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RECADO DADO
O amor nõo se explica
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RESPEITO
O santo que nunca existiu
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ESPAÇO .JOVEM
Festa, agito e opiniõo
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Acusados de envolvimento com
..

-

jogos de azar são interrogados
,

A juíza daVara Criminal, Patrícia Nolli, ouviu ontem Curt Kuchenbecker e o.policial civilAdilsonMacário de
sete acusados da-OperaçãoGameOver. O intérrogatório OliveiraJúnior. Os depoimentos daex-delegadaregional
começou às 9h30 e durou todo o dia. Participaram' JuremaWu1f e deAnderlly Maykel Bell, que deveriam ter
das audiências os indiciados Amoacy Luiz Espíndola.: ocorrido ontem, foram suspensos. Dos 21 indiciados,
Ademir Bell (o Adi) e a filha, Jair Bell,Walrnir Lehmert, sete estão presos e 14 respondem em liberdade.

JUízA PATRíCIA NOlll COMANDOU OS INTERROGATÓRIOS ONTEM NO FÓRUM DE JARAGUÁ DO SUL

Dia de final do Torneio de Verão
Força Jovem e Posto Cidade se enfrentam hoje às
20h30 no Ginásio Alfredo Pasold em Schroeder.

Pági�a 14

�equenos devem receber proteção
Prefeitura de Jaraguá do Sul promete manter o programa

,

de vacinação antigripal e negocio compro.
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I 9922-7480 - Plantão
I www.grupoestrutura.com.br

ESTREIA
Um guio de carreira e liderança,
todas os sextos-feiras para você.
Vejo dicas de Max Gehringer.
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Estudo do Universidade de Melbourne revelo
que utilizar o Internet poro fins pessoais no

escritório aumento o produtiVidade do funcio
nório. O autor do estudo, Brent Coket afirmo
que o empregado que "navego no Internet por
lazer no trabalho" é quase 9% mais produti
vo do que aquele que nóo o foz. "As pessoas
precisam relaxar um pouco poro voltarem o se

concentror", disse Coker no site do instituiçóo.

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br '
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PONTO DE VISTA

A educação infantil em Jaraguó do Sul
ARY CARLOS PRADI, ViCE·PRESIDENTE
,DA ACUS PARA ASSUNTOS O!\ COMUI\!!OAOE

. .

Pelõs dados conhecidos, Jaraguá do Sul
carece de 800 vagas que significam 50
salas ou seis novos centros de educação
infantil de grande porte.

.

A Secretaria de Educação tem

projetos em andamento de amplia
ção de centros com a meta de solu
cionar isto até o' fim de 2010. Tam
bém está instituindo a lista única de

espeta e assim manter atualizado o

. numero real de vagas
_

necessárias.·
É oportuno lembrar da parceria recen
te entre empresários e poder público,
onde foram construídas nos últimos
anos nove creches com fundos oriun
dos' do sistema Fiesc. Este convênio,
único no Brasil pelo que temos co-

Há alguns anos, o tema falta de

vagas em nossas creches tem ocupa
do espaços na imprensa, mostrando o

problema e as ações em andamento.
_ Em que pese o aumento constante de

vagas nos últimos anos, o crescimen
to acelerado da população e com isto
as demandas de serviços públicos, há
um descompasso entre a capacidade de
abertuta de novas vagas e as necessá
rias. Este ano, em cumprimento à lei vi

gente, .algumas turmas da educação in
fantil estão sendo transferidas do Estado
para o município, ampliando em 260 o

número de cr�Emças a serem atendidas.

DO LEITOR

./

/

MARCOS CASTELL, ECONOMISTA

Mentiras sinceras,
escolhas e fugas

.

Nascemos; crescemos, escolhemos. Em nenhum
momento da nossa jornada recebemos uma bula de
como se viver a vida. Assim, seguimos nossas esco

lhas por instinto, experiência, orientação dos pais ou
convívio com a sociedade - os outros. Muitas das es- ..

colhas não são de grande importância, são decisões
do cotidiano: pequenas escolhas. Mas há circunstân
cias que parecem que nos definirão pelo resto de nos
sas vidas; E talvez realmente seja verdade. Por medo
de tamanha responsabilidade, .o ser humano gosta de
fugir de seus problemas e delega; transfere a decisão
para outrem.

-

Kant definiu Aufklãrung como sendo a liberdade do
homem frente a uma prisão mental que ele próprio impôs
a si. Aufklãrung é, frente aomedo, ao incerto presente e fu
turo, assumir a responsabilidade da escolha. Independen
te se a probabilidade está pendendo para o que temíamos:
a tragédia. Kant dizia ser a "saída dos seres humanos de
Uma tutelagem". Escravos (ou 'tutelados') seriam aqueles
que abremmão da sua consciência, da sua razão, e segue a
vida sob a direção de uma outra pessoa.

Entenda-se que não há falta de entendimento, de coni
preensão. Sabe-se o certo e o errado, O risco e a recom

pensa. Então porque agimos assim? É possível a completa
emancipação? Creio que não ... Dependemos da teia social
que estamos inseridos e para isso aceitamos certa subordi
nação, vestimos certas máscaras, contamos algumas men
tiras. O abuso, os exageros, a falta de coragem, são o de
sequilíbrio. O instinto que nos protege das fatalidades da
vida é o mesmo que nos torna aproveitadores de situações
que nos beneficiam em detrimento dei outro. Fracassarfaz
parte da vida, ainda que em nossa visão sejamos merece
dores - emuitas vezes no contexto. amplo somos mais pri-

'

vilegiados que vítimas.Abaixar a cabeça e dispararmenti
ras que apenas nos beneficiam é apenas canalhice. Agora,
olhar pra frente e chamar a responsabilidade daquilo que
lhe cabe, mesmo sabendo que pode nos afetar de forma

negativa, émais que ser honesto consigo mesmo: émostrar
respeito pela própria humanidade.

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

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

Av. Prefeito Waldemor Grubba, 1400 • Baependi' CEP 89256·500 • CP 19. É obrigntório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

nhecimento, foi possível através do

empenho da Acijs e os repres.entantes
de nossa cidade no sistema Fiesc.

Com o envolvimento do poder
público, promotoria, Conselho do
Menor e do Adolescente, Acijs, Pró
Jaraguá e outras entidades a socie-.
dade organizada vem discutindo so

luções para o problema. Dentro das
ações em andamento sobre 'este-tema
convidamos o Dr. Gilberto Polli, pro
motor da Vara da Criança e Juventude
para dissertar e debater sobre o tema
na próxima plenária da Acijs nesta se

gunda-feira, dia 6 de abril, para a qual
convidamos todos as' associados e in
teressados para o debate ..
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FALA Aí!

" São 140 míl

pessoas sendo
enrolados. "

AMARILDO SARTI (PV),
VEREADOR, sobre informações

desencontrados quanto o verbos poro
. reconstrução do patrimônio público.

" Isso está nos

incomodando.
FRANCISCO ALVES (P'."

presidente do Comissão de Recllllst, ução
do Câmara, sobre o demoro no realização

de obras prometidos pelo Deinfra.

Ali ainda tem
"uns três carros

soterrados. "
\. ,

INGO ROBl, SECRETARIO DA

RECONSTRUÇÃO, sobre o recuperação,
de áreas atingidos no Jaraguazinho,

onde morreram nove pessoas.

Razões do atraso
o principal problema poro o liberação do dinheiro anunciado talvez seja
o burocracia agravado pelo dificuldade demonstrado por alguns municí
pios no elaboração correto de projetos voltados ii reconstrução de áreas
públicos destruídos pelos chuvas de novembro. Palavras do secretário do
Deinfra, Mouro .Mariani (PMDB), poro justificar o atraso dos obras não
só no Vale do Itapocu, mos em proticamente todos os 82 municípios ca

tarlnenses que vivem o mesmo drama. Ele alerto, ainda, que projetos
encaminhados por algumas prefeituras pedindo obras preventivos terão
de esperar, porque esses recursos não podem ser repassados em caráter
emergencial. Também terão preferência os municípios que decretaram
calamidade público em detrimento daqueles que decretaram estado de
emergência. É o coso de Jaraguá do Sul. Aliás, segundo o próprio Maria
ni, o rei do' Arábia Saudita, Abdallah Aziz, fez doação pessoal de USS 5
milhões poro atender os vítimas dos inundações em Santo Catarina.

ACABOU
O Senado aprovou projeto de lei que
acabo com o privilégio de cadeia 'em
cela especial e longe do bandidagem co

mum, poro pessoas graduados em cursos

do ensino superior Agora, o proposto vai

poro o Câmara dos Deputados onde deve
rá ser sacramentado. Por elo, só o Presiden
te do República, autoridades do Judiciário
e presos ameaçados de morte por outros
detentos terão esse direito, nesse coso

o critério de um juiz. Políticos, não!

PODE?
Já no Câmara dos Deputados fomen
to-se uma prepestn poro aumentar o

número de parlamentares, hoje um

total de 513. Esses seriam eleitos pe
los cerco de três milhões de brosileiros
que vivem no exterior e continuariam
morando nos países onde trabalham.
Com direito o salários e privilégios
concedidos hoje pelo Coso e viriam

poro Brosília só quando necessário
Paro votar projetos relevantes.

LÁ TAMBÉM
Não é só Jaraguá e região que sofrem. O vereador Fábio Fiedler
(DEM), presidente do Comissão Especial dos Recursos Investidos no

Reconstrução de Blumenau foi até o Assembleia Legislativo expor
números reais de recursos aplicados no cidade até agora: foram RS

. 21,8 milhões do Prefeiturã, RS 10,4 milhões do governo dó Estado e RS
; 9 milhões do governo Federal. "Continuamos buscando soluções e essa

� Coso tem um papel importante o exercer, que é o do pressão político",
g cabrou o vereador Blumenau tem, hoje, quatro deputados estaduais e

� um federal. É de se imaginar o que seria se não tivesse nenhum.
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SEGURANÇA'
'

Juízo Patrrcia Nolli, do Varo Criminal, também defende o construção
de uma penitenciátia no região diante do superlotação do presídio,
hoje com 283 presos e com capacidade original poro pouco mais de
70.Mas acho que�prédio devo ser construído em.nutre !'lunicípio
do região e não em Jaraguá que, entende, já deu sua contribuição
00 abrigaro presídio.

PERGUNTA
Se o modelo de governo descentrali�ado é, de foto, eficaz cama se pro
pago, então por que a anunciada verbo' paro o reconstrução dos dã-
nos causados pelas chuv novembro de 2008 não

é

r�p.ass
'

Secretario do Desenvolvim 'Regionº1 d� Jaraguá pa'ra qUi o
conduzo os obras? A indagação é do vereadpr Adernar Possamai (O
Já perguntaram lá no SDR?

MAIS UM
"Sou pré-candidato por um nome de consenso, de voz popular, sem
padrinho, mos com voto dos que realmente decidem eleger o repre-.
sentante pelo Amvali." Recado é do presidente do PSOL de Schroeder,
Osnildo Konell. Agora, já são seis os pré-candidatos nos cinco principais
municípios do Vale do I ó poro a Assembleia Legislativ

DOBRADINHA
Está confirmado: em 2010 a senadora Ideli Salvatti disputo o governo
do Estado e o deputado federal Clóudio Vignatti , atual presidente da
&.Imissão de Orçamento do Câmara dos Deputados, uma das duas va"
gas cotarinenses poro o Senado. Foi o que ficou decidido em seminário
realizado pelo bancada federal dOHPf no quarta'-feira em Brasília. E
aceito por prefeitos e vereadores etistas presentes, além do diretó(
esfadual, como consen�o ri

PRAZO .

Partidos polfticos, õtravés.:apsairetóEios municipais, devem enca ar

a listagem de seus filiados ô Justiço. Eleitoral entre os dias 13 e 20
de abril. Poro isso devém usarum programa específico disponibilizado
no site www.tse.gov.br. Conforme a Lei dos Partidos, o recebimento das
listas de filiação dá-se apenas duas vezes ao ano, no.segunda semana
dos meses de abril e outubro.

, ,fPASSOU
.

é

�a Comissão de Constituição e Justiça do Câmara dos DeputiJd�s
,

.

(foto) passou o proposto paro aumentar o número de vereadores
em mais 7.343. E sem cortes de gostos como tinha sido aprovado
nõ ano passado, mas derrubado no Senado. Agora, se o plenário da,
Caso aprovar, duas Câmaras do Vale do ltapocu serõo enquadradas:
Jaraguá do Sul possa dos atuais 11 poro 19 vereadores. E Guara
mirim, h{)je com nove, ganho mais duas cadeiras. Ouando vai valer
dependerá do Tribunal Superiar Eleitoral.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oficiafa Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca na 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
1 Saibam todos que virem o presente edita!, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relaclonadosficando os'devedores'
; inUmados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no írlduo legal ($ dlasúteis), alertando-se, desde [á, quanto à
� possibHidade de oferecimento de r�spo?ta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em n�o? fazendo, ser favra�o. e registrado o protesto
: correspondsnte.A presente publicaçao se deve ao falo de a(s) pessoais) Indlcada(s) para acellar(em), ou pagar(eln)
: ser(em)desconhecicl8s, sua.localizaçãO incerta, ignorada ou maceseível, ou for(em) residenteís) ou domicíHada!s) fóra da Clrcunscriçâa
: Geográfica da Serventia ou. ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, ludo em
, conformidade com os arts. 995,997cfcl023, todosdoCNCGJ.

- .

, Protocolo: 107204 Sacado: SOIMAR MESCH CPF: 750.572,719-20
: Cedente: NUTRICOLALlMENTOS LTOA GNPJ: 97.331.250/000
, Número do TítUlO: 053086/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
, Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 19/03/2009 VaIOf: 316,66
, Liquidação após a intimação: RS10.00, Condução: R$ 46,28, Diligência: RS 30,70, Edilal: RS 10,00
·

Prctocolo: 107223 Sacado: CANDIDO RODERTO GOMES CPF: 037.109.259·08
: Ce<Jenle:AGUIAEQUIPAMENTOSLTDA EPP
, Número do Titulo: 000!3 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
'.Apresenlanle: UNIBANCO·UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Data Vencimenlo: 19103/2009 Valor. 396,50
Líquidaçâu após a inUmação: R$ 10.00, Condução: R, 18,82. Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

: Protocolo: 107268 Sacado: LlAMAR DISTRIBUICAO,TRANSPORTE E C CNPJ: 00.825.6221000
: Cedente: CASAS DAAGUAMAT. PARACONSTRUCAO LTDA CNPJ: 75.362.160/000
i Número do Título: 000015�9 Espécie: Cheque
, Apresentante: G,�SAS DAAGUA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA Data Venci01enlo: 09/03/2009 Valor: 900.00

: liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$16,OO, Diligência: RS 20.00, Edilal: RS 10,00

· Protocolo: 107269
'

Sacado: LlAMAR DISTRIBUICAO, TRANSPORTE E C CNPJ: 00.825,622/000

I �:�!d�'i��� ��to��� M������2���:RUCAO LTDA CNPJ: 75.362.160/000 .

, Apresenlanle: CASAS DAAGUAMAl PAR�CONSTRUCAO LTDA Data Vencimenlo: 09/03/2009 Valor: 5.150,00
: Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$16,00. Diligência: RS 20,00, EGital: RS 10,00

: Protocolo: 107270 Sacado: LIMIAR COMERCIO DE MATERIAIS C.L.ME: CNPJ: 00.825.6221000
, Cedenle: CASAS DAAGUAMAl PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 75,362.1601000

.

, Número do Titulo: 000173-2 Espécie: Cheque
Apresentante: CASAS DAAGUAMAT. PARACONSTRUCAO LTOA Data Vencimenlo: 0610312009 Vaiar: 13,130,00
liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$16,OO, Diligência: RS 20.00, Edital: RS10,00

Protocolo: 107275 Sacado: ADILSON FRANCISCO DE MELO C�F: t78.399.238-79
Cedente: BV FINANCEIRA S!A-C.F.i. ",NPJ: 01,149.953!000
Número do Tilulo: 540146045 Espécie: INDICACAO
Apresenlanle: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS. oata Vencimento: 0511012006 Valor: 1.370,42
liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 32,20. Diligência: RS 20,00, Edilal: RS 10,00

Protocolo: 107374 Sacado: GERALDO DE OliVEIRA CPF: 032.510.039-O9
Cedenle: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.1451000
Número do Titulo: 19194-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

i -Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 17/0312009 Valor: 340,00
: Liquidação após a inUmação: RS 10,00, Condução: RS 32,90, Diligência: RS 20,00, Edital: as 10,00
i Prolocolo: 107274 Sacado: ADRIANO PEREIRA CPF: 025.320.809-22
,

Cedente: BV FINANCEIRA SIA-C.F.I. CNPJ: 01.149.953/000
; Número do Titulo: 131011433 Espécie: INDICACAO
: Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 2410112008 Valer: 1,042,12
, Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS-16,71, Diligência: RS 20.00, Edilal: R$10,00

