
e CORREIO DO ro'"

I�� I
Comissões téaials
eleitas porCOQSeISD
Governo e oposição mostraram unidade
ontem no primeiro sessão ordinário do
Câmara de Jaraguá do Sul.

Uma pesquiso britânico realizado com

205 mulheres, entre 25 e 66 anos,
mostrou que os louros têm o auto
estimo redobrado em relação àquelas
que mantêm os madeixas com o cor

natural. Segundo os estudiosos do
Universidade de Nottingham Trent, no
Inglaterra, o cabelo dourado deixo os

garotos mais confiantes e aumento o

possibilidade delas fazerem sexo.
.

fonte: http: noticios.terro.com.br
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Cinco mil litros
de óleo no rio
Acidente foi causado pelo explosão
de um tanque numa molharia.
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Final será entre JJ i.
Bordados e Seleto .Ó:

'
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Visite o apartàmentó decorado

Primei�a partido dá 'decisã� dp Segundona !
G

RSTRUTURA
acontece neste sábado em Guaramirim.

9922-7480 - Plantão
Página 14

www.grupoestrutura.com.br

jn foi,a de retor o aos estudo.
para cerca de 18 mil em Jarag
do Sul. A falta de professores e a infra
estrutura inadequada ainda sõo os

'�".""" ..
,,,,,

maiores problemas enfrentados.
""'..........:._""..."".

PASSAR
.

DOS ANOS
. As relações se

tronSformam
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TUDO
PASSA

FAMEG

(47) 3373-2000
www.fameg.edu.br
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É'�reciso
.

N,

compromisso s

pref�ltos paro
que�ôs políticas
públi s tenham
su desejdio
no país'inteiro

CHARGE

PARA QUEM ESTUDA,
OS CAMINHOS
FLORESCEM!

LUIZ CARLOS

AMORIM, !;SCRITOR

É bom viver em um lugar que me

proporciona assistir bons espetáculos
de teatro, mostras e festivais de dança,
consertos de orquestras sinfônicas, filar
mônicas e cameratas. Compareci a mais
um concerto da Camerata de Florianópo
lis, recentemente, quando ela executou

a Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorák
e Concerto para Piano e Orquestra N°
2 em Dó Menor, de Rachmaninoff. O
CIC ficou lotado para apreciar a boa
música. Confesso que eu gostei mais de

PONTO DE VISTA

Música para sentir
Dvorak, de quem já ouvira partes dessa

peça. Isso me faz lembrar o Femusc, de

Jaraguá do Sul.
Assim que o concerto iniciou, que a

música começou a entrar pelos meus ou
vidos e invadir todos os meus sentidos,
pensei que deveria ter lápis e papel co
migo, ali, naquele exato momento, para
anotar todas as sensações e emoções que
senti. Ia ser difícil assistir, ouvir a orques
tra e anotar, mas lamentei não poder re
gistrar cada momento.

Em cada crescendo da música, alguma
coisa/se avolumava no meu peito e espa
lhava em ondas de energia por todos os

meus órgãos, pelas minhas entranhas, até
a extremidade da minha pele. Meu cora

ção parecia querer dançar na cadência da
Sinfonia do Novo Mundo. O calor que eu

DO LEITOR

Responsabilidade
territorial

No Congresso de Temer e Sarney, tramita o PL

3057/00. Trata-se da Lei de Responsabilidade Territo
rial Urbana. Prima-irmã da Lei de Responsabilidade
Fiscal. É a principal norma urbanística pós-Estatuto
da Cidade. Participamos em set/08 do seminário da

Região Sul (PR, SC e RS) para discuti-lo, em Curitiba.
Ainda não "caiu a fícha'tpra muitos da sua magni
tude, com reflexos significativos nas administrações
municipais.

Atualiza e harmoniza a Lei Lehmann (6.766/79) ao
Estatuto da Cidade. E inova introduzindo a gestão
plena municipal urbana. Trata também da regulariza
ção fundiária sustentável, dos condomínios urbanís

ticos,' define infra-estrutura básica e complementar,
cria a figura do parcelamento de pequeno porte, exige
plano de arborização viária, limita a impermeabiliza
ção do solo e integra as licenças ambiental e urbanís
tica, que passam á ser uma só. Visa frear a crônica
desordem urbana.

Para a gestão plena, os municípios têm que ter Pla
no Diretor adaptado ao Estatuto da Cidade, órgão de
controle social e órgão executivo específico nas áreas
urbanística e ambiental. Jaraguá do Sul tem o Com

cidade, a Fujama e seu Plano Diretor como exigido.
Falta seu órgão executivo específico de planejamento
urbano, intenção da nova administração municipal.

Curioso o governo de SC engendrar um Código de
Meio Ambiente. Embora bem-vindo por eliminar a

"colcha de retalhos" legislativa. Mas inoportuno pe
los desastres naturais que assolaram o Estado, em que

águas subiram e morros desceram. E precipitado por
ignorar à PL 3057/00. Atropelando também a ordem

jurídica, colidindo com normas superiores. Alega'
atender reclames dos setores produtivos. A prudên
cia recomendaria aguardar a Lei de Responsabilidade
Territorial, concebendo-se um Código Ambiental para
SC moderno e alinhado à ordem jurídica. Sob pena de
ter que mudá-lo, regressando à "colcha de retalhos"

que pretendeu debelar.

OSMAR GÜNTHER, ENGENHEIRO CIV!I.

Os textos poro esta coluna deverão ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por corto poro o

Av. Prefeito Woldemor Grubbo, 1400 • Boependi' CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e • telefone (. não serão publicados).

sentia nas palmas das mãos começou a se

espalhar, também, e a cadência da música,
aquela energia da qual falei acima parecia
querer causar erupções por toda a pele. Já
sentira isso muitas outras vezes, em outros

concertos, e quisera não perder nenhum
detalhe daquele vórtice vertiginoso que me
fazia quase flutuar acima do meu corpo, no
enlevo daquela obra-prima. Minha alma

�

flutuava no ritmo damúsica.

Agora tento recriar aquelas sensações,
até coloco para rodar um CD com aquela
sinfonia, mas não é a mesma coisa, não é
como estar ouvindo a orquestra ao vivo.

Aquele sentimento émuito forte, é fascina
ção, é prazer, é ter consciência da arte no

seu grau mais elevado. A música clássica

pode provocar esse turbilhão de sensações
que só sentindo para entender bem.

Ao comentar dados ciiVulgados pelo Ins
tituto Brasileiro de Geografia e' Estatística

(IBGE) sobrê1:m.Qrtalidade infan
.

alfabe,..
tismo, sub-registro e agricultura
presidente Luiz Inácio Lula da ,

Silva di,�se -ontl'llIl qu o é
.

W possível que o Brasil no

século 21 com problemas que
já deveriam te

.

do resolvidos'
hámuiíotem

O presidente se encontra
"' hoje com os prefeitos e

.

ou

que vai cC)brar destes ver

nantesmaior engajamenfê com
o gov no federal na tentativa

�e .' �s- ,,,

trad àssun xtrero;!
sem a participaçãó

.

dos prefeitos, ficamuit mrus difí9il resolver
atacar isso como prioridade.
os Vlã@�1nostrar qJiLais sãe .. ,os

nas relações éom as pte
eíturas e vamos tentar corrigir
para facilitar a vida: dos B

.

tos", disse." .

.

,

Lula stêm razão, apenas
". por meio do compromisso
.

,dos pre�:e�to� é pôssível fazer
'com que as políticas públicas
cheguem aos municípios cpm
ficácia, sem des;v.los de roía.
s duaspartes precisam estar

.
em síntogía, pois desta relação

.

.

z: gov� deral�tlQ.uniç�.Rios
- êíepéndem 'êéf'pârt soluções dos :pro�
blenias crônicos que o país enfrenta;
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FAlA Aí!

"Quero que ele
descubra se

.

é ísse que quer. "
ROGÉRIO MÜllER, CAMPEÃO

BRASILEIRO E ESTADUAl DE ClCUSMO,
sobre o filho Guilherme, que quer seguir

seus passes nesse esporte.

.,' É SÓ organizar,
dinheiro tem."

ANTONIO PACHER FilHO,
.

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DE GUARAMIRIM,

.

sobre investimentos do município
n,o setor até 2012.

" Foi tudo feito
no escuro."

MARCELO METElSKI,
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA
PREHITURA DE BARRA VElHA,
sobre Dúcleo habitacional le"ito no

governo passado.

, As diferenças
"O Brasil não é o país mais corrupto do mundo. O problema é que, em outros

países, cada um paga a sua conta. Aqui, ninguém 'paga nada." O discurso é
do senador Pedro Simon (PMDB-RS), comparando fatos recentes ocorridos
nos Estados Unidos e no Brasil quando da nomeação de secretários de Es
tado. Nos EUA, indiçados por Baraék Obama, Tom Daschle, que seria o novo

secretário de Saúde, e Nancy Killefer. indicada para a supervisão do depar
tamento da Presidência responsável pela fisca.lização de gastos públicos,
nem assumiram quando se soube que eram denunciados pQr sonegação de
impostos. O que levou Obama a pedir desculpas pela _indicação de ambos.
Já o deputado federal Edmar Moreira (DEM-MG), que assumiu há poucos
elas o cargo de corregedor da Câmara dos Deputados e também o de 2°
vice-presidente daquela Casa, é acusado, entre outras coisas, de dever à
Previdência Social e possuir um castelo no interior de seu Estado avaliado
em RS 25 milhões não declarado à Re'ceita Federal. E fica por isso mesmo

porque ninguéQ1 vai cassá-lo. E nem ele varpagar a conta tão cedo.

COM PRESSA
Deputado fedeml Mário Negromonte
(PP-BA) quer apressar o votação da
Proposta de Emenda Constitucional que
obre 7.343 novas vagas de vereadores
em todo o país. O Ilarlamentor é líder
do partido que tem na C'iimam dos
Deputados uma bancada de 39 parl,a
mentores aliados ao governo liílo. A .

proposta, com apoio do presidente da
Cosa Michel Temmer (PMDB-SP) não
foi promulgada em 2008 porque o Se- ,

nodo deixou de fom artigo prevendo a

redução de despesas. Em Jamguá serão.
mais oito vogas, em Guammirim duas.

BOM ABRIGO
Em Schroeder. os partidos políticos que
apoiaram a reeleição do prefeito Feli
pe Voigt (PP) estão na Prefeitura. Para

.

acomodar o PT, criou-se a Secretaria de
Saneamento e Gestão Ambiental. Em
município sem' um metro de rede cole
tora de esgoto e sem tratamento. É de .

se esperar que, agora, verbas venham
rápido e em volume significativo pa�a

.

.

tírer do papel a cantilena de sempre:
prioridade paro a' rede de esgotos.

ENCONTRO.
Prefeitos e prefeitas do'país estão hoje
em Brasília, coni vice-prefeitos e ve

réadores, incluindo uma comitiva do
Vale do Itapocu. Lá partiCipam de um

encontro nacional. Segundo consta,
paro çonhecer programas fede'rais que
centrihuem para melhorar a qualidade
de vida nos municípios. Tomara que a

mala gosta em diárias sirva para algu-/

ma coisa que não seja só a de conhe-
cer o capital do país.

o CORREIO DO POVOD
.

TERÇA-fEIRA. IODE FEVEREIRO DE 2009
.
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Comissões são eleitas por consenso
Escolha dos grupos técnicos levou em conta a representação partidária
JARAGÚÁ DO SUL

Governo e oposição mostra- .

ram unidade no âmbito do Legis
lativo e elegeram por consenso
os integrantes das comissões téc
nicas da Casa para os próximos
dois anos. A eleição aconteceu

ontem, na primeira sessão ordi
nária do ano, realizada na Unerj.
A votação foi aberta, com cada
vereador ihdicando um total de
12 nomes, três por comissão.

O processo foi semelhante à

eleição da Mesa Diretora, que le
vou Jean Leutprecht (PC do B) à
Presidência da Casa em votação
unânime, em 10 de janeiro. "Fcii
um trabalho de união.'Analisa
mos o perfil de cada um 'e che
gamos a um consenso", resumiu
Leutprecht, informando que as

funções de presidente, více-pre-'
sidente emembro serão definidas
entre os integrantes das comis-

sões, o que deve ocorrer ainda
hoje, para permitir a votação de
projetos já na próxima sessão.

Além do perfil, a escolha obe- .

. deceu a proporcionalidade dos
partidos com assento na Câmara,
nove no total. Das duas maiores
bancadas, o PMDB participa'de
duas comissões, e o PT ficou em

uma, como já faz parte da Mesa
Diretora. A partir de hoje, os gru
pos começam a analisar quatro
veteis da prefeita Cecília Konell
(DEM) a projetos aprovados no

ano passado. Também tramitam
na Casa um projeto do vereador

José Osório de Avila (DEM), que
reconhece de utilidade' pública
o .Coral Collegíum Vocale, e um

projeto de resolução que transfe
re o carro santana, que pertence à

Câmara, para a Defesa Civil.

LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO 'FINAL
Amarildo Sorti (PV), Natália Lúcio Petry (PSB) e
Isair Moser (PR)

FINANÇAS E ORÇAMENTO
Adernar Possamai (DEM), Francisco Alves (PT)
e Lorival Demathe (PMDB)

,TRANSPORTE, OBRAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E SERViÇOS PÚBLICOS
Amarildo Sorti (PV); Adernar Winter(DEM} e

Jaime Negherbon (PMDB)

CAROUNA TOMASELU
, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP'ORTE, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justino da Luz (Pn, Natália Petry (PSB) e José Osório
de Ávila (DEM)

,

E D IT Al
MARGOHDELlA 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 Titalos contra:
Primeiro sessão focado no reconstrução
Vereadores cobram vinda derepresentantes da Secretaria e da Defesa Civil

A tônica da sessão foi a abor
. dagem de temas relativos à re

construção. das áreas atingidas
pelas chuvas no.município. O

. vereador Justino da LuZ (PT) soli
citou a criação de uma comissão

para tratar unicamente do assun

to, principalmente para acom

panhar e cobrar ação efetiva da
Secretaria de Reconstrução.

Outras duas comissões tam
bém serão constituídas. Uma

para promover alterações na

Lei Orgânica do município e

Regimento Interno da Câmara e

outra para tratar de questões re
lativas à BR-280, esta reativada
no ano passado. Segundo o pre
sidente Jean Leutprecht (PC do
B), a LO e o RI precisam ser atu

alizados, já que a última revisão
ocorreu em 2004 "e após a data
foram feitas várias mudanças".

Leutprecht também sugeriu
uma moção de apelo aos gover
nos estadual e federal pressio
nando pela liberação de recursos
em função da situação de emer

gência. Já a vereadora Natália

Petry (PSB) defendeu a presença
de representante da Defesa Civil
naCâmara, o que deve ocorrer na
sessão de quinta-feira.

.

��������f�i���r�g�!3lgi��:�;1?:���M�ss��:���eJe!��i��r������cf��r6�qduOeSre���1:�ei����s6Rgí�r��� �e�� ����es1�35s
contra os responsavers. apos decorrldo o prazo de 03(tres} dias utOIS.

.

. t�d��Y��bWJt.��E ���d�bD���L��L���6� LTDA CNPJ?óJ9��7j:�ro869-94
��;�������1����94 ES�écie Duplicata�âit���i�:�í�"���j/�O�§"Çe�IOr. 406,00

: MARCIO BORCHARDT CPF: 026.809.529-95
NSTRUGAO LAWIN LT CNPJ: 83.645.9111000
Espécie Duplical��'iaV��;;�l';:r;i[,��)i3�ir'�a�or 178,50

Protocolo: 102142
Cedente: AUTO E
Número do Tlluio:
Apresentante: AV
-.--------------_"_-

Protocolo: 1023
Cedente: BANe
Número do Títu!
Apresentante: SA
----------------

Protocolo: 102336
Cedente: JAVEL JA
Número do Tilulo: 01
Apresenta"!e: BANC

CPF 377936.599-53

Data Vencimento: 2910812008 Valor: 3.500,00

VANDERLEI ORLANDO MOTA CPF: 005.674.949-00
ICANO SiA CNPJ: 59.285.4111000

,

Nola Promissória
S/A Data Vencimento: 28106/2007 Valor: 12.905,30.

Protocolo: 102425 Sacado: ROMILDO LEITHLDT CPF: 032.372.409-40
Cedente: ODAIR JOSE DEMARCHI -

������&��I��J8 BANKE���Ti g",í'liã��6b'i.in��I�céfantil Pga:�d�';n��enio 20101/2009 Vaiar: 75,00 .

.-------------._-----------------------_-_---_._------._---

Protocolo: SaN DASI�VA CPF: 993,774.700-72
Cedente: ILHa CPF: 073.197.629·00
Númemd
Apresenta Dala Vencimento: 14111f2008 Valor: 180,00
---_._-_-----------.---------_._---

Protocolo: 102441 Sacado: MARCELO LUCIANO SOUZA MENDES CPF: 664.696.359-20
Cedente: JOSE FERNANDO GRZYBOWSKI E CI!HTDA CNPJ: 05.5218181000

�����,���il�?iA��t�5S Espécie Duplicata db�':�:n�1;����il f2Jo'��g3SãOvalor 148.34
.

----_------_----------_------_----------------_------_-._---

Protocoto: 102442 Sacado: GRSASERVtCOS DEALlMENTACAO CNPJ: 02.905.1101019
Cedente: RECURSOS HUMANOS DO BRASILLTDA CNPJ;OO.868.199/000

������t���:t�R1d�§�28000 Espécie Duplicatag:���i��â���lt8i!f'86'5'��lor 366,40
PrZt��;k,'�·1-025Õ8--·-----LUIZAÕÕLFINÕ-VÕLPI-----------·Cr'F:-465.024.329-72
2�������Jb. tª�T·��1?r���au�:�e����lercan�rfo�I�3f��63"jOOO
Apresentante: CAI MrA FED1!ilAL ,.Data Vencimento: 1610112009 Valor: 2.375,00

p;�I���i��·iõ2559-·-sã;_,fu:-LÉõijÕRÃ--------·----·---·---.----.---.-.---
Cedente: ZC CONFECCOES DE ARTtG
Número do Tllulo: LE010·01 Espécie:
Apresentante; BRADESCO

p;;-���iõ�lo2564-·-S��:;d��lv-----·--------·-------·-�-·----_o· -CPF�399.980 .539-00
2�e�����iYc�oNf�8R�ol�ó� ��v���� kTerca�m�tr l�dT�ç��OiOOO
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15101/2009 Valor: 439,95

Negherbon (PMDB) pediúatençõo do Executivo na colocaçõo de tubos

Como ficam ··05 horários este mês
No sextã-feira, os vereadores segundos e possam para !JS terços e

devem votar o projeto de resolução . quintas-feiras. Nesta e, no
..
próxima

que altera o horário das sessões dos semana, serõo realizadas três sessões,
15 poro os '19' horas. Os dias dos en- para compensar as duas que não occr-
contros também deixam e oco�er nas reram no semana'pgssada.
• ESTA SEMANA: Dias 12 e 13, às 15 horas
• SfMANA QUE VEM: DiaS'16, 17 e 19, às 19 herus
• ÚLTIMA SEMANA DO MÊS: .,Dias 24 e 26, �s 19 horas

E, como os ditos devedores nao foram encontrados cu se recusaram a aceitar a devida" intmacao, faz por intermedio do presente
Edital, para que 05 mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a frm de

.

liquidar o seu debito, eu entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lel, etc.z •

Jaraqua do Sul. IOde Fevereiro de 2009
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Explosão causa vazamento de óleo
Cerca de cinco mil litros de combustível caíram no Ribeirão Chico de Paulo
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de cinco mil litros de
óleo combustível vazaram no

Ribeirão Chico de Paulo, na ma

nhã de ontem. Segundo'a Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente), o acidente teria sido
causado em virtude da explosão
de um tanque de combustível,
usado no processo de tinturaria
de uma malharia. O vazamento
aconteceu por volta das 9h30 e'

atingiu cerca de três quilômetros
de extensão. Bombeiros Voluntá
rios, Defesa Civil e mais de 100

integrantes da brigada de incên
dio da empresa trabalharam du
rante a manhã e a tarde na ab
sorção do óleo, para evitar que a

substância se alastrasse.
De acordo com o subcoman

dante dos Bombeiros Volun
tários, Neilor Vincenzi, a agilí.

dade no trabalho de contenção

realizaria pelos integrantes da
brigada de incêndio da empresa
evitou que o óleo atingisse o Rio

Itapocu. Dessa forma, o sistema
de abastecimento de água não foi
prejudicado.

Ontem à tarde, técnicos e

fiscais da Fujama fizeram' uma
avaliação dos danos ambientais.
Durante a semana, o órgão infor
mará a empresa sobre os proce
dimentos a serem adotados para
a descontaminação do solo e da
mata ciliar. A malharia deverá
contratar uma empresa especiali
zada para realizar este trabalho. A
reportagem de O Correio do Povo
foi informada pela assessora da
malharia que os responsáveis es

tavam envolvidos no trabalho de

limpeza do rio· e,. portanto; não
poderiam fornecer entrevista. /

DAIANE ZANGHEUNI

JARAGUÁ DO SUL

Tentativa de homicídio
A PolícilÍ Civil abriu inquérito poro investigar uma suposto tentativo de homicídio no

Bairro Três Rios do Norte, no madrugado de domingo. Um ropaz de 20 anos teria otirodo no
direção do ex-namorado, de 15 anos, durante uma discussão, e acertado uma parede.

. A adolescente deve depor hoje'no delegocio_ A polícia aguardo o Justiça deferir um
mondado de busco e apreensão poro poder entrar no coso e tentar localizar o armo.

RETRATAÇÃO:
"O Sr. Elacir José de Paula torna público que as informações publica

das no Jornal A Noticia de 29/05/2002 e no Jornal Jaraguá News daquela
época foram fruto de desinformação, acarretando um exagero quando
afirmou que o menor R. G. De P

.. fora lesionado por ato físico de sua pro
fessora, Sra. Noeli Maria Maas, sendo que em verdade, o merior não fora
ofendido fisicamente, tudo não passando de um mal entendido, fruto do
nervosismo. Afirma também que ocorreu um mal entendido pelos meios

de comunicação em os quais foi publicado a matéria",

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
O presidente da Sociedade Recreativa Alvorada, Marcelo Heinz Pro-

chnow de acordo com o disposto nos estatutos

CONVOCA:
Os sócios.'
Data: 13 de fevereiro de2009.
Horário: 19h em primeira convocação de 19h30 em segunda convocação
com qualquer número de sócios.
Local: Sede social; Rua Gustavo Gumz, 289.
Município: Jaraguá do Sul.

Pauta: ,-

• Prestação de contas referente ao ano de 2008.
• Eleição da nova diretoria.

.

• Assuntos diversos de interesse dos associados.

Jaraguá do sul: 9 de fevereiro de 2009

, Sociedade Recreativa Alvorada
Marcelo Heinz Prochnow- Presidente

Integrantes da brigada de incêndio da empresa trabalharam para evitór que óleo .se alastrasse no rio

. .

.

Morte de menino choca moradores
Motorista que atropelou criança de três anos foi solto após pagar fiança
JARAGUÁ DO SUL

Moradores do Bairro Ribei
rão Cavalo estão chocados com
a morte do menino Erivelton
Menon, de três anos, na noite
de sexta-feira. O garoto brinca
va na frente de casa quando foi
.atropelado por um homem que
dirigia embriagado. Dilceu José
Martins de Andrade, 40 anos,
está respondendo em liberdade

. por homicídio culposo (sem in

tenção de matar) e embriaguez
ao volante.

Amãe de Erivelton, Verenice
.

de Lima, 27, está inconformada
com o que aconteceu. "Quando
vi, o carro já.tinha batido", re
cordou. Mãe de sete crianças,'
Verenice conta que, além dos
filhos, estavam na casa dois
sobrinhos e três filhos do moto
rista embriagado, que é vizinho
da família. Ela disse que o filho
morreu no colo da avó, Maria
de Fátifna de Lima, que foi a
primeira a acudir o menino.
No quarto atingido dormia uma
criança de apenas dez dias. O
tio de Erivelton, Jandir Menon,
conta que Dilceu passou na

frente da própria casa dirigindo
a Brasília e foi direto para cima
da residência dos vizinhos ..

Verenice_ conta que filho morreu no colo da avó após ser atingido por carro

Emlib.erdade
.

A noticio de que o motorista
fof solto revoltou o família. "Ele
poderio ter matado mais gente",
com.entou Jandir Menon. Segundo
a' família, Dilceu teria problemó

. �e' alcnblismo. O delegado Bruno

.

Effori o sse que, em cpso de oei-

dente com vítima fatal, o Código
de Trônsito determino que o moto
rista seja liberado após pagamen
to de fiança. Porém, Dilceu pode

.• ser preso se o juiz entender qpe
ele deve responder por homicídio
doloso (com intenção de motor).
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FIM· DE FÉRIAS
"

DE VOLTA AS SALAS DE AULA
Escolasreabrem as portas depois de dois meses de recesso

I
.

.lAR.AGUÁ DO SUL ca instituição que permanece de

portas fechadas aos estudantes é
a Ribeirão Molha. Uma farrúlia,
ainda desabrigada pela enchente
de novembro de 2008, segue alo
jada no local e, por isso, o começo _

das aulas vai atrasar. No entanto,
ele também descarta qualquer
dano aos estudantes. "O Ministé
rio da Educação obriga 200 dias

. letivos e nós temos 210 no nosso
calendário", destaca.

Ainda de acordo com Celeste,
2009 será um ano de muito tra

balho nas escolas jaraguaenses.
"Precisamos fazer melhorias na

.

estrutura física delas", enfatiza.
Dentre as 34 entidades sob res

ponsabilidade da Prefeitura, cin
co têm problemas significativos
devido ao excesso de chuva dQS
últimos meses. Elas estão locali
zadas. nos bairros Czerniewicz,
Barra do RiQ Cerro, Ribeirão Ca
valo, Boa Vista e Vila Lenzí. Para
reverter este quadro, o secretário
espera que pais e professores aju
dem com. participação· intensa

Dia de acordar cedo ou esque
cer o descanso apóso almoço.
Hora de colocar a mochila nas

costas e enfrentar dez meses de

dedicação aos livros e de atenção'
redobrada a fórmulas matemáti
cas, regras de Língua Portuguesa
e relatos históricos. Chegou o

·

momento de esquecer a folga e

voltar às salas de aulas.
No município, ontem, o pon

. to final nas férias foi dado por
cerca de 18 mil crianças. Já nas

escolas estaduais da microrre

gião o retomo .aconteçe nesta
terça-feira, com exceção de três
unidades escolares: João Romá
rio Moreira e Abdon Batista, em
Jaraguá do Sul, e LuizDelfina, de
Schroeder-Por causa de reformas
não finalizadas, elas encerram o

recesso apenas em 12, 17 e 25 de
fevereiro, respectivamente. Mas,
segundo aDeni Rateke, gerente de
Educação da Secretaria de Desen
volvimento Regional, não haverá

prejuízos porque os dias perdidos
serão repostos durante o ano. .

nos reparos necessários.
Na rede municipal, conforme <'

_

'0 secretário Silvio Celeste, a úni- KElLY ERDMANN

. ESTADO SEGUE CONTRATANDO
REGIÃO

Mesmo com o início das
aulas nesta terça-feira, o Esta
do ainda não fechou o quadro
de funcionários das 32 escolas
existentes na microrregião.
Segundo' Deni Ràteke, geren
te' de Educação da Secretaria
de Desenvolvimento Regional

o

de Jaraguá do Sul, muitos dos

professores contratados em re

gime temporário, os chamados
ACT' s, acabaram desistindo'
das vagas após a escolha. Por
causa disso, a SDR continua
chamando profissionais para

·

assumir esses postos de traba-

lho. A seleção segue a lista de
classificação. Conforme Deni,
não há estimativas de quantos
docentes no Vale do Ítapocu
serão agregados à folha de pa
gamento do governo estadual.

Já no município, de acordo
com o secretário Silvio Celes
te, a lista de ACT's soma cerca

de 200 pessoas. "Elas precisam
fazer parte da grade para suprir
as vagas abertas por licenças
e desistências' é, também, por
causa do aumento na demanda
de alunos", explica: Ao todo, a
rede de ensino tem, pelo me

nos, 1,5 mil professores.

· Deni afirmo que houve muito des,istência depois do seleção de ACT's

Alunos do rede municipal inauguraram o ano letivo no manh� de ontem. Já os dos escolas estaduais voltam hoje

, .

MUNICIPIO E ESTADO FIRMAM' PARCERIA
Estudantes' ficam em escolas estaduais, mas com professores da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL
.

As crianças de cinco e seis
anos que. antes integravam a

lista de alunos de nove centros
de Educação Infantil do Esta
do,

.

agora precisam se adaptar
a unia nova realidade. A partir
deste ano, elas serão atendidas
por professores contratados pela
Prefeitura. A mudança é uma

exigência do governo federal. ,

Conforme Silvio Celeste
adiantou ao O' Correio do Povo
no início do ano, a Secretaria de
Educaçãode [araguá do Sul vai
assumir o serviço parcialmente
em 2009. Enquanto os funcioná
ríospassamaserdisponibilizados Celeste diz que administração estudo maneiro poro aumentar vogas
pelo município, a estrutura física
permanece sob responsabilidade neiras de minimizar o problema.
de Santa Catarina. Estima-se que Segundo ele, novas formas de
cerca de 250 estudantes devam _.atendimentos estão sendo pes

c�mviver com esta modificação. quisadas, como, por exemplo, o
"E uma experiência", resume. aumento da participação das em

=> Quanto ao déficit
_

de vagas
. presas na oferta do serviço. Atu

i nas creches da cidade, Celeste almente as fábricas com mais de
� explica que a administração pú- 30 mulheres no quadro de traba-
blica continua estudando ma- lhadores pagam 27% do custo de

cada filho matriculado naEduca
ção Infantil. Com o acréscimo no
montante recebido seria possível
ampliar e construir novas insti

tuições. Além disso, a secretaria
também começa a organizar um

.

cadastro único de crianças à espe-
ra de vagas para diagnosticar quais

.

.

bairros têmmaior carência.
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ALEGRIA SEM FIM
As meninas Karolynne Fontana, 8, e Caroline Schumann, 7,

já nem se lembram mais do tempo em que odiavam uma a ou

tra, na pré-escola. Amigas há dois anos, ela� esperaram ansiosas

pelo reinício das aulas, tanto que ontem não ficaram sequer um
minuto separadas. Tudo porque deixaram de se ver durante as

férias e, ainda, estavam com receio de não estudar na mesma

classe. Alegres, as duas chegam a sonhar com aulas eternas. E,
isso é demonstrado no sorriso permanente no rosto das duas.
"Elas podiam durar para sempre, ª gente se diverte, aprende e

faz amizades", dizem.

RETORNO SONOLENTO
Ao lado de algumas colegas, Thebeny Moura, 13, não

mostrou muita empolgação com a volta às aulas. Confor
me a garota, o sono é o responsável pela falta de ânimo
da turma do 8° ano da Escola Rodolpho Dornbusch, no
Bairro Vila Lalau. "No primeiro dia fica complicado, esta
va acostumada a dormir até tarde", explica. Apesar disso,
ela nega que preferiria estar,em casa ao invés de acordar,
cedo e enfrentar as aulas. "E bom estudar para garantir o
futuro", ensina.

•

HORA DE REVER AMIGOS
Para Christopher Willian, 12, estar na

escola significa rever os amigos. É que
durante o recesso de final de ano, a turma
se desligou completamente. Agora, com
todos de volta; assunto não falta para dias
inteiros de conversa. "Precisamos contar
uns aos outros aquilo que fizemos nas fé
rias", conta. O primeiro problema, segun
do o aluno, foi sair da cama cedo. Mas,
como sabe que a mãe não o deixa atrasar,
nem 'lisa despertador. Já o segundo empe
cilho, diz, -é ser obrigado a estudar.

TIMIDEZ DE PRIMEIRO DIA
Sentado sozinho em um canto da escola,

Leonardo Backer, 9, esperava o recreio acabar
para voltar à sala de aula. No retorno à escola,
ele expressou timidez. Mesmo assim, sorriu ao

falar das expectativas para o ano letivo que se

iniciou na manhã de ontem. Segundo ele, ficar
em casa enjoa e, por isso, nada melhor do que
voltar a estudar, principalmente, Língua Portu

guesa, a disciplina predileta do garoto. Além
disso, a possibilidade de fazer novas amizades
também estimula o menino a encarar os próxi
mos 200 dias de dedicação aos livros ..

GARANTINDO A MATRíCULA
Preocupado com o sobrinho, Ailton dos

Santos, 26, foi à Escola Alberto Bauer na ma
nhã da última segunda-feira. Ele quis asse

gurar a matrícula de André da Silva, 13. O
adolescente se mudou recentemente do Pa
raná para Jaraguá do Sul e, agora, precisa
voltar às salas de aulas. "Ele não pode per
der o ano letivo", atesta o tio, que preparou
toda a documentação necessária e, ontem,
levou até a diretoria do colégio garantindo
a vaga o garoto.

PENSANDO NO BOLETIM
Para AndriellyHoffmann, 10, voltar às

aulas foi ótimo. Conforme a garota, ficar
em casa é simplesmente "muito chato".

Matriculí'l;da no quarto ano doEnsino Fun
damental' da Escola Albano Kanzler, no
Bairro Nova Brasília, ela conhece grande
parte dos colegas e retorna à sala já fa
miliarizada com a turma. Como objetivo.
principal para 2009, Andrielly estipulou
um desejo comum entre os estudantes:
passar para a próxima série sem se preo
cupar com as temidas provas extras.

\

DE OLHO NA
MATEMÁTICA

Enquanto muitos dos
colegas de classe têmmedo
das aulas de matemática

pôr causa das infinitas fór
mulas e contas a se fazer,
Beatriz Moretti, 7, aguarda
animada pela entrada da
professora da disciplina
na sala. 'Adoro estudar e

fazer as atividades que ela
passa para nós", enfatiza .
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SONHOS
(DES) FEITOS

Recebi um e-mail de um querido leitor com um

texto que falo sobre namoros com começo, meio e

fim. Sobre namorar uma pessoa e depois dizer que
nõo deu certo. Sobre querer o perfeiçõo naquele
que escolhemos poro ter 00 nosso Iodo, sobre es

perar que alguém nos faço feliz. O texto-no íntegro
está no blog, e aqui, ficam só alguns comentários
dessa humilde colunista: 1) Ninguém é responsável
pelo felicidade de ninguém. 2) Você nõo pode ter
tudo o tempo todo. 3) O romance vai durar o tempe
exato que deve durar. Nem mais nem menos. Por
isso existem amores de alguns dias, de vários {Inos;
de uma vida inteiro. Cada um tem o seu valor, e'
todos valem à peno.

NO SALÃO
Fui com meu filho cortar o juba (es
tilo Jackson Five) dele. Sentado ali
no cadeirinha do solõo, ele dava os

coordenados: "É o máquina três, to?
( .. .) Deixo um topetinho, mos nodo
exagerado! ( .. .) tira aqui do lado que
ficou uns fiapos. (. .. ) Hum, tá lega!!". E
quando ela disse poro ele mantere ca

belo assim curtinho, porque ele tinha
um rosto lindo e blá, blá, blá, eu juro
que o senti inflar. Primeiro porque ela
era moça bonita. Depois porque era
'loira, peituda e com umas "ancas" que
"nõo eram' dela. Eu acho que viramos
fregueses.

CORREÇÃO
QllerQ me retratar e dizer que o e-mail
do Tio Apolo saiu errado. No dia da

publicaçõo errônea, recebi uma ligo
çõo dele, logo cedo, para me soltar os
cachorros e me mandar tomar provi
dencia, porque ele esté doidinho paro
responder às amigas. Sendo assim,
aqui está o e-mail correto dQ nosso
"conselheiro amoroso": tioapolo@
ymail.com. lembrando que nõo há ne

cessidade do nome completo, ok?

DO INTERNAUTA
"Quero reclamar do discriminaçõo que passei hoje: mesmo
com mais de cinco anos de experiência nõo pude me candida
tar a uma vaga de emprego porque sou MULHER!" (Paula Mi
chelli). "Quero reclamar de quem fala mal da nosso Jaraguá,
se nõo está contente vai embora.". (Eduardo Stinghen).

JUDIA
Três perguntinhas "delas" que fazem
um homem tremer:

a) Vácê nõo notou nada de diferente
em mim? (Normalmente quando
cortamos as pontinhas - e, só as

pontinhas mesmo - do cabelo)
b) Você acha que eu e.ngordei? (Quando'

estamos nos sentindo lindas dentro
de uma minissaia e ele - com o

ciúme em erupção - está louco
para que você vista uma calço).

c) Ela é mais gata do que eu? (Quando
ç. apontamos para a vizinha ninfeta

e ele sabe a verdade, mas também
sabe os riscos que corre).

OLHAR FATAL
A gente sempre fica na dúvida se exag
eramos na maquiagem ou se estamos
de caro lavada. Na maquiagem para os

olhos nõo há erro. A tendência sõo ol
hos bem marcados, bem no estilo Amy
Winehouse. Rímel, lápis, delineador,
sombra corretivo... Vale abusar � dar um
ar gótico comportado. Em compensaçõo,
todo o resto deve ser bastante sutil, um
batom discreto e pouca base. A idéia
dessa moquiagem é dar um toque miste-

'

rioso e atrevido. Aposte na idéia.

EU DEVIA TER DITO
Minha amiga quase amassou a traseira de um carro que es

tava com o luz de freio queimada. O caro saiu do carro todo
nervosinho e ela teve que pegá-lo pelas orelhas e levá-lo até
a trnselm para ele entender que o problema era com ele e

nõo com ela. Isso me fez pensar em algumas grosserias que a

gente ouve, engole e nõo fala absolutamente nada. Passado
algum tempo, geralmente quando estamos contando o "cau
so" aos amigos, surgem as idéias de tudo o que deveríamos
ter dito ou feito no hora. O que é que paraliso a gente nessas

situações? É nervosismo, bom senso o� pamonhice mesmo?

DIVÃ COM MARIA HELENA RANGHETTI '

EU SOU: ,�eliz! Tenho laços fortes com minha família e amigos, no trabalho e

nos negócios SQU bem pé no chõo, gosto do meu jeito de ser.

AMO: Meu namorado, meus familiares, amigos (amo todos os seres vivos).
NÃO SUPORTO: Mentiras e pessoas fotsas.
NÃO VIVO SEM: Macarrõo e churrasco com amigos.
PRÔDUÇÃO PERFEITA: É aquela que você se sente lindo.
MEU TRABALHO: Tudo que sonhei.
MINHA FAMíLIA: O alicerce da minha vida.
MINHA TRilHA$ONORA: Pop Nacionais - Além do Horizonte (Jota Quest).
CHOREI: Com a morte de pessoas especiais que pássaram pela minha vida.
SORRI COM: Todos os momentos maravilhosos com que vivi.

'

AMAR É: Perdoar, compreender, dividir, estar jynto e feJiz"t "

AMIGOS SÃO: Para sempre.
'

'
,

MANDARIA PARA O INFERNO: Os políticos corruptos. -

MANDARIA PARA O CÉU: Todos que merecem.

PAR PERFEITO: Sincero, flel, romântico e companheiro.
RECOMENDO: O filme "Como se fosse a primeira vez".
POçÃO MÁGICA: "Ain�a que eu falasse aJíngua dos anjos e dos homens, sem
amor nada seria"

BISCOITO DA SORTE

ROLJPl>.S FEM1NJNl•.:" 'ACESS(lR:OS

UquidaVerão

��1"
A��

• Dia desses o Ricardo da
coluna PorAcaso comentou aqui
no OCP sobre a má vontade
do pessoal que trabalha no

comércio e tal. Muito bem
colocado. Quero pedir licença
e meter uma bronca nesse

estilo: Pre�tadonis de serviço,
em especial no transporte
público. Sem generali�ar, �Iguns
,motot,istas desafiam iuinh,à

'
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PENSE NISSO!
Meus leitores amigos, podem crer, quem conhece a felicidade não consegue
mais aceitar humildemente a tristeza. Quando se ama não é preciso entender
o que acontece lá fora, porque tudo passa a acontecer dentro de nós. Só quem
é feliz pode espalhar felicidade.

LENTE
É por essas e outras que existe aquela velho lendo de que
mulher bonito é do sul. Provo disso foram os três finalistas
do quadro "Garoto Fantástico", escolhidos domingo ii noite.
Duas sõo de Santo Catarina e uma do Rio Grande do Sul.
Alguém tem alguma dúvida?

,

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Tâmela Fernanda
Kreps. Ela lê a coluna todos os dias
para ficar antenado nos assuntos da
sociedade.

, TOQUE
Só faltava essa! Uma pesquisa científi
ca divulgada sexta-feira, numa revista
especializada em sexo afirma: mulhe
res com queixos largos são vistas pelos
homens como mais propensas a ser

infiéis. Anotou?

o amor tonto nos

dó o prazer mais

profundo, quanto nos

fere mais íntimo e

duradouramente
PROFESSOR LOBO

RÉDEAS
Onde está Wally? Nada! O gigante 600-
gle resolveu voltar atrás depois de mi
lhares de mensagens vindas de tcdo o

Planeta. A empreso anunciou, na ma

nhã dessa sexta-feira: o programa que
permite localizar o usuário do celular,
a qualquer hora e em qualquer lugar
só funcionará com autorização. Ainda
bem! O babado iria criar problemas
não só em casa.

PRA ELAS
Meus Deus! Estão inventado um Viagra
para despertar o apetite sexual das
mulheres. A mistura começa a surtir
efeito meia hora depois de ingerida
"com uma taça de vinho e com o es

tômago vazio". O quê? Gastar dinheiro
com esse remédio é besteira: com es

tômago vazio e três taças de vinho eu

garanto que muita mulher fica com o

"apetite" despertado em menos de 10
minutos. Ou não?

'� Ainda recebendo cumprimentos pelos • Embora que tardiamente, quero
,

33 anos de uma vida conjugQI muito feliz, registrar hoje com todo o carinho
comemorado no sábado, o casal Osvaldir -: I·' Irniverdo meu grande camarada
e Edite Butzke Torinelll., Parabéns! José Luiz Rausis, da Automóveis

Jaraguá. Ele comemorou a idade
'. Uma mulher que m�rece muito respei- nova, ao lado da esposa Eliane e

to deste tolunista, e de todos.os jaragua- familiares, com toda pompa que

enses, peio seu excelente trabalho junto 'tem direito. A festa foi no sábado,
à comunidade, embora não goste de ser dia 7. Parabéns amigo e que sejas
divulgada, é dona Renate Hufenussler. plenamente feliz.

NAS RODAS
• Depois de curtirem aproximadamen
te 30 dias de férias na Terra do Tio
Sam, os meus amigos Jean LeílZi e os

irmãos Eduardo e Rodrigo "Bulia Foga
ça", já estão de volta à urbe sorriso. Na

,

bagagem multes novidades.

• Pintou crise entre Carlinha Dantas e

Silvio Lebre, o SLMas o love continua
em alta, segundo os amigos mais che
gados. O amor é mesmo lindo!

• Depois do empresário Ismar Lom
bardi aderir aó uso de chapéus e bol
sa,' outro que entrou na moda é o boa,
praça Luis Carlos Floriani, o Hori.

Robson e Vanessa Leier Garcia, sócios do Base Empreendimentos,
em Joinville, comemorando o sucesso da inauguração

SEPARAÇÃO' .

Recebi um e-mail que um empresário
jovem, em forma e discretíssimo, está
em crise com a mulher de sobrenome
sonoro. Ela estava circulando sozinha
na Estação do Tempo com as amigas.
Já ele, dizem as comadres, está de en
contros super secretos com o grande
amor de sua vida, que ele namorou

antes de casar. Uma bem nascida,
separada, charmosa e bem resolvida.
Secret Love ....que já foi descoberto.

NIVER

Cleiton, Pepe e-Thiago. No pano de fundo a galera que superlotou a Festa do Casarão, no último sábado

TE CONTEI!'
'_c_

',_
��

i.1 A Festa do Casará'ij'promovi-
,

'do pelos amigos Cleiton, lhlógo
e Pepe, no sábado"superou
todos os expectativas. Infeliz
mente outros compromissos me

impediram de comparecet Mos
soube que mais de duas mil

pessoas foram bailar 00 som

dos DJs Xalinho, Carlos Fuse e o

duplo Mazzo e Gabriel.

• Perqunter nõo ofende. Quan
do um deputado tem um castelo
de mais de RS 20 milhões, quem
é o bobo do corte nesse reino?

, E quem onda por aí "rebo
lando" com seu novo corro é o

Valdir dos Santos (Pedreiro Rio

Bronco). Ele acabou de adquirir
um fusquinha todo enferrujado
e caindo aos pedaços, que
inclusive recebeu o carinhoso

apelido de fermril Bem, ,o c{)r
do corro o gente ainda nõó�p.be
por couso dos remendos, mos �u
acho que se nêe for vermel6.or
ou azul, ou verde, ele deve ser
"amarelo.

• Amanhá, mais conheciao
como quarto-feiro, às 14 horas,
o músico Enéas Rassch fará úm
show no novo teatro do SESC. '

/;'

.Sábado estive prestigiando
o Churrascaria üeep. Fui bem
atendido e odorei o rodízio.
Outro ambiente que vem

sendo muito bem comentado em

Jaraguá do Sul é o Califórnia
lanches. Continuem assim!

• Dia 19 de fevereiro, [] im
prensa enfrento o forte time dos
Caubóis. Vai ser um jogo duro.
Duro de assistir.

• Perder o entusiasmo provoco
rugQs no olmo. Vamos à luto.

• DOE SANGUE.

• Com essa, fui!
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

Batimento
acelerado

Impassível esquecer do constrangi
mento depois da primeira noite com o

amor da sua vida. A confusão invade a

cabeça de qualquer mulher. O que fa
zer primeiro? Levantar rápido, escovar
os dentes,' pentear os cabelos, lavar o

rosto?Mas será que ele não vai acordar?
Os batimentos aumentam. As dúvidas
também. Isso sem falar na insegurança
que tudo que é novo gera.

Melhor ficar parada de olhos fecha
dos e respirar lentamente para não fazer
barulho. Pensando bem, será que um

rápido enxágüe bucal e um amarrador
de cabelo não resolveriam o problema?
Tento levantar rápido, mas qúando o pé
direito alcança a porta do banheiro, ele
fala com um timbre que me faz derreter.
'Bom dia gatinha, deita aqui, deixa' eu
te dar um beijo'. Não tem mulher que
resista, nem juba de leão que atrapalhe.
Mesmo com a cara amassada, você se

sente uma verdadeira princesa. ,

Nos braços daquele que vai mudar
a sua vida, você simplesmente esquece
de todas as lições feministas, do papel
da mulher na sociedade, da' guerra en

tre .sexos, das gerações que queimaram
sutiãs. Vai tudo por água abaixo. Você
quer mesmo é ser uma Amélia.

Fazer o melhor café da manhã da sua
vida, um almoço digno de realeza, um
bolinho com café que nem a sua avó fa
.ria com tanta dedicação e, pára fechar,
uni jantar à luz de velas.

Os dias passam. Vocês se casam.

Acordar ao lado se torna rotina, chegam'
os filhos e o tempo' para o romantismo
vai ficando raro. O cansaço, as contas, o
trabalho, a cara feia, a resposta mal-en
tendida, a palavra não dita. Coisas que
todos os casais enfrentam. Mas no meio
da tarde bate uma saudade e a certeza
de que o amor não murchou. Pelo con

trário, está mais sólido: cheio de histó
rias tristes e engraçadas.

Nada como construir uma vida ao

lado de alguém que se admira, 'ser ca
paz de rir das brigas, de se lambuzar
com a cobertura de chocolate, ver uma

.

comédia romântica bem açucarada e

lembrar dos velhos tempos. O passar
dos anos transforma o amor, traz inti
midade, segurança e confiança. Tudo
isso pode parecer brega. Não tem pro
blema nenhum. Ninguém consegue ser

moderna. e bem resolvida vinte e qua
tro horas por dia. Relaxe. Mande uma

mensagem, um ramalhete de rosas, um

bilhete meloso, peça desculpas e se de
clare sem medo.

VARIEDADES-----�---

• Cine Shopping 2
• Marleve Eu (Dub) f
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias)
• Cine Shopping 3
e- Um Faz de Conto qúe Acontece (M)
(14hl0, 1,6h, 17h50, 19h40, 21h30 - todos os dias)

JOINVIUE
• Cine Cidade 1
• Um Faz de Conto que Acpntece (Dub)
(16h, 17h50, 19h40, 21 h30 - todos os dias)
• Madagascar 2 (Dub) (14hl0 - todos os dilfs)

;',�-
-_,

• CiRe Cidade 2
• Coraçõo de Tinto fLeg) (15h, 17h "':'todos...

os dias)
• Surpresas.do Amor (leg) (19h, 21 �,P' todOs os �ias) y
• Cine Mueller'1
• Noivos em Guerra (le9t ,á

(14hl0, 16h, l7h50, 19h45, 21 h:40 - todo.s QS dias)
<\/"

• CineMueller 2
• Se Eu Fosse Votl2 (leg)
t14h30, t6h30, 19h30/22h -todos os dlos)

• Cine Muelfer 3
�. Um Faz de Conto que Aco�tece '(Dubh· e

(14hl0, 16h15 -:- todos os dias)' "

Os contos
de Beedle

o livro, que aparece em "Harry Potter
e as Relíquias da Morte" como um pre
sente do mestre Dumbledore para Her
mione, reúne cinco textos escritos e ilus
trados por J.K. Rowling. Trata-se de uma

coletânea de contos de fadas dos bruxos,
trazendo histórias curiosas sobre o pas
sado de Hogwarts e nomes já conhecidos
dos fõs da série "Harry Potter".

A missão
Babilônia

Um matador de aluguel é contratado
para transportar uma garota inocente,
criada num mosteiro, de uma cidade no

leste Europeu para Nova York. Mas isto
está longe de ser um trabalho típico, pois
quando eles iniciam a viagem, sõo ame

açados por uma seita religiosa.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Edmar aviso a Myrna que Flor de lys acordou.
Wu descobre que Uu está sozinho. Joelma conta

poro Mouro que Antonella está grávido. Júlia
descorifio que Denise falsificou suo assinatura
no prontuário. Denise falo mal de Adriano para
Diego. Diego se espanto com o estado de saúde
mentol de Denise. Ele garante à Júlio que irá
ajudá-lo. Edilzo avisa lucivone, Aldiro e luli

que irá recompensar o pessoa que trouxer in

formações sobre o pen drive. Suyan falo paro
Flor de Lvs que Josão foi atrás de Wu.

TRÊS IRMÃS
Xonde pede Suzana em casamento. Elo reage
violentamente. Excelência posso mal e Violeta
mondo chamar Alcides. Sandro revelo o Bento
o resultado dos exames. Violeta recebe Xonde
como hóspede em suo coso. Virgínia pede o

Woldete poro ficar atento o tudo que acontece
no mansão Áquilo. Violeta pede o Gennoro que
enfrente Excelência poro ajudá-lo o localizar
Suzana. Bento vê o foto de BobV no lornol 00
Iodo de suo falecido esposo e fico perplexo.
Eros confronto Xonde. Augusto surge no quarto
de Suzana.

CAMINHO DAS íNDIAS
- César se apresento o Dario. Leinho descobre

que Camilo conversou com Ravi pelo Internet.

Raj se preocupo com o possibilidade de Rovi
estar apaixonado. Duda porte poro o índio.
Raul chego em coso e diz que o motor de seu

corro pifou. Leinho pede poro CÓi11ila ir à suo

coso. Devo distrai Komal poro Moyo e Bohuon
se encontrarem. Bahuon e Movo notam Shonkor
olhando-os. Raul solicito pelo call center o re

tirado do dinheiro e pede informações sobre o

índio. Júlio diz poro Raul que o carró dele não

quebrou.

CHAMAS DA VIDA
Carolino diz que pode ser preso. Tomás ligo
poro Rosecloir avisando que Vilmo foi à dele
gacia prestar queixo. Antônio diz poro Marreta
e Manu que trocou fraldas, de crianças carentes
poro cumprir o peno de serviços comunitários.
Vilmo entro no delegacia e 'diz poro Fausto
que foi espancado por Carolino. Um dos

seguranças confirmo que Carolino agrediu
Vilma. Fausto mondo Xavier e Marcos irem à
fábrica intimar Carolino. Guilherme e Michele
conversam com Brito, que está feliz com o re

conciliação dos dois.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO

.

NiI ameaço expulsar Magda do espetáculo. Fe
lipe chego em coso arrasado. Noti sente sede e

Drácula oferece seu pescoço. Dráculo incentivo
Noti o mordê-lo, mos elo resiste. Todos ficam

preocupados do reação de Tati no casamento
de Marcelo e Mario. Luna. se preocupo 00 saber

que Aline foi internado no hospital. Diana inva
de o coso de Teófilo revelando ser uma vampiro.
Érico desconfio que Ezequiel trabalhe poro os

reptilianos, mos ele nego. Érico diz que irá des
cobrir se Ezequiel é um extraterrestre.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE
. Reclamações
Um casal resolve sair para jantar. A
mulher vai escolher sua roupa para a

noite maravilhosa que terão juntos,
mas antes se. olha no espelho e já
começa a reclamar ao marido:

.

- Ouerido, estou tão feia, gorda, ve
lha, acabada, meus peitos estão cní
dos e estou cheia de celulites! Preciso
urgentemente de um- incentivo, de um

elogio...
E o marido imediatamente responde:
- Veja o lado bom meu amor, sua visão
está ótima!

SUDOKU

Amy interrompe as

férias para divórcio
Amy Winehouse deve interromper

.

suas férias no Caribe póra r�solver os
trâmites de seu divórcio com o produ
tor Blake Fielder-Civil. A cantora déve
entregar aos advogados um arquivo
detalhado sobre o mau comporta
mento do marido. "Amy vai traçar um
pllino de batalha. Ela não quer mais
nada com o Blake. Está cansada das
perseguições dele> e quer ficar fora do
país", declarou um amigo de Amy.-

Iran Malfitano
está· na Record
Iran Malfitano, que viveu Orlandi
nhe na novela A Favorita, da Globo,
assinou contrato com a Record. O ator
ainda não está oficialmente escalado
para nenhuma produção, mas deverá
fazer Bela, a feia, com Bárbara Bor
ges. Há rumores de que ele poderia
entrar na novela Promessas de Amor.
Iran Maltitano estreou na Globo em

2000 na novela laços de Família e

depois fez sucesso em Malhação.

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

.

repelir números em cada linha e cada collJOu. Também'
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

.SOLUÇÃO

., ÁRIES

4:ff' (20/3 a 20/4)

r� I .' Sua en.ergi� está

.xc �. alta e ISSO. e um

perigo. para um

ariano.. Tran�fo.rme agressivida
de e necessidade de destruiçõo
em açõo. po.sitiva. Pro.cure estar
co.nsciente do.s sentimento.s

que embalam seu coraçõo., po.is
estõo. intenso.s demais.

TOURO .

(21/4 a 20/51
O dia está muito.

. bo.m para vo.cê
deixar o. trabalho

de lado. e se divertir. O Universo.

pede um pouco. de co.mediniento.
em seu ritmo. de tràbalho., po.is
vo.cê corre o. risco. de passar
de seus limites e cem isso. sua
saúde po.de ressentir.

Mais nuvens e chuva isolada no início do dia
em todas as regiões, com presença de sol
durante o dia. Temperaturas elevadas. CRESCENTE CHEIA

9/2

HOJE QUARTA QUINTA SexTA

MíN: 21° C MíN: 21° C MíN: 20° C MíN: 15° C
MÁX: 24° C "" MÁX: 30° C r e s r MÁX: 28" C "" MÁX: 26° C
Sol com pancadas Sol com pancadas Sol com pancadas Sol
de chuva de chuva de chuva

)(
GÊMEOS .

(21/5 a 20/6)
Se vo.cê ainda
persiste em apenas

. se queixar do.
ambiente do.méstico. f! nõo. tem
feito. nada para mudar, vo.cê terá
essa chance. Faça alguma coisa,
Neste momento. o Universo dá a

você to.das as po.ssibilidades de
apro.funda�ento. da co.ns.ciência.

r- � CÂNCER

��._�� �!�6d� !�!ÇÕo.
: 'pr�fissio.lial e de

. su.a ima!lem públi
ca. Mo.mento. de fo.rça apesar de
algumas emo.ções incomo.darem.
A fase é bo.a para unir açõo. e
desejo.. Cuidado. apenas co.m a

necessidade que tudo. aco.nteça
do. jeito. que vo.cê quer.

. � LEÃO

�� (22/7'022/8)
'.: '} No.s próximo.s do.is

� \",I.-; dias pro.vavelmente
. vo.cê estará envo.lta

a alguns pro.blemas financei
res, Nõo. se desespere, pro.cure
reso.lver uma co.isa de cadã vez.

Nesta fase o. mais impo.rtante é
vo.cê se aperceber a impo.rtância
do. o.utro. em sua vidci.

rrr
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9)
. Está mais do. que

na·ho.ra de vo.cê
pensar em sua

.saúde. O momento. é �timo. para
investir no. trabalho. e na quali
dade de seu co.tidiallo.. Caso. vo.cê

.

tenha alguma pendência em seu

ambiente de trabalho., este é o.

melho.r mo.mento. para reso.lver..

#
LIBRA
(23/9 022/10)
Esta é uma ótima'
fase para vo.cê usu

.

fruir da co.mpanhia
do.s filho.s eu de crianças. Se

.

estiver pensando. em aumentar
a família, po.de esperár pGr bo.as.
surpresas. Se nõo. quiser filho.s

.

neste lno.mento.,. é bolh. redo.brar
os cuidados.

SAGITÁRIO
.

. (22/11 o 21/12)
.

91.
...

Vo.cê nõo.deve
( . deixar de lado. a

necessidade de
aprimorar seus conhecimentos:
Você estará ainda mais co.muni
cativo o que é muito lio.m se vo.cê
precisar participar de reuniões
ou mesmo. apresentar alguma
palestra o.u aura.

.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

.

Os assuntos de fa
mília, propriedades
ou até mudanças
de'país serão. prio

ridade em sua vida. Bo.m tamb�1h
para todo. tipo de curo emocionlli ,
especialmente as que tiveram
o.rigem no passado.. Nõo estranhe
sua necessidade de ficar só.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Você estará
refo.rmulandó
seus valores e per

cebendo que estõo acontecendo.

mudanças. Você está mais do.
que nunca preo.cupado. com sua

qualidade de vida e a fo.rma que
l�m cuidado. de sua saúde física,
mental, emocio.nal e espiritual.

o CORREIO DO POVO m'TERÇA-FEIRA. 10 DE FEVEREIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Vo.cê c�meça uma

fase ótima para
fazer um bo.m

pro.grama de aprimo.ramento.
de seu co.rpo. físico.. Vo.cê presta
mais atençõo ao. seu modo de se
expressar. Tudo.que nõo. estiver

.

de acordo cem sua personalida
de será déixado. de lado.

PEIXES
�. (19/2 019/3)

"'...... Se tiver passado.
pGr problemas
este é um ó}imo.

período para se dedicar à sua
.

recuperaçõo.. Crises emo.cionais
e pequenas doenças físicas sÕo.

expurgadas nesta fase. Vo.cê es
tará mais fechado. e mais ligado
ao mundo espiritual.
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M
Seja firme, que a

crise terá um fim,
assim como todas
as outras que

você encontrou e

"encontrará em sua

caminhada

. .

INDICADORES' CÂMBIO

ECONOMIA---------

HEADHUNTER

Recebi um e-mail de uma moça que se encon- tável, teve o tapete puxado. Felizmente, estou fá
tra num problema duplo. O primeiro é a sua busca lando de um casal com visão de futuro é que in
frustrada por um emprego. E o segundo é a forma veste em capacitação técnica, o que lhes garantirá
que crise achou de dificultar ainda mais a vida dela, certas vantagens nos próximos meses.

despedindo seu marido de uma posição confortável
.

É hora de encontrar um equilíbrio emocional para
em uma multinacional. Gostaria de pegar o exemplo enfrentar o momento. Concordo que a situação ame

deles para podermos refletir um pouco mais sobre o dronta, porém desde que nascemos passamos por
que anda acontecendo no mercado de trabalho;

.

.

crises de diversas naturezas. O ser humano já está,
Quando se começou a falar em crise, os postos acostumado a encarar adversidades e superá-las com

que primeiro tiveram cortes foram os de produção. destreza.
.

Com o passar do tempo, estes cortes já não eram Vale também contar com a: ajuda de conhecidos.
mais suficientes, passando a' ser necessários cortes Por isso aquela velhamáxima que diz "tudo que você
em outras áreas, como as estratégicas, por exemplo. fizer para o Inundo, uma hora ou outra retornará pra
A grande maioria das empresas optou pelo desliga�' você" deve ser sempre levada em consideração.' E,

.

menta. dos funcionários mais novos na casa, por se por isso, eu pergunto: você tem feito coisas boas para
tratarem de demissões menos agressivas para.o caixa as pessoas? .

.

da: empresa. Acredito que foi o que aconteceu com o E também por isso, à Raquel eu digo: se eu não
marido de Raquel. puder ajudá-la diretamente com uma recolocação

Veja como são as coisas: um jovem casal que,
.

para ela e seu marido, sem sombra de dúvidas, lem- -

certamente, acreditava que não seria pego de sur- brarei do seu nome e, se não agora, mais tarde isso

presa pela "tal" crise. Mas a crise nãoperdoa nin- poderá fazer a diferença. Seja firme, que a crise tetá

guém. E o que fazer numa situação assim? Raquel um fim, assim como todas as outras que você encon
está há dois anos buscando uma colocação, ou seja, . trou e encontrará em sua caminhada.
sua procura iniciou muito antes da crise mostrar
sua cara e, mesmo assim, ela não obteve sucesso

algum . .E seu marido, .que. tinha urna situação es-

Envie sua história para coluna@debernt.com.br
ou entre em contato pelo número 41 3071.-5827.,

llNDiéE' :{/J''" VA�IAÇÂO
IBOVESeA '�1,7J%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,236 2,238 ·0,58%
2;941 2,942 0,62%

\ (OTERI'A
NUijf"iNâ,H

CONCURSO N° 04318

44 - - 62 - 64 .. _ .65
61 - 10 -- - 1)0 -

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CADASTRO DE FORNECEDORES
CHAMAMENTO PÚJ:lLlCO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através da Coordena
doria de Licitações e Compras, em observância ao art. 34, parágrafo 1°, c/c o

art.36, da lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posterio
res convida os atuais cadastrados a promoverem a atualização dos registros
existentes e novos interessados em fornecer bens, obras e serviços à Admi

nistração Municipal, na forma prescrita pela Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, a 'realizarem seu cadastramento, junto ao Setor de Cadastro,
ttcltações e· Compras localizado à Rua Walter Marquardt, 1111, Bairro Rio

Molha, Jaraguá do Sul SC - CEP - 89259-700. Maiores Informações poderão
ser obtidas através do telefone 47 3372-8075, com Evandro, Jaraguá do Sul,

.

.

SC, 30 de Janeiro de 2009.
,

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

Emprego tem maior queda desde �001
Apesar da redução de 1,8%, trabalho industrial cresceu 2,1% em 2008
RIO DE JANEIRO

o emprego na indústria bra
sileira teve queda de 1,8%. ém
dezembro frente a novembro,
a maior queda na comparação
com o mês anterior desde que o

dado começou a ser contabílíza
do! em 2001, segundo divulgou o
IBGE (Instituto.Brasileiro de Ge

ografia e Estatística) ontem. Na
comparação com igual período
de 2007, o indicador registrou a

primeira taxa negativa, de 1,1%,
após dois anos e cinco meses.
consecutivos de expansão. Em
2008 como um todo, o emprego
industrial Cresceu 2,1%.

.

Na -comparaçâo do contin
gente de trabalhadores com de
zembro de 2007, foi verificada
redução em onze dos quatorze
locais e em nove dos dezoito
ramos pesquisados. São Paulo

(-0,8%),. Santa Catarina (-3,2%),
. Paraná (-3,1%) e região Nordeste
(-2,0%) exerceram as pressões
negativas mais significativas no
total do país.

.

Os segmentos que mais contribuíram
,para:a redução do emprego foraín:
vestuário, madeira e têxtil

AUTOCONHECIMENTO
CURSO GRATUITO DE REFO-RMA íNTIMA
POR E-MAIL PARA COMBATER víCIOS E

DEF�ITOS, ADQUIRINDO VIRT�DES .•

maurojmm@uol.com.br

Nessas rJgiões, os segmen
tos que mais-contribuíram para
a redução di;> emprego foram:
vestuário (-11,3% e 714,2% nas'
indústrias pàulísta e catarinen
se, respectívaiaente]: madeira (-
21,0%) na índíistría paranaense;
e têxtil (-8,3o/q) na indústria nor
destina. Vale destacar que São
Paulo, que responde par apro-

-

ximadamenté �5% do empregá
industrial, não mostrava queda
nesse indicador desde abril de
2004 (-0,8%};--

Em São ,P�ulo, os setores de
meios de transporte, máquinas
e aparelhos.eletroeletrônicos e

� _ de comunicações e máquinas
� e equipamentos, que vinham
15 liderando o crescimento nacio-·

- nal até set�IÍlbro,. apontaram
clara reduçª�t no ritmo de ex

pansão frente-aos resultados
de meses anteriores .. Em ter
mos setoriais, no total do país,
os príncipãís destaques nega
tivos na rné-dia global foram:
vestuário (-8,4%), calçados e

artigos de couro (-8,7%) e ma

deira ("11,9%). De acordo com

a pesquisa do IJ3GE, o número
.de horas pagas cresceu 1,9%
no ano passado, mas recuou

em dezembro (1,7%).
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DESLIGAMENTO

Deputado deve·ser expulso.do DEM
Escândalo abre debate sobre responsabilidadedos partidosnestas ações
BRASíLIA

Após renunciar ao cargo
de 2° vice-presidente e corre

gedor da Câmara numa ten
tativa de salvar o mandato,
o deputado Edmar Moreira
(DEM-RJ), dono de um caste-
lo avaliado em R$ 25 milhões,
ingressará no TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) com uma

ação 'preventiva pedindo'
seu desligamento do DEM.
Ele alegará que o presidente
do partido, deputado Rodri
go Maia (RJ), já antecipou a

disposição de expulsá-lo da

legenda econvocou uma reu
nião da executiva para discu
tir o assunto hoje.

Em entrevista à rádio
CBN, Rodrigo Maia reafir
mou ontem a disposição do

partido de expulsar o de

putado, que tem o mandato
ameaçado por denúncias de

sonegação fiscal e irregula
ridades trabalhistas. ''Acho

que é o caminho que deve
ocorrer nos próximos dias, a
desfiliação do deputado Ed
mar Moreira. Todos os epi
sódios que ocorreram nesse

processo de eleição da Mesa,
no qual ele se negou a dispu
tardentro da bancada, além
disso; todos os fatos que nós
não tínhamos informação e

que a imprensa divulgou
nos últimos dias, tornam a

permanência dele inviável
dentrô do nosso partido",
afirmou o deputado.

.'

LEGENDAS
Indagado se 'os partidos

deveriam ser co-responsáveis,
Rodrigo Maia defendeu que
as legendas aprimorem a for
ma de aceitar filiados e criem
mais restrições. "Todos os

partidos precisam aprimorar
sua forma dé aceitar filiados.
Em 2008, nós aprovamos uma
resolução criando restrições
a políticos com processos já
com condenações. Agora, con
cordo que cada fato desse nos

obrigue cada vez mais a gerar
restrições, para que a gente
não passe por esse tipo de pro
blema. Mas, infelizmente, não·
tínhamos nenhuma dessas
informações sobre Edmar até

agora", afirmou.

'Mortes em incêndios na

Austrália passam de 130
o governo australiano mo

bilizou cerca de 200 militares
do Exército, da Aeronáutica e

da Marinha para, ao lado de
três mil bombeiros e milhares
de voluntários, tentarem con

ter os incêndios florestais que
desde sábado já mataram 131

pessoas nos estados de Victo
ria e Nova Gales do Sul. Auto
ridades alertaram a população
que o pior ainda não passou:
Os serviços de emergência te

mem que o número de vítimas

passe de 200, já que cerca de
cem pessoas estão desapareci
das e ainda há focos de íncên- .

dia fora de controle. Há mais

de 750 casas destruídas, 3.400
quilômetros quadrados quei
mados e cerca de 14 mil casas
sem energia elétrica.

.

A polícia acredita que par
te dos incêndios foi provo

. cada intencionalmente. Dois

homens foram acusados de

ter iniciado os incêndios em

Nova Gales do Sul. As forças
de segurança, que investigam
o. caso, entraram em atrito com

alguns rrioradores que querem
voltar a suas casas para ver o

que restou.
Cerca de cinco mil pesso

as foram. retiradas do local
onde viviam. Muitas perde
ram tudo o que tinham. Ou
tros estão apenas temporaria
mente desabrigados e foram
levados para centros da Cruz
Vermelha. Há centenas de

pessoas dormindo em carros

e abrigos comunitários.
Incêndios florestais são um

.

evento natural que sEf repete
anualmente' na Austrália, mas
neste ano se agravaram com a

combinação de clima quente
e aridez. O calor contribuiu
para espalhar a onda de incên
dios - já considerada a pior da
História do país.

DEM diz que desconhecia as irregularidades, a, desfiliaçõo do deputado deve acontecer nos próximos dias.'

ÉGITO

ARQUEÓLOGOS ENCONlRAM 30 'AÚMIAS'
Arqueólogos egípcios anunciaram ontem que encontraram 30 múmias no interior de uma tumba recém-ses

coberto dotado de 4.600 anos atrás. Irnte-a do mais recente des.coberta em escovações feitos no vasto necrópole
de Saqqeru, cerco de 20 quilômetros 00 sul do Cairo. A novo tumba foi descoberto no fundo de um poço de 11
metros de profundidade .
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Os clubes já receberam
-

uma

prévia da tabela da Liga Fut-
.

sa12009.A CBFS mandou para
que os times sugerissem as

mudanças necessárias de da
tas. A previsão é que acampe: _

tição comece no fim de março
-

e a tabela oficial seja divul
gada até o fim deste mês. Fa
lando nisso, a Malwee venceu

o amistoso de sábado, contra
- Lages em São Joaquim, por
7:(4 e já está

-

em Ituporanga
onde fica até o dia 20 dando
continuidade aos trabalhos da
pré-1emporada. _

Neste meio
tempo, farão alguns amistosos
nas cidades da região, além
de pal1iciparem de um torneio_
local representando a cidade.

-ESPORTE------�---

- JJ Bordados (com a bola) usou a vantagem do empate e conquistou a classifi�açõo com um OxO no jogo de volta

AMADOR
,

,

JJ e Seleto estão na

final da Segundona
Título começa a serdecidido neste sábado

,

JARAGUÁ DO SUL

JJ Bordados e União Jagun
ços/Seleto - conquistaram, no'

fim-de-semana, a vaga para a

final do Campeonato Jaragua
ense de Futebol

-

da Segunda
Divisão - Taça SDR. Os ti
mes deixaram o fávoritismo
dos adversários de lado - o

tradicional Cruzeiro e a atual

campeã Kiferro - e garantiram
a classificação. Apesar da tra

dição do Seleto (que venceu

duas vezes a Segundona), o

time do .União Jagunços fará
sua primeira final de compe-

- tição. Mesma situação do JJ
Bordados, que busca o troféu
inédito na galeria.

.

Nos jogos de volta da semi
final o JJ soube utilizar o regu
lamento a seu favor e não saiu
do OxO com o Cruzeiro. Na
outra partida a Kiferro conse

guiu vencer por 3xO, mas foi

surpreendida nos pênaltís, Os
gols do time da Vila Lalau fo
ram feitos por Rafael e Diego
(duas vezes). Na hora a deci
são por pênaltis, Sergio dei
xou de converter.

Antes do início -da compe-
"

-_

tição o presidente do União [a
gunço/Seleto, Adriano .Denke,
disse que o objetivo era fazer
um bom campeonato, "para
ganhar experiência". Classi
ficado, Denke revela que não
foi nenhuma surpresa estar

na final, já que o time está há

quatro anos jogando junto e

é tricampeão do Varzeanõ de
Guaramirim.

, \

Já o- presidente do JJ Borda-
dos, [éferson de Oliveira, decla
rou que o time está unido e o

trabalho a longo prazo propor
cionoU: o feito. "Esta é a terceira
vez que a equipe participa da

Segundona e está na primeira
final", disse o dirigente, acres
centando que a surpresa ficou

por conta do clube ter um fina
lista em cada categoria (titula
res e aspirantes):

-

-

A final da Segunda Divi
são.também será com jogos de
ida e volta, sem saldo de gols
e caso empate a decisão será
nos pênaltis, sem prorrogação.
Amanhã haverá uma reunião -

com os times 'para 'decidir se

os jogos acontecerão no Está-
dia João Marcatto,

GENIELLI RODRIGUES
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GRANDE-JOGO

Clássico de muitas histórias
Brasil e Itália fazem uma espécie de tira-teima hoje às 17h45
LONDRES

São nove títulos mundiais
em 'campo (cinco do Brasil e

quatro da Itália). As duas equi..
pes já se enfrentaram em duas
decisões de Copa do Mundo,
ambas vencidas pelos brasilei
ros (em 1970e 1994). A Itália
até hoje é lembrada pela eli

minação da Seleção na Copa
de 1982. Histórias não faltam
neste confronto, um dos prin
cipais do futebol mundial, que
acontece hoje, às 17h45, em

Londres. O duelo servirá de
tira-teima. As duas seleções já
se' enfrentaram 12 vezes, com

cinco vitórias de casa equipe e

dois empates. Cada time mar

cou 19 gols.
O técnico Dunga não pode

rá contar com Kaká, Anderson
e Luís Fabiano, ambos corta

dos na última hora. Para ele,
outro fator que complica é o

fato dos jogadores terem joga
do no fim-de-semana e não ter

tempo para preparar a equipe.
"O jogo será na terça, e mui
tos jogadores estiveram em

campo no último domingo. E
alguns fizeram longas viagens.

Mas quando se joga contra a

Itália, sempre encontramos
estímulos especiais. Porém,
um amistoso como esse nun

ca será como um jogo de Copa
do Mundo, quando há muito
mais coisas em jogo", disse.

No treino realizado ontem,
os brasileiros também enfren
taram a neve, que caiu forte.
Inicialmente, Dunga coman

dou trabalhos de cobranças
de falta e bolas paradas. A
comissão técnica do Brasil já
revelou que estas jogadas são
a principal preocupação para
o jogo no estádio do Arsenal.

Já o técnico da Itália, Mar
celo Lippi, prevê um adver
sário ofensivo. Por isso, no

treino de ontem de manhã, ele
conversou bastante com o se

tor defensivo e montou o time
com Buffon no gol, Zambrotta
e Grosso nas alas e Legrotta
glie

.

e Cannavarro ·na zaga. A
.

exemplo do Brasil, Lippi tam
bém tem problemas no time
titular - Gamberini sofre de
dores musculares e De.Ros
si teve uma reação alérgica a

uma picada de mosquito. Jogada de bola parada é a principal preocupação do time brasileiro

Etapa de Massaranduba abr�u o calendário do velocróss 2009

Jaraguaenses cenqulstem
pódio na Copa Contestado
MASSARANDUBA

Massaranduba abriu em

grande estilo a temporada da
motovelocidade de 2009. ACopa
Contestado de Velocross 2009,
que aconteceu no último fim
.de-semana, reuniu os melhores

pilotos do Paraná e de Santa
Catarina. Dos jaraguaenses que
participaram da etapa Krutzch
Junior, ficou com a primeira co

locação naVX2 eVX1, e Luciano
de Oliveira, o Boca, ficou com a

terceira colocação na força livre

especial.
Krutzch Junior conquistou

também a segunda colocação na

230cc (moto nacional). Na cate

goria VX1 (400 cc - importada),
que é dividida em duas largadas,
ele ficou em segundo na primeira
bateria e em primeiro na segun
da. O que lhe rendeu a primeira
colocação. Esta foi a primeira vez
que Krutzch Junior competiu
com sua nova moto importada'

que surpreendeu o piloto. "Meu
desempenho foi bom também
pela qualidade da moto", atri
buiu. Krutzch compete com o

apoio da Honda KG Motos e

NeneMotos.

Já piloto da força livre espe
cial, Luciano de Oliveira, o Boca,
não conseguiu um bom desem

penho da segunda largada e. ter
minou a prova com a terceira co

locação. Segundo Boca, a pista
estava um pouco úmida e ele es-

.

carregou em uma curva. No ano

passado boca foi vice-campeão
da Copa Contestado e para 2009
o piloto promete mais títulos.
Sobre a Copa, Boca disse que a

cada ano a competição melhora
no nível técnico e "para continu
ar tendo bons resultados deve-se
ficar sempre preparado".
A segunda etapa acontece

no fI:ls de março, na cidade de
Joinville, em seguida será em São
Bento do Sul no mês de abril.

o CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA. IODE FEVEREIRO DE 2009

RESULTADOS - 5a RODADA
Madureira 1 xl Americano
Macaé lx2 Flamengo
Cabofriense 4xl Tig�es.
Boavista-lxl Mesquita
Botafogo 4xl Bangu
Resende 1 x2 Duque de Caxias
Fluminense OxO Vasco
Volta Redonda 2X3 Friburguense
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Vasco 10, Americano 9, Cabo
friense 7, Duque de Caxias 7, Madureira

6, Fluminense 5, Tigres 5 e Resende 4
GRUPO B: Flamengo 15, Botafogo 12,
Macaé 7, Boavista 6, Friburguense 5,

Mesquita 5, Volta Redonda 4 e Bangu 1

RESULTADOS 7a RODADA
Marcílio Dia,s Oxl Figueirense

· Chapecoense 5x2 Tubarão

Metropolitano 1 xl Atlético de Ibirama
Avaí OxO Joinvil!e .

Criciúma 1xl Brusque
CLASSIFICAÇÃO: joinville 13, Criciúma
13, Atlético de Ibirama 1-2, Chapecoense
10, MarGílio Dias 10, Avaí 10, Figuei
rense 9, Brusque 9, Atlético Tubarão 4 e

Metropolitano 4

RESULTADOS 6a RODADA

Ypiranga 1 xO Juventude
São Luiz 1 x3 Avenida

·

Ulbra 3xO Internacional-SM

Sapucaiense 2x3 Esportivo
Santa Cruz 3xO Veranópolis
São José 1 x2 Novo Hamburgo
Caxias 2xl Brl!sil de Pelotas

-

Grêmio 1 x2 Internacional

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Internacional16, Novo'
Hamburgo 10, Juventude 8, Esportivo 8,
Veranópolis 6, Avenido 6, Inter-SM 4 e

Brasil2
GRUPO 2:Ypiranga 12. Santa Cruz 11.
Ulbra 8, Caxias 8, São Luiz 8, Grêmiç 7,
São José 5 e Sapucaiense 4.

RESULTADOS 5a RODADA
'

Cascavel 0x2 Atlético-PR
Rio Branco 4x2 Eng. Beltrão
Cianorte 3xO Iguaçu
Paranavaí OxO Iraty
Foz do Iguqçu Oxl Coritiba
Toledo 1 xO Nacional
Paraná lx2 Londrina

Classificação: Atlético-PR 13, Cianorie
10, Toledo �, Coritiba 8, Londrina 7, Rio
Branco 7, Paraná 7, Foz do Iguaçu 6, J.

· Malucelli 5, Iraty 5, Nacional 4, Iguaçu 4,
Eng. Beltrão 4, Paranavaí 4 e Cascavel 1

Resultados 6a Rodada
Corinthians 1 xl Portuguesa
Santo André x Marília (adiado)
Bragantino 3x2 Paulista
Mirassoll xl Ituano
Oeste 4xl Noroeste
Palmeiras 4xl Santos
Botafogo 1 x2 São Paulo
Guarani 2x2 Ponte Preta

Mogi Mirim OxO Bllrueri

Guaratinguetá 1xl São Caetano

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 15, Corinthians
14, S. Paulo 13, Barueri 12, S. Ca,tano 10,
Santos 10, Sto André 9, Mirassol9, Oeste
9, Ponte Preta 8, Portuguesa 8, Guarani 7,
Paulista 6, Bragantino 6, Guaratinguetá 6,
Ituano 5, Botafogo 5, M. Mirim 4, Marília
2 e Noroeste 1
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Sua oportunidade aumentou:

O km da melhor marca pelo
melhor 'preço. ,I,

www.autoelite.com.br 4732746ÔOO
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Gol G4 uuas portas ancmodec 08109: ii partir de RS 23.690,00 ou entrada de 60% (RS 14.214,00) e aarcelas em 12meses de RS 905,61. Taxa de juros de 0.99% a.rn, e 12,55% "rctet da cperaçâu RS25.081,35. CET máximo para esta cperaçãoee 34,60% a.a .. Fox 1.0 VHT (cod. 5211 R4),
Total Píex, MY08109(2 portas) com preço

à 'Jisla: a partir-::!e R$ 27.990,00 ou entrada de 60% (RS 16,794.00) aparcelas em 12 meses de R51.060,OO. Taxada juros da 0,99% a.m.e 12,55% a.a. jctaicacperaçãc RS 29.514,00. Todo cuente qce chegar ro concessronérc Voli(Swagen para
comprar qualquermodelo Fax 1.0 ou ".6 {exceto CroSSfOlC). com uma Carla deCrédito (Consórcio) de qualquer Banco. receberá um bônus da RS '1 .000,00.Validade da campanha 06/0212Q.q9 ou enquanto durarem os eetcccee.opagamento deste bõncs acontecerá somenteepôsc en...lede

documentação necessária Nã;) poderá ser utiliZ.ado para outras nnanceoes 0lJ em outros rrooeics. IOF e TC inclusos na operação e no CeT para todas ee mooaUdades de f1na,nciamento. que estão sujeitas à aprovação de cadastre po.' parle da instituição nnancefra. Ao receber qualquer
percentual ee desconG). o cliente renúncia automaticamente aos valores de bõnos descritos.PROMOÇÃO DE USADOS: Financiamento sujeito a eprovação de cadastro. Preços promocio�ais para,negociar.,Ao soem troca. Validade 1010212009.

•

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.

Não deixe o carro estacionado na rua,
principalmente durante à. madrugada.
Procure deixá-lo em locais vigiados.
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