolocolo: 99630 Sacado: GASPARIIND VEST LTOA CNPJ: 10.272.9331000
Cedente: RAFBRU COMERCIO E CONFECCOES LTO CNPl 01.301.362/000

��:.���t���Ogo357 Espécie Duplicat��: �:��m��;����fg2�0�cas:�r. 586,24
Protocolo: 99910 Sacado: PATRICIA ROSA ME CNPJ: 09.373.876/000
Cedente: BANRISUL-BCO EST.RIO GRANDE DO S CNPJ: 92.702.067/000
Número do TiluJo: 12090109 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vendmento: 30/t212008 Valor: 666,49

Prolccolo: 999t2 Sacado: lAMlNASSUL LTOA - ME CNPJ: 01.362.175/000
Cedente: RELOPONTO COMERCIO E ASSISTENCIATECNICA LTDA CNPJ: 81.011.082/000
Número do Titulo: 16168/1 Espéde: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA ,Da!a Vencimen!o: 05/0112009 Valor: 195,00
___ R ·R � ._

Protocolo: 99932 Sacado: DENILSON FAGUNDES CPF: 988.605.349-68
Cedente: EMMENDORFER COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 84.429.786/000

���������1����7189102 Espécie DuPlicaD��eV����e��C��)Hfzo�8di��� 229,80
__R__

'"
-

.

Protocolo: 99999 Sacado: PATRICIA ROSA ME CNPJ: 09.373.8761000
Cedente: COOPERATIVA REGIONALAURIVERDE CNPJ: 83.731.927/000
Número do Titulo: 000246220 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 07101/2009 Vaior. 1.755,60
----_.._--------------_._--_._.__"-._--"

Prolocolo: 100105 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTOA CNPJ: 09.123.307/000
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTOA CNPJ: 07.981i.147/oo0 <,

Número do Titulo: 06249-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencil1l€nto: 05/01/2009 Valor: 399,85
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Equipe juvenil foi formada este ano e já está disputando uma vaga na final da competição internacional

JUVENTUS

Base surpreende na

Copa Sul-Americana,
Times infantil e juvenil brigam pelo título
JARAGUÁ DO SUL

As equipes infantil e ju
venil das categorias de base
do Juventus começaram 2009
com tudo. Com apenas uma

semana de treinos o técnico
Biro-Biro já colocou os atle
tas para participarem de uma

competição. E não é qualquer
disputa, os jogadores estão em

Rio dos Cedros e Timbó parti
cipando da 20a Copa Sul-Ame
ricana de Futebol de Base.

Os dois times venceram as

três primeiras partidas do tor
neio. Ontem o infantil derro
tou o Comercial (MG) por 4xO
e o juvenil venceu por WO o

Esteio (RS). Com o resulta-

Dunga faz
nova convocação
o técnico Dunga surpreendeu

no convocação do seleção. brasilei
ro poro o amistoso contra a Itália,
marcado poro o dia 10 de fevereiro,
nQ Emirotes Stodium, em Londres,
no Inglaterra. A principal novidade
do listo anunCiado ontem foi o meio
Felipe Melo, do Fiorentina, que nunca

tinha sido chemndo anteriormente.

do o time juvenil é o líder da
Chave e enfrenta o Senat de
Florianópolis nas semifinais.
Já o infantil também ficou em

primeiro do grupo e se classi
ficou para as quartas-de-final
com adversário desconhecido
até o fechamento da edição.

O bom desempenho surpre
endeu o técnico, que uniu os jo
gadores do Juventus ao da equipe
O Pequeno e a Bola (escolinha da
qual ele dirige). "Fiquei até-sur
preso com os resultados, entra
mos na competição em cima da
hora e já passamos para a segun
da fase", disse o treinador.

O time juvenil foi forma
do este ano, já o infantil joga

Ceni não joga
contra o Guarani
o goleiro Rogério Ceni está foro do

partido contra o Guoroni, omgnhã, vál
ido pelo terceiro rodndq do 'Paulista.
Foi detectado uma eontruturu.muscu
lar no coxo dlreltc do capitão após ser
submetido o uma ressonôncio 'mogné
�ico nesta segundo-feiro, �Ie já iniciou
os trabalhos musculares e será reav

aliado para o jogo do fim de semana.

junto há pelo menos três anos.

Segundo Biro, a copa está ser

vindo para preparar as equi
pes, sobretudo, a parte física.
"É importante participar desse
tipo de competição no início
do ano para dar ritmo e obser
var as qualidades dos jogado
res", descreve.

Junto com o time juvenil
estão Luan e Alan, jogadores
que eram da base da Malwee e

atualmente jogavam pelas ca

tegorias de base do Figueiren
se. A competição internacio
nal reúne 15 times, entre eles
equipes do Chile, Paraguai e

de todo o Brasil. O torneio se

gue até quinta-feira, dia 29.

Floripa passa
por inspeção

Florianópolis avanço poro ser uma das
12 cidades-sede da Copa do Mundo 2014.
Um grupo do Fifa estará na capital no dia
31, paro inspecionar o infro-estruturo
da cidade paro receber jogos. A comi
tiva sobrevoará Florianópolis, para con

hecer o sistemc de mobilidade urbana, de
hospedagem, de serviços de saúde e o local
onde será construído.o novo estádio.
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Resultado
o piloto jaraguoense Guilherme Krause Getelina, 17 anos,

voltou da Argentino, onde correu pela Seleção Brasileiro de Bici
cross. Guilherme não passou para as finais, pois teve problemas
com sua bicicleta. O melhor resultado considerado por ele foi um
60 lugar na categoria júnior man, uma categoria acima da sua. O
próximo compromisso do piloto é o BMX Américo no dia 8 de feve-
reiro em Paulino (SP). Competição que será tronsinitida em rede
nacional pela TV Globo. Guilherme compete sem patrocinador.
mos se mantém com o apoio de Restaurante Lapevi, Panificadora
Tecnopan, Nilmar Indústria Metalúrgico e Revistaria Sebus,

.,.,4
-

:;�UTEBOrjSuíço
)"Q.�o çp,mpeonato de Futebol Suíço JP 2Q09 já t�m �at.�'t� tradicional competição, prollÍo.vida pela So

•

dq
"

Pessoa terá o. congresso t�cnico nó dia �de f
Já oinícip.d'O �9mpetição seráOQdial-11�'

-

paro o t,orneio custa R� I60,,,.çom u� dep
..

" deJlheque CQução no

vabu de �S 1 tras;irtfonnações s,obre Q disputa na secretaria dow'
João Pessoa pe elefone 3376-4438.

.-

COPA'SESI
ªegue!11'até o dia J 3 de fevereiro as inscrições para �1;COPO Sesi 20Ó9
- Fase local. As empresas interessados podem se inscrever nas seguin
tes m�dalidades: futebol de campo mq��pnn9,Jutebol sete masculino,

"futebôl master'masculino e futsol feminino. As inscrições .podem ser
feitos com Giovani ou Eron, p�ló telefone 3372-9425. Os jogos,devem,>
iniciar no dia 7 d,e marçp;

.

.! !Mi{
,,):; , .......

TAÇA SA"RitVELHA .

Alaga Barro Velbo, que era Danl tér inisiado no�9Itim� Jim-de:sema-
.,na;!foi t�ºnsfe[ida poro o dia 30. de ja'óeiro. O motivo fQi um atraso
rio. prepd'foção '"da arena esportiva da Praia des Co�..�o.s, em virtude

q�s' • O .congresso técnleu da comp.etiçãQ;.acontece,-hoje, qs 2Q,
hora

' ..
uditóriõ da Secretaria de Educação,.,ao lado da Preféitura e

nind
'

vogas para novos times;!:A enli,�Qde;&omunicou em nota, qUe,i ,

nôo aceitará inscrições apó§ o ,çQn9re�0,Outros informações pelQ te-
.Jêfone (47) 9652-3515.

"
.

�K;

�ESPE�lq6 .' ..
�

}. partir de amaRRã vo º 00 comando do.coluna Linha de fundo
é o editor de esporte�;:�ulima'r Pivatto. �sses qÚiÍlze dias escrevendo
aqui me. proporcionaram uma experiência nova e único. Sou gràta
p�lo confiançq que depositaram em mim e pela oportunidade. p(i"sso
o bastão para'o Julimar que conduz este espaço cemn ninguém!

.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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A promoção Carro Usado TV Nova é restrito à compro de carros uscdos.O modelo da televisão da promoção é CCE 21" Tela Plano HPS-2199FS. Ao receber

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 ilustrativa. Compras
à prazo sujeitos à aprovação de crédito.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. ��� i' 47 3274 6000 .

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

_':.. __ .
, .,l_

Ao viajar, não deixe
que sua casa pareça
abandonada .'
Peça para alguém
recolher o correio.

Ao sair, mantenha
pelo menos uma
luz acesa dentro da
casa e todas as de
fora desligadas.

Anles de enlrar ou sair de casa, observe
se há pessoas suspeilas por perlo.
Fique sempre alento, curta suas férias
mas não descuide de sua segurança.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