.: Protocolo: 107281 Sacado: ELlZ REGINA MORAES CPF: 831.693.189-34
, Cedente: ZC CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LT CNPJ: 07.342.2501000
� Número do Título: EUZ01·02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por !nàicação
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimenlo: 25102i2009 Vaiar: 365,10

, liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 13,19. Diligência: RS 20,00, Edilal: RS 10,00

, Protocolo: 107282 Sacado: ElIZ REGINA MORAES CPF: 831.693.189-34
: Cedente: ZC CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LT CNPJ: 07.342.2501000
, Número do Tlfulo: ELlZ01-Ol Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
, Apresentanle: BRAOESCO Dala Vencimento: 2510112009 Valor. 365,10
, Liquidação apósa intimação: R$10.00, Condução: R$13,19, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00
: Protocolo: 107293 Sacado: MARLONViTOFONTANIVE CPF: 821.722.779-91
, Cedenle: POSHJ'MIME LTDA CNPJ: 83.488.8821000
: Número do Titulo: 4351466 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
, Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/0212009 Valor: 102,07
, Liquidação após a iotimaçâo: RS 10,00, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20.00, Edilal: R$ 10,00

, Protocolo: 107436 Sacado: CENTRO DE TEC. EM SIST.DE INF.lTDA CNPJ: 04.573.251;000
, Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Tilulo: 216546 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação

· Apresentante: BESC Data Vencimenlo: 15/0212009 Vaiar: 332,02
, liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução, R$13,89. Diligência: RS 20.00, Edilal: RS 10,00

·
Protocolo: 107437 Sacado: CENTRO DE TEC.EM SIST. DE INFLTDA CNPJ: 04.57�.251iOOO .

, Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
, Número do Tílulo: 5147817 Espécie:-Duplicata de Venda Mercanti.l por Indicação
Apresentanle: BESC Dala Venclmenlo: 15/0312009 Valor: 466,07

: Liquidação após a intimação: RS 10.00, condução: RS 13,89, Diligência: RS 20,00, t;dilal: RS 10,00

: Protocolo: 107445 Sacado: LAURECI MACHADO ALVES CPF: 928.226.149-20
, Cedenle; SOUZA CRUZ S.A. . CNPJ: 33.009.911/030

.

i Número do Tlluto: 850394-0 Espécie: Cileque
: Apresenlanle: SOUZA CRUZ S.A. Data Vencimento: 0910212009 Vaiar: 490.00
, Liquidação após a inlimação: R$10,OO, Condução: RS14,60. Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,oo

, Protocolo: 107446 Sacado: LAURECI MACHADO ALVES . CPF: 928.226.149-20
: Cedente: SOUZACRUZSA _

CNPJ: 33,009.911/030
: Número do TitOlo:.850405-9 Espécie: Cheque ,

, Apresentante: SOUZA CRUZ S.A. Data vencimento: 21/0212009 Vaiar: 403.99
·

liquidação após a intímação: RS 10,00, Condução: R$14,60, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS 10,00

, Protocolo: 107447 Sacado: LAURECI MACHADO ALVES CPF: 928,226.149-20
, Cedente: SOUZA CRUZ S.A. CNPJ: 33.009.91t/030
· Número do Tilulo: 850404-0 Espécie: Cheque
, Apresenlanle: SOUZA CRUZ S.A. Data Vencimento: 1610212009 Valor. 489,59
: Liquidação após a srãmaçâo. RS10,OO, Condução: R$14,60, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS10,OO
·

Protocolo: 107455 Sacado: JUNTO A TI COM.LTOA ME CNPJ: 10.224.439/000
i Cedente: MARCIO FABIO RIBEIRO CIA TOA CNPJ: 07.532.269/00Q
, Numero_do Titulo: 0530301602 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil e<!r indicação
: Apresenlante: BESC Dala vencimeruo: 15/03/2009 Valor: 560,05
i Liquidação após a inlimação: R$10,OO, Condução: RS 18,82. Diligência: RS 20.00, Edital: R$10,00

, Protocolo: 107516 Sacado: P.M.R.T. BENEFICIAMENTO TEXTEIS LTOA CNPJ: 07.675.4191000
, Cedenle: EQUIMOV EQ�IPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACCNPJ: 05.935.3121000

•

i Número do Título: 6524/2 Espécie:' Dupücata de Venda Mercant1! por Indicação
, Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 2310312009 Valor: 1.126,52
i Liquidação após a inlimação: RS 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: RS 20,00, Edilal: R$10.oo

: Protocolo: 107538 Sacado: BELSUL COSMETICOS ,IMP,E DISTRI.LTDA CNPJ: 09.502.420/000
: Cedente: BETULLA COSMETICOS LTOA CNPJ: '10.232.758/000
j Número do Titulo: UNI006732B Espécie: Duplícala de Venda Mertaníil.por Indicação
, Apresenlanle: BANCO REAL Data Vencimento: 20103/2009 Valor: 4.170,98
: �����:�����_:�����:!.:�:_:?���:_��_r���.�_��_���:_��I������_�:!�,OO, Edital R$ 10,00

; Protocolo: 107539 Sacado: BELSUL COSMETICOS .IMP.E DISTRI.LTDA CNPJ: 09.502.4201000
, Cedenle: BETULLACOSMETleoS LTOA CNPJ: 60.232.7581000
, Número do Titulo: UNI006875A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
, Apresenlante: BANCO REAL Data Vencimento: 20/03l2009 Valor: 1 )33,15
, Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$16,OO, Diligência: RS 20.00, Edilal: RS10,00

I Pr�I';;;��1Ô754Õ---S;�;.fu�áÊLSÜLêõs-MÊTji:Õ��iMP:Ê-õiSTRÜ.TõA--- CNPJ 09.502.420/000
: Cedente: SETULLA COSMETICOS LTDA CNPJ: 60.232.758/000

I ������t��t�í�����0�rn.6A -EspéCie Dupãcaía g:I�;Sed;c���ron�it��)��Oc;çãJaIOr. 332.99
: Liquidação após a intimação; RS 10,00, Condução: R$16,OO, Diligência: RS 20.00, Edilal: R$ 10,00

, Protocolo: 107211 Sacado: FERNANDO SCHOTTER CPF: 071.704.299·50
Cedente: BOA COSTURA CNPJ: 83.489.0881000
Número do Titulo: 1327104-5 Espécie: Dupücata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: SESC

. Data Venamento: 18/0312009 Valor: 99,00
Liquidação apôs a intimação: R$10,OO, Condução: R$13,89, Diligência: RS 20,00, Edllal: R$10,OO

Pr;t;';��6567S;�;d��éÃRLÃ-êÂRvÃLHo------·-�-----CPF7716.076.090-53
Cedente: COMERCIAL ELETRICA Me SANTOS LTDA ME CNPJ: 07.966.022/000

����������t��I�j?fcON6�t�eF�g�I�� de Venda MeD:�ij0��i��i:�ãl03/0312009 Valor. 50,00
Liquidação após.a intimação: RS10,OO, Condução: RS13,19, Diligência: RS 20.00, Edital: R$10,OO ,

-4Aargot Ade1ia Grubba lehmann, Tabeliâ e Oficiala Designada

,

POLITICA-�---�----
JUSTiÇA ELEITORAL

Partidos atualizam

relação de filiados
Listagem deve ser entregue entre dias 13 e 20
JARAGUÁ DO SUL

A partir da próxima se

gunda-feira, os partidos po
líticos poderão encaminhar
a listagem de filiados à Jus
tiça Eleitoral. O prazo segue
até o próximo dia 20 e vale

para as legendas de todas as
.

cidades do Vale do Itapocu ..

Em ano pré-eleitoral, a atu

alização é necessária para
comprovar o ingresso ao

partido de nomes que pre
tendem concorrer ao pleito,
uma vez que não basta pre
.encher a ficha de filiação.

Para disputaruma eleição, o
candidato precisa estar filiado
a um partido político há pelo
menos um ano, Além de abril,
outra data para entrega da re

lação atualizada acontece em

outubro, também na segunda
semana do mês. Por determi
nação da Leí dos Partidos, as

listas não são aceitas em outro

período do ano. Casos especí
ficos, por algum motivo não
comunicados pelo partido,
têm possibilidade de serem

revistos pela Justiça Eleitoral
fora dos prazos legais.

Se a legenda não apresentar
a nova relação, fica valendo a

última -lista entregue ao TSE

(Tribunal Superior Eleitoral).
Os partidos também precisam
estar com a composição dos
diretórios e executivas ativas
se

-

quiserem atualizar as infor

mações. Em Jaraguá do Sul,
são quatro siglas com a vigên
cia vencida, entre elas o Pp, a

Cartório eleitoral fico no Marechal Deodoro, 'no Edifício Royal Barg

eleitoral ou encemínher os dados
por meio da internet. No site do TSE
(www.tse.gov.br) há um programo
específico poro isso.

Como proceder
São duas formos de entregar o

relação atualizado de filiados. Os
dirigentes dos partidos podem pro
curQr o cartório do respectivo zona

terceira maior em número de
filiados. Na mesma situação

. estão o PHS, o PRTB e o PTN.
O atual cadastro da Justi

çaEleitoral revela que hoje o

maior partido na região em

número de filiados é aDEM,

presente nas cinco cidades so-

. mando
.

2977 integrantes. Em

segundo aparece o PSDB, com
2520 filiados, seguido do PJ\1DB,
com 2503 participantes.

CAROLINA TOMASELLI

FILIAÇÕES DOS PARTIDOS NA REGIÃO
GUARAMIRIM PSOB 365 SCHROEDER

PR �98
PT .747

PPDEM 646 244 PMOB 329
PPSPMDB 429
POTPP 295
PSBPT 226
PTBPSOB 224.
PTCPPS' 99
PRPR 98
PT
MASSARANOUBA

PT do B 15

POT 46
PRB 26

OEMPTB 21
PP

POT 564193 \OEM 253
-'cP�PS ----=.3.73
PV 322

35 PP 253
15 PSOB 214

PRB 1078 PT 98
PSB 103- r PSOl
PMN 90

48

74
PV

PC do B 86'
20

JARAGUÁ DO SUL PTC 76
PTN 47704 PSOB 1471

372 OEM 1134 PSC 10CORUPA PMOB 276 PP 907 PHS 4

768
PSOBDEM . 240 246 PTB 802 PRTB 2PTPMOB 701 125 PMOB
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Frio traz doenças respiratórias
Gripe, resfriado, asmae bronquite são mais comuns nesta época do ano

SAÚDE

JARAGUÁ DO SUL

Dores no corpo, febre, tosse
e nariz congestionado. Sintomas
que parecem típicos desta época
do ano. É que com a chegada do
outono e com as quedas bruscas
de temperatura, adultos e crian

ças ficam mais vulneráveis às

infecções respiratórias.
Os pequenos são os que mais

sofrem com as chamadas típicas
doenças da. estação. "Crianças
menores de dois anos, que costu
mam" ficar em ambientes fecha
dos e que convivem com outras

crianças estão. mais suscetíveis
aos riscos";explica o pediatraDe
nis Moraes Barbosa de Araújo.

Segundo ele, a criança co

meça a sentir o peito conges
tionado, e apresenta febre alta

persistente, desconforto respi
ratório, vômito e diarreia ínten
sa, "Nesses casos muitos pais se

precipitam e levam a criança di
reto para o Pronto Socorro. Mas
lá, a criança acaba entrando em
contato com outras crianças
ainda mais doentes, o que pode
agravar a situação", comenta

.

lembrando que ao persistirem
os sintomas, o ideal é procurar

o pediatra. "Outro erro comum

no frio é os pais agasalharem
demais os filhos. A criança está
com muitos casacos, aí esquen
ta, ela fica suada, pega vento
forte e pode levar um choque
térmico", alerta.

Para se prevenir das doenças
de outono o especialista acon

selha que se evite a permanên
cia em locais fechados e o uso

frequente de ar-condicionado.
Também é sempre bom abrir as
janelas e portas das casas e cre

ches para deixar os locais bem
arejados. Alguns cuidados com
a alimentação, como incentivar
a ingestão de muita água, frutas
e legumes também pode ajudar
a aumentar a imunidade das
crianças.

Vale. lembrar ainda que o

aleitamento materno também
melhora o sistema imunológi
co. "Recomenda-se amamentar
até o sexto mês de vida, mas se

a mãe puder prolongar o aleita
menta é melhor. A criança cres

ce mais forte, mais protegida",
conclui o pediatra.

DEBORA VOLPI Crianças menores de dois anos sóo as mais vulneráveis às infecções.

Bairros se organizam e

reivindicam"melhorias
Uma maneira de unir for

ças, representar um grupo
de pessoas com as mesmas

necessidades e fazer a comu
nidade ser ouvida pelo poder
público. As Associações de
Moradores estão ganhando
força em Jaraguá do Sul. No
total, já são 39 em todo o mu

nicípio e bairros antes. sem
representatividade, estão se
organizando para formar as

suas próprias associações.
No último domingo (29),

aconteceu a primeira reunião
da Associação de Moradores
do Bairro Ribeirão Grande

(Arnbrig). Presidida por Jair
Anquili, a entidade conta

.

com 16 membros e tem como

prioridade a luta pelo asfalto
na localidade. 'Através da as-

2 sociaçâo fica mais fácil brigar
� pelas necessidades do bairro",
� afirma o presidente.

Outra associação criada

recentemente é a Associação
dos Moradores da Vila Schar
tres, localidade que fica próxi
ma ao Bairro Santa Luzia. Foi
eleito para presidência do gru-

....

po, José Demarchi.
'A Associação deve ser

independente, não pode ter

interferência política, parti
dária ou da igreja", ressalta
Luiz Hirschen, da Divisão de
Conselhos da Prefeitura. Para
ele, a entidade .é uma forma
de o morador estar "organi
zado

.

e representado perante
o poder público".

Nos próximos dias, as As

sociações de Moradores dos
bairros Águas Claras, Água
Verde, Jaraguá 99, Rio Molha e

Chiça de Paulo devem passar
por renovação das diretorias.
Já os bairros Vila Rau, Jaraguá
84, Vieira e Tifa Martins se

preparam para eleger os novos
representantes das entidades.

o CORREIO DO POVO IISEXTA-FEIRA. 3 DE ABRIL DE 2009

Hora de vacinar
contra a gripe

-Com o mudança de estação,
os pois devem ficar atentos à cor

teirinha de vacinação dos filhos. É
fundamental que os vacinas este

jam em dia, principalmente o an

tigripal. indicado o partir dos seis
meses de vida do criança. "O ideal
é vacinar contra o gripe já em abril.
Quanto mais cedo melhor porque
demoro 30 dias para o vacino pas
sar o proteger efetivamente", expli
co o pediatra.

Jaraguá do Sul conto há quatro
anos com o distribuição gratuito do
vacino antigripal infantil. No ano

passado, foram distribuídos 5,9 mil
doses. Em 2009, o componho deve
iniciar em maio. O município ainda
está em fase de compro do vacino e

de elaboroção do divulgação do cOm
ponho. Também está previsto poro
iniciar no dia 25 de abril o componho
de vacinação contra o gripe poro os

idosos. Em Jaroguá do Sul, o meto do
Secretario de Saúde é imunizar 75%
do população idoso.

Pesquisa
em turismo"

Conhecer o perfil do
turista que vem a Jaraguá
do Sul. Com este objeti
vo, a Prefeitura realiza a

Pesquisa de Demanda Tu
rística/2009, que deve ser

concluída até a próxima
quarta - feira (8).

ORGANIZAÇÃO
Quatro servidores da

Secretaria de Turismo,
Cultura e Esporte estarão
atuando no Terminal Ro
doviário e em outros três

pontos de saída da cidade
abordando os visitantes
"sobre questões como: ci
dade de origem, local de
hospedagem, renda fami
liar, profissão, motivo da
visita (lazer ou negócio)
e avaliação da estrutu
ra da cidade .. Os dados
obtidos serão utilizados

.

para o planejamento de
ações no setor..
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JOGOS DE AlAR

pOLícIA----------

Justiça ouve acusados da Game Over
Foram interrogados sete acusados de participarem do esquema na região
JARAGUÁ DO SUL

.

A juíza da Vara Criminal,
.. Patrícia Nolli, ouviu ontem sete
acusados da Operação Game
Over, no Fórum, O interrogatório
começou às 9h30 e durou todo o

dia. Participaram das audiências
os indiciados Amoacy Luiz Es

píndola, Ademir Bel1(o Adi) e a

filha, [aír Bell, Walinir Lehmert,
Curt Kuchenbecker e o policial .

civil Adilson Macário de Oli
veira Júnior. Os depoimentos
da ex-delegada regional Jure
ma Wulf e de Anderlly Maykel
Bell, que deveriam ter ocorrido
ontem, foram suspensos.

A juíza explicou que os dois
acusados serão interrogados em

uma nova data porque Ç>S advo
gados deles.aguardammais infor
mações sobre a perícia realizada
nos computadores apreendidos e

a Justiça vai aguardar as respos
tas. Conforme Patrícia Nolli, o

Código de Processo Penal esta
belece que a coleta de qualquer
prova deve acontecer antes do
interrogatório do réu. A nova

data das audiências ainda não
foi agendada.

Patrícia Nolli espera con-

PM

apreendeu
500 blocos
de apostas,

eletro
eletrônicos e

R$ 7 mil em
dinheiro

cluir até maio o processo que
investiga Q esquema de jogos
de azar na região. No total, 149
testemunhas foram

.

arroladas
pela defesa dos suspeitos. Dos
21 indiciados, sete estão presos
e 14 respondem em liberdade.
O bicheiro José Wodzinski, o

Zeca e dois filhos, Adi e a filha
e a escrivã Dilva Dolzan perma
necem .no Presídio Regional. Já
a ex-delegada JuremaWulf está
em um alojamento do 14° Bata
lhão da Polícia Militar.

A operação Game Over foi
deflagrada em novembro do ano

passado. Os denunciados res

pondem por crimes de corrup
ção (ativa e passiva), prevarica
ção, advocacia administrativa,
falsidade ideológica, . violação
de sigilo profissional, forma

ção de quadrilha, lavagem de
dinheiro e crime contra a econo

mia popular, além de contraven
ção do jogo do bicho.

Os interrogatórios de outros
12 acusados, que foram suspen
sos no início demarço, ainda não
foram remarcados.

DAIA�E ZANGHEUNI

-

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA A MISSA DE 7° DIA

A família enlutada de

Helga Henschel Nart,'
ainda consternados com seu falecimento agradece aos médicos,
Dr. Luiz Stobel, Dr. Scharlon Enke, Dr. André Corinti, aos enfer

meiros do Hospital São José pela dedicação e carinho que dedi
caram a ela no tempo que esteve internada. Com a compreensão
e carinho de todos que a aliviaram seu sofrimento. Também aos

familiares, amigos e a todos que enviaram flores, coroas e a acom

panharam até a sua última morada. E convidam para a missa de 70
Dia que será realizada, no dia 5 de abril de 2009, na Igreja Matriz
Nosso Senhor Bom Jesus, no centro, às 8h.

A família enlutada.

ressados em fazer as apostas.
Por se tratar de. uma contraven

ção penal - crime com pena in
ferior a dois anos de prisão - a

legislação permite a aplicação
do termo circunstanciado pela
polícia. Através dele, o res

ponsável pela prática ilegal se
compromete a comparecer em
audiência para responder em

liberdade.
De acordo com uma apon

tadora, que preferiu não se

identificar, a operação reali
zada pelo Ministério Público
não impede que o jogo do bi
cho continue acontecendo. ''A

gente fica preocupada quando
passa .um policial na rua, mas

o que eu vou fazer se esse é o

meu ganha-pão?", comentou.

Segundo ela, a rotina na ban
.

ca começa às 6h15 e encerra

somente às 18h e as apostas
rendem um salário de cerca

de R$,600.

Ademir Bell e a filha (foto) estão entre os indiciados que participaram das audiências ontem, no Fórum

Prisão de bicheiro� não impede
a contravenção penal na região
MASSARANDUBA

Mesmo com a prisão dos\
dois maiores bicheiros da re

: gião, a prática do jogo do bicho

� continua. Na tarde de quinta
iS feira, a Polícia Militar de Gua-
ramirim fechou uma banca de
jogo do bicho que funcionava
em uma casa na Rua Beno
Rode, Centro. No local foram
detidos quatro homens e apre
endidas quatro motocicletas,
cerca de 500 blocos de apos
tas, equipamentos eletrônicos
como computadores, impres
soras e calculadoras e mais de
R$ 7 mil em dinheiro. A ope
ração foi realizada após dez
dias de investigação.

Desde o segundo semestre

de 2007, o Ministério Público
intensificou o combate ao jogo
do bicho e àsmáquinas caça-ní
queis na região. Mesmo assim,
o jogo de azar ainda encontra

espaço porque sempre há inte-

Fechamento de
pontos de bingo
JARAGuÁ DO SUL

De sexta-feira passada
até a noite de quarta-feira, a
Polícia Civil fechou três 10-
caís que promoviam bingo
de cartela. As apreensões,
que aconteceram nos bair
ros Nova Brasília, Barra do
Rio Cerro e Ilha da Figueira,
foram requisitadas pelo pro
motor Hélio SeU [únior,

De acordo com o promo- .

tor, a solicitação para que
os locais fossem fechados
foi motivada a partir de de
núncias de moradores ao

Ministério Público. Segun
do ele, a atividade só pode
ser promovida com autori

zação da Receita Federal.
Caso contrário é conside
rada contravenção penal,
já que o jogo é explorado
visando lucro. Da' mesma

forma, bingos beneficentes
e sorteios só poderiam ser

realizados com autorização
da Receita Federal.
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COMÉRCIO E SERViÇOS

Pela segunda vez o Sábado Cidadão
Evento traz novidades comomutirão de ultrassonagrafia e Banca da Cidadania
GUARAMIRIM viço vai ser oferecido no Hospital

A Prefeitura de Guaramirim Municipal Santo Antônio, das 8h
em parceria com a Aciag (Asso- às 19h.
cíaçãoEmpresarial) promove pela : Já entre as atividades que vão

segunda vez o Sábado Cidadão. ser oferecidas no .estádío estão:
Com o temapascoal, o evento está manicure, corte de cabelo, exa

marcado para amanhã, no Estádio mes oftalmológicos, brincadeiras
João Buschardt, das 10h às 15h, como cama elástica, piscina de
Os objetivos são oferecer ativida- bolinhas, distribuição de pipoca,
des de lazer e serviço público.aos apresentações culturais e esporti
moradores e apoiar o comércio vas, pintura de rosto, desenhos e

_

local que estrá aberto. máscaras de coelho para colorir,
A novidade desta: edição será oficinas de pipas e balões, caça ao

a Banca da Cidadania, No local, ninho, entre outras.
dois advogados estarão à dispo- Conforme o secretário de De

síção dos moradores para tirar' senvolvimento Econônrico, Jair
dúvidas jurídicas.

.

A secretaria José Pereira, a Prefeitura desem
de Saúde vai fazer um mutirão· bolsará R$ 10 mil com o projeto.
de ultrassonografia para atender '1\ resposta desse investimento
os pacientes que já têm consultas será a participação da comunidade
agendadas. Segundo o diretor ge- e o retorno dos impostos dos pro
ral da secretária, Ademir Tank, a dutos vendidos pelo comércio".
intenção é diminuir a .Iista de es-

pera, que tem 600 nomes. O ser- DAIANA CONSTANTINO
.

Programação especial vai contar com atrações para as crianças no Estádio João Buschardt amanhã

a.
u
o

§;
5'
O'
o:
""

Vigilância.Sanitária visita ns
23 escolas de Guaramirim

Emp,resa vai fa.zer reparos'necessários
A sensação é de alívio, mas a presidente da APP pede esclarecimentos

GUARAMIRIM engenheiro Civil, Frank Ricardo GUARAMIRIM

OS problemas da escola.mu- deOliveira, o prédio não vai cair, A sensação é de alívio, mas,
nicipal Padre Mathias Maria mas precisa passar por reparos. a presidente da AFP (Associação
Stein vieram à tona a partir de "Essa é uma ação preventiva

.

de Pais e Professores) da escola
um pedido do Ministério PÚ- para garantir a segurança dos municipal Padre Mathias Maria
blico para vistoriar ,ªS cozinhas alunos", completou a arquiteta Stein, Patricia Ines Berns Soares,
das 23 unidades de ensino do Ana Batriz Schier. do Caixa D'Água, quer que os

município. Foi então que os Para auxiliar no 'trabalho de fatos sejam esclarecidos. Foi defi
fiscais da Vigilância Sanitária conclusão do relatório sobre. a si- nido pela secretaria de Educação
decidiram vistoriar as escolas tuação do espaço, Oliveira pediu que na próxima segunda-feira,
por inteiro. Segundo a fiscal a opinião do engenheiro Alison os 301 alunos matriculados na

Tânia Cartens, o trabalho já foi Deglmann, que certificou a neces- . unidade retomam os estudos, no
realizado em 14 espaços. sidade da reforma no local. Em fe- salão comunitário da igreja São

A vistoria na escola Padre vereiro, Oliveira já havia apresen- Pedro Apóstolo. Isso porque nes

Mathias Maria Stein aconteceu tado uma avaliação da estrutura sa semana o prédio, onde eles ti
no último dia 12 e em seguida da escola a pedido do secretário nham aulas, foi interditado pela
foi solicitado um laudo técnico de Educação, Antônio Pacher Fi- Vigilância Sanitária por apresen
dós engenheiros. Conforme o lho, professor Toninha. tar danificações que podem corn

. prometer a segurança.
Patrícia também é mãe de

Amanda Patrícia. Soares, 3 anos, Presidente da APP cobra explicações e quer garantia de segurança
aluna matriculada na escola in-
terditada, e relata que a preocupa
ção com a estrutura do local vem
desde a inauguração do prédio.
"Quando a unidade foi entregue já
apresentava rachaduras. Nós que
remos saber o que está acontecendo
e se vamos ter garantia depois dos
reparos", enfatizou. A presidente
da APP pede aos responsáveis,
-empresas, engenheiros e Prefeitu
rapara queuma reunião seja.feita

Engenheiro avaliou o prédio e diz, que ,espaço precisa ser reforçado no.bairro.com os pais dos alunos. .
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O QUE E
O AMOR?

Compartilho um e-mail bem bacana que recebi
de uma querido leitora: "O umer não é algo que
foz você sair do chão e o transporto poro lugares
que você nunca viu. O nome disso é avião. O amor

é outro coisa. O amor não é uma coisa que você
esconde dentro de si e não mostro para ninguém.
Isso se chamo vibrador tailandês de três veloci
dades. '() amor é outro coisa. O amor não é uma

coisa que te foz perder o respiração e o falo. O
nome disso é bronquite asmático. O amor é outro
coisa. O amor não é uma coisa que voo alto no céu
e deixo suo marco por onde posso. Isso se chamo'
pombo com diarréia. O amor é outro coisa. O amor

não é uma coisa que você pode prender ou botar
poro foro de coso quando bem entender. Isso se

chamo cachorro. O amor é outro coisa. O amor não
é uma coisa que desapareceu e que, se encontra
do, poderio mudar o que está diante de você. Isso
se chamo controle remoto. O amor é outro coisa.
Amor não se explico. Vê se.nücccmpllccl"

MULHER------

•

PARA GAROTADA
'

O Posto Mime - 00 Iodo do Coroguá Veíc�los- pro
move neste domingo o "Brincando no Mime", a

partir dos 14h.Voi ter como elástico, piscina de
bolinhos, tobogã, pintura facial e muitos brincadei
ras com o Túrmo do Miguelito. E mais: distribuição
de guloseimas e músico 00 vivo. Um ótimo aperitivo
para páscoa do garotado. Levem seus filhos. A ini
ciativa tem apoio dos empresas: Arroz Urbano, Vivo,
Lubrificantes Texoco Hovoline e Elion Molhas:

'

MÃES FERAS
Num site popular de perguntas e respostas, me depo
rei com uma questão bem polêmico. A mulher queria
opiniões, "Até que ponto uma mãe se sacrificaria pelos
filhos?" As respostas foram os mais diversos. Vários dis
seram que dariam suas próprios vidas por eles. Outro
afirmou que não existe um limite. E uma delas disse que
chegaria até onde não tivesse que desrespeitar ninguém.
Elo não deve ser mãe. Certo, o gente tento ser civilizado
e controlado. Mos quando mexem seriamente com um

filho, despertam o nosso "bicho interno". Um animal
insano e irracionol..É assim que é!

'

í' DIVÃ CO� SIMON� VO�TOLlNI
EU SOU: Romântico, leal, alegre e responsável. Gosto de ler, estudar e sem
pre me envolvo demais com tudo o qu� faço. Festa e diversão é comigo.AMO:
Minhas filhos Eduardo e Ano Luiso. NAO SUPORTO: Perfumes fortes e doces.
NÃO VIVO SEM: Minhas filh�s e internet. PRODUÇÃO PERFEITA: Jeons, tênis
e camiseta é assim que me sinto bem, MEU TRABALHO: Amo, me sinto rea

lizado. MINHA FAMíLIA: É meu porto seguro. MINHA TRILHA SONORA: Adoro
,

o músico "Tocando em Frente" do Almir Sotero CHOREI COM: A morte pre
maturo de 'um amigo. SORRI COM: Quando' comprei minha coso. AMAR É:
Felicid'ode, paixão, desejo. AMIGOS SÃO: Com certeza poro se guardar no

Iodo esquerdo do peito. MANDARIA PARA O INFERNO: Alexandre Nordoni.
MANDARIA PARA O CÉU: Todos pessoas que orno. UM DIA EU VOU: Morar o

beiro mor. PAR PERFEITO: Aquele que te orna pelo que você é, e hão pelo que
. desejaria que você fosse. RECOMENDO: livro "Roto 66" de Cocó Barcellos.
Poção mágico: "Quando uma leve brisa tocar em seu rosto não se assuste é
minha saudade que te beijo em silêncio" (desconhecido). '

EM BOAS MÃOS' DO INTERNAUTA
Dia desses apareceu um cãozinho aqui Quero reclamar dessa mulherodo que
no meu trabalho. Perdido, com fome e

.

vive dando em éimo do homem dos out-.
sede, todo mundo deu atenção e cuido- ras. É recndinhe no orkut, mensagens no

,

dos 00 bichinho. Quem acabou levando celular, ligações de madrugada. Tenho
o donodinho poro cesafoi um dos nos- o santo paciência. Só sei dessas coi-
sas guordinhos, que não tem lá muitos sos porque ele próprio me conto e me

condições poro cuidar de um cocho r- mostro. No fim de semana uma delas
rinho que parecia doente. liguei poro mandou uma mensagem todo chorosa
o Ajopro, e ofereceram todo o ajuda, reclamando que depois que ele começou "

desde ,o alimentação até o consulto o namorar não deu mais bolo poro elo.
no veterinário. Isso é entidade sério e Só faltava essel Vão agarrar um homem
comprometido. Parabéns aos respon- disponível poro ver se desencalham,
sáveis. E 00 nosso guordinha. bando de mal amados. (JOSEANE �IV�)

110 APOLO RESPONDE:
(tj,Qapo.lo@ymail.com)

,

.' ."

P: TIo; preciso de ajuda. Estou envolvida com um homem casado que vive me fazendo promessas. Sei que esses caros

casados não querem compromisso e são todos uns sem vergonhas.Mas ele parece ser diferente, disse que vai se separar
para vive.r c.omigo. Quanto tempo devo esperar? (L del.), "

R: Coisinha sécundária do tio. Os homens são sim, um bocado galinhas pornatureza. Mas convenhamos que as mulheres
que:se deixam, enrolar por uma éonversinha mole de um ca-ra que já tem fnmílin também .não é nenhuma santa. Agora,

,

respoMênd,Q a sua pergunta; quanto tempo você deve esperar? Não sei, mas acho que uma vida inteira seria p.ouc�o .

• :..t; .: \' \�:�.;;
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Caraguá Auto Elite
Urna relação de confiança.

ENTRE AS

lO MELHORES
DO BRASIL
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De olho no mercado>. fique por dentro

.

O QUE USAR NO ,TRABALHO: SAPATOS

No ambiente de trabalho, é elegante usar

sapatos com' até 7cm de salto. Modelos
clássicoscombinam com todos os eventos.

Ir trabalhar de tênis é um erro no mundo

corporativo. É um desrespeito com os clientes e
líderes. Use apenas no fim de semana.

, "

Sine de Jaraguá
ampli�

.

horário

A Secretaria da Indústria e

Comércio comunica que o Sine de

Jaraguá do Sul está tunctonando
em novo horário, das 7h às 16h,
sem fechar para o 'almoço. Esta
alteração proporcionou um

. acréscimo de 60 minutos diários
no período de atendimento ao

público, que é feito de segunda a

sexta-feira. O Posto do Sine está
.

instalado na Rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, esquina o0Í!!
a Rua Henrique Piazera, no Centro.

B'reit.hauPit apoia
ações da Unicef

o Breithaupt e o FUn.do das Nélções
Unidas para a Infância (Unicef) no
Brasil firmaram parceria onde parte
da renda obttda com a venda dos

produtos da rede de lojas de .

material de construção, rnáqulnas,
ferramentas, pneus e

eletrodomésticos será destinada a

projetos apoiados pelo Unicef, em
favor dos direitos de crianças e

adolescentes brasileiros.

I.

Area contábil
no setor público
Nos dias 15, 16 e 17 de abril,
acontece e Curso PJ:) Contabilidade,
Aplicada ao Setor Público, reallzadc
em parceria com a Secretaria do
tesouro Nacional, em Blum.enau. O
curso tem por objetivo reciclar,
àperfeiçoar e gerar ccnnecímentos
relativos aos in:strümentos da
eontabíücade aplicada ae setor
público, por meio de otscussão e

dtssemmaçâo dos aspectos
conceituais e práticos. A msortção
custa R$ 2-00. Outras íntorrnações no
síte www.amvall.crg.br;

EXPEDIENTE

• Coordenadora: Patrfela Moraes
• Jornalista: Daiaila Constantino
• Programação Visual: Bianca C. Deretti
• Textos: Agência O Globo
• ,Comereialização: O Correio do Põvo

(47) 21'06-191,9-
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etiqueta ernpresariat > estratégias de gestão

Boa liderança em tempos de crise
Nos momentos de dificuldades, o chefe precisa manter o

foco, ter bom senso, além de respeitar e motivar a equipe

NANY KIMIZUKA,

na nyk@diariosp.com.br

Em tempos de crise, ter
uma gestão estratégica, é
essencial para a empresa e

os funcionários. O líder não
pode se preocupar apenas
com? produtividade e o

,

lucro. Segundo o

especialista em

comunicação verbal
Reinaldo Passadori, o chefe
precisa motivar a equipe.
"As atividades da liderança
num momento de crise são
complexas. O cenário exige .

competências e

habilidades, e uma delas é
administrar a motivação dos
liderados. Os profissionais
devem entender a crise
como uma oportunidade de
o gestor ser testado em

uma das características
gerenciais indispensáveis

nas organizações: a
comunicação", analisa
Passadori.

De acordo com o

especialista, quem ocupa
cargo de chefia precisa ter
em mente que representa
uma "personafidade
organizacional" e tem o

compromisso com a visão, a
rnrssão e os valores
empresariais. "É
fundamental que o líder
acredite de forma sincera e

honesta naquilo que está
fazendo. Ele tem que
orientar e conduzir a equipe
e não deve mudar a sua
maneira de ser."

O correto é ser autêntico
sempre e, nos mómentos
de 'dificuldades, realizar
reuniões para falar com os

profissionais sobre os

rumos da organização.
Outro ponto importante é
manter o foco e o'born
senso. "Em vez de parar
diante da críse, o gestor

. necessita ter ideias que
possam equilibrar as
contas. Para tomar as

.

decisões mais acertadas,
ele deve ter a cabeça fria,·
ficar atento aos

acontecimentos, atualizar
se e filtrar informações e

alardes que só pioram os

fatos", aconselha o

especlaltsta.
Para Passadori, Q chefe tem
ainda que avaliar os reflexos
no pais, na cidade, no
mercado e na empresa e

tomar medidas preventivas
e reativas. "Ele precisa ter
coragem para decidir,
.ooragem para falar; e não
perder de vista o respeito
pelas pessoas", destaca.

DESTAOUE NO MERCAD ,DE TRABALHO?
, ;_ --0

•

Reforç prC:fessores atualizados e metodolõgia de ensi
moderna, a Qualificação Profissional do SENÃI/SC apresenta o curso que vai

aprimorar o seu perfil no jogo domercado!

A formação profissional que você busca para trabalhar com cada vez mais

eficiência está na Qualificação Profissional do SENAI/Sc.

,

. Inscreva-se!,
. Desenvolva as competências que o mercado exige.·'
Faça a Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do SENAI/SC..

ANDERSON PRADO

Reinaldo Passa�ori: 0 cenário exige competências e habilidades

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
JARAGUÁ DO. SU L

lnscricões abertas!!!!
�

Técnico em Alimentos;
Especialização Técnica Enfermagem do Trabalho;

Frentista;
Oratória;

Operações de Cobrança; -,

Recrutamento e Seleção;
Designer Têxtil;
Desígner Gráfico:
Cisco - módulo I.
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carreira de talento ?' M�xGehringer "

Líder deve ser justo e dar bons dxemplos

Minha empresa tem líderes
negativos. Eles convencem os'
colegas a boicotar qualquer
iniciativa.' Corno neutralizar
estas maçãs pnpres? Célio

A liderança, negativa SÓ
floresce num soro pobre em

lideranças.Q6�i1tlfas. Quando os
chefes form:a[s' .::_ aqueles que
possuem títulos que lhes

permitem to"mar cectsões - se

omitem, óu se escondem" os

informais. ganham espaço, Um
. Iíder p6's�iVo: é pró-ative,
acessíveJ,_,cqnfiável, justo e

enérgico: E 1:1 '<;;aplicação das

regras começa pela principal
autortoase da empresa' e se

espalha pelo organograma.
Quando faltam bons exemplos

vindos de- cima, sobram

insubordinações.

Meu marido foi transferido
paTa O Canadá. Eu, toda
contente, pedi demissão do
meu emprego para vir: com ele.
Faz seis meses que estamos

aqui � estou profundamente
infeliz. Não tenho visto para
trabalhar e, a cada dia que
passa, percebo que enterrei
uma carreira. Vanessa

Não se tranque em casa,
vanessa, nem vá passear em
shoppíngs, Faça cursos.sseu
visto lhe permite. estuda L Se.
você falá bem .lnglês ou

francês, encare uma faculda
de. Se não fala, entre numa

escola de' idiomas. O mais

importante é se sentir indepen
dente. Se você se deixar levar

pela situação, sua tnteücídade
se trans.formará em depressão .

Tudo é uma questão de um

simples 'h'. Ou haja para
aguentar o tédio, ou aja para
escapar oele,

Quando uma empresa
promove encontros nos quais

0$ funcionários podem levar,
,seus côníuges, qual é exata
mente o pape! do marido?
Adriana

Empresas acreditam que
esses encontros criam aquele
espírito de "somos uma grande
família." Há cônjuges que nem

gostam da palavra cônjuge e se
sentem como apêndices
dispensáveis quando acompa
nham os respectivos. Muitos
adorariam não ter que ir e vão

por pura obrigação. O 'papel do
marido ou da esposa é de

cumplicidade: beber com

moderação, vestir-se sem

extravagância e colaborar para
melhorar a imagem do cônjuge
perante os colegas de trabalho.
O pior acompanhante é aquele

. que se. põe a optnar sobre o

trabalho ou pequenos defeitos
domésticos dó dito ou da dita. E
que comete alguma indiscrição
ao falar uma coisinha ridícula
que pode até parecer engraça
da num instante de descontra

ção. Mas que, com certeza,
será motivo de comentaríos e

piadas na empresa por meses
afio.
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Dicas
Lfngua Port�guesa'

com o:Pliof�.ssor MaHnelli,

,
, ,

.X

Doas Rodas
Industrial

Mais mcursos.Melhores Itu'manas.. �:
J-l.1IO�_O.O.RE�Nro E SELE�·. aJlBUL1lIRtA .�iGlOS iJI.

laua r.ienrique Piazera, 1 ®3 - Centro Tel. 3276·9700
JARAGUÃ DO SUL

OPERACIONAL

ALMDXARIFE
2° Grau Completo. Vivência no segmento Eletrônico.

Disponibilidade para atuar no bairro Chico de Paula.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento na função. Desejável Curso Técnico em

Eletromecãnica em andamento.
AUXILIAR DE LIMPEZA
1° grau cursando ou completo. Vivência com serviços de
jardinagem.
AUXILIAR DE MONTAGEM
Ensino técnico em andamento ou completo em mecânica;
elétrica; eletromecânica.
AUXILIAR DE PADARIA

Disponibilidade para atuar no segundo turno.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
2° grau cursando ou completo.
BORDADEIRA
Conhecimento com rnáquinadlqital.
CAMAREIRA

Desejávelvivênciana função.
COSTUREIRO (A)
Desejável 1 ° grau completo. Vivência na função.
Disponibilidade para atuarem horário normal.
COZINHEIRO(A)
Conhecimento na função. Disponibilidade para atuar em

horário normal.
MONTADOR(A)/SOLDADOR(A)

Conhecimento em solda migo Desejável possuir curso Qe
leitura e interpretação .de desenho mecânico.
Disponibilidade para atuarem Corupá.
OPERADOR (A) DE CAIXA .

Disponibilidade para atuar no segundo turno.
OPERADOR (A) DE CORTE
Conh'ecimento na função, noções de talhação.
OPERADOR (A) DE MAQUINA
Desejável Curso de Técnico em Mecãnica ou Leitura e

interpretação de desenho em andamento ou cursando.

Noções com corte e dobra de chapas, prensa, furadeira.
Disponibilidade'para atuarem Corupá.
OPERADOR (A) DE MAQUINA
Conhecimento em corte de plasma e furadeira.
Disponibilidade paraatuarem horário normal

.

OPERADOR(A) DE MAQUINA FLEXOFRÃFlCA
Disponibilidade para atuar no segundo turno. Desejável
conhecimento na função.
OPE�OOR (A) DE PRENSA
2° Grau Completo ou cursando. Desejável noções da

função. Disponibilidade para atuar no bairro Estrada Nova.
ORIENTADOR(A) DE LeJA

.

Disponibilidade para atuar no ségundoturno.
SERRALHEIRO (A)
1°Graucursando ou completo. Conhecimento na função.
TALHADOR(A)

.

DesejávelVivência na função. Disponibilidade para atuarem
horário normal.
TECELÃ(O) Ensino Fundamental Completo ou

Cursando.Vivência na operação de teares. Disponibilidade
paráatuarern 1 ouztuno no bairro São Luis.

TORNEIRO(A) CNC
Conhecimento em torno CNC: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade para
atuar no bairro Barrado Rio Cerro II.

.

TORNEIRO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno convencional: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade para
atuar no bairro Barrado Rio Cerro II ouSão Luis.
VENDEDOR(A) DE ELETRO
Disponibilidade para atuarem 2 tumo.

ADMINISTRATIVAS

AUXILIAR FINANCEIRO
Conhecimento na função. Disponibilidade para atuar eni
Corupá.
COMPRADOR(A)
Ensino Superior 'cursando ou completo. Desejável
conhecirnerfo na área de compras no segmento de
eletrtlnicá
CONSULTORIA) COMERCIAL
Conhécimento com vendas. Desejável Vivência com

telefõnia móvel. Disponibiliçlade para atuar em Jaraqua do
sul e região.
EXECUTIIlO(A) DEVENDAS
Desejàvel vivênciaem vendas de propaganda e publicidade.
EST-AGIÃRIO(A) DE ENSINO MÉDIO'
Necessário estar cursando o 2° ano do Ensino Médio.
Conhecimento de informática.

.

FATURISTA
2° Grau Completo. Vivência nafunção.
RECEPCIONISTA

-

Desej�vel estar cursando ensino superior. Conhecimento de'
informática. Vivência na função. Disponibilidade para atuar
no bairro Ilha da Figueira.
RECEPCIONISTA· HOTEL
Desejável vivência na função e conhecimento em inglêS ou

espanhol.
.

. SECRETARIADEVENI'lAS
2 grau Completo. Vivência na função. Conhecimento em

informática. Desejável noções com análise 'de crédito.
Disponibilidade para atuarem horário comercial.
VENDEOOR(A) INTERNO(A)
Desejável EnSino Superior cursando. VIVência com vendas
técnicas.
VENDEDOR (A) PEÇAS
Disponibilidade para atuar no centro. Desejávelenslno médio
completo ou cursando. Conhecimento em autopeças.

TÉCNICAS

www.grupO,met;;t··�·cQm
atuarem horário normal.
COMPRADOR(A)
Ensino Técnico em Mecânica cursando ou completo.
Desejável vivência na compra de materiais rnecãnicos e

elétricos. Disponibilidade para atuar emCorupá.
ENCANADOR(A)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuarem horoírip normal.

.

ELETRICISTAAUTOMOTIVO
Conhecimento em elétrica automotiva. Disponibilidade para
atuarem norano comercial.
FRESADOR(A)CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade para
atuarno bairro Barra do Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa cónvencional: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade de'
atuarno bairro BarraRia Cerro li ou Ilhada Figueira.
MECÃNICO(A) DE MANUTENÇÃO
Ensino Técnico em Eletromecânica ou Mecânica Completo.
VIV�ncia na função.
PINTOR(A)AUTOMOTIVO
Conhecimento nafunçâo.
POLlDOR(A) Conhecimento oatunçao.

com projetos de máquinas.
INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TELEFONICAS
Atuar na área de telecomunicações, realizando nstaação e

manutenção de cenrasteletõncas. D5ponibilidade para llaja!.
NUTRICIONISTA
Ensino superior completo em Nutrição. Desejável possuir,
registro no CRN. Disponibilklade para atuar em horário normal.
PROGRAMAOOR(A) DE DELPHI
Desejável estar cursando ensino Superior. Conhecimento
em desenvolvimento de sistema em Delphi.
PROJETISTA - MOVELEIRO
2° Grau Oornpleto. Vivência na função. Conhecimento em

auto cad, desejável noções no Promob.

GUARAMIRIM

OPERACIONAL

ESPECIALISTAS

AUXILIAR DE ESTAMPARIA.
Disponibilidade para aíuarno primeiro turno.
COSTUREIRA(O)
1° grau cursando ou completo. Disponibilidade para
primeiro ou segundo turno.
MOTORISTA
Nscessárlo possuir carteira de HabilITaçãO Categoria "G".
VIVência no segmento de confecção.
PASTEIRO Conhecimerno em produção recenuano e pastas
para estamparia .

ADMINISTRATIVA

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Ensino Superiur'Oursando ou Completo. Vivéncia na

função no setor industrial. Conhecimento em projetos de
integração e treinamento, folha de pagamento, CIPA,
recrutamento e seleção.
AUXILIAR DE COMPRAS
Desejável estar cursando ensino superior. Conhecimento
no setor de compras.

.

ENCARREGADO(A) DE ESTAMPARIA Conhecimento em

operação de máquinas de estamparia automatizada e

manual no setor Têxtil e liderança d� equipes.

ANALISTA DE CUSTOS
Ensino supenor Completo ou Cursando em Ciências
Contábeis, Economia ou Administração. Vivência na área de
Custos no segmento ind�triak
CONSULTOR(A) DE NEGÓCIOS
2° G rau completo. Desejável noções na área comercial para
o setortranspo rtadoras.
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA
Ensino Superior Cursando ou Completo em Letras.
Conhecimento avançado em Inglês.
DESENHISTA

CALDEIREIRO(A) Ensinl} Superior ou técnico na área de Eletromecanica.

Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para Conhecimento em auto cad ou solid edi. Vivência na função

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Tràbalho na Meta Recursos Humanos
t;" _

"",. --
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correio escolar> faculdade

Áreas de atuação do biólogo
Genética
Ciências Morfológicas
Botânica
Zoologia
Ecologia
Microbiologia
Biologia Econômica
Administração (Jardins botânicos,
museus de história natural,etc)

Jangada. aposta em

Ciências Biológicas
Mercado oferece um' leque de opções para 0$ interessados

Se você é biólogo ou candidato ao
curso de Ciência Biológicas,
preste atenção. A biologia é uma

das profissões da atualidade e

que exige um profissional
especializado. Hoje, o mercado
oferece um leque de opções para
atuação na área. Os interessados
'podem trabalhar com saúde,
engenharia genética, microbiolo
gia, agronomia, meio ambiente,
'entre outras alternativas. A

capacitação está divida em

licenciatura e bacharelado, que
forma respectivamente professo
res e pesquisadores.

,

O coordenador do curso de
Ciências Biológicas, da Faculdade

Jangada, Juliano Cristofolini,
afirma que em Jaraguá do Sul e

região existe a carência desses

profissionais. Mas, o professor
observa que aos poucos o biólogo
está se inseri ndo na comunidaçle e
no campo do trabalho. E, para
incentivar os estudantes e

formados e apresentar aos

moradores a profissão, oeducador
aposta nos projetos acadêmicos e
institucionais.

Para exemplificar, o coorde
nador cita o projeto Morro do Boa
Vista, promovido pela Faculdade
Jangada que conta Com a

atuação dos estudantes. "Na
localidade do Morro do Boa

Vista, os alunos saíram a campo

. e fizeram um diagnóstico
socíoambiental e uma pesquisa
com os moradores e depois
identificaram as espécies,
fauna, flora daquela área
florestal", destacou.

Através de projetos, os

acadêmicos aproveitam para
direcionar o trabalho de
conclusão de curso. A estu
dante Ivanice Cervelin Flôr, 40
anos, participou dos estudos
do Morro do Boa Vista e agora
vai continuar e aprofundar a

pesquisa para desenvolver o

trabalho final de Ciência
Biológicas. "Todo o tempo que
dedico a minha pesquisa irá
contar como estágio",' entatí
zou a aluna, apoiando a

iniciativa da instituição.
Na opinião de Cristofolini, o

mercado de trabalho exige dos
profissionais de Ciências'
Biológicas uma especializa
ção. "E, é isso o que fazemos
na Faculdade Jangada. Nós
incentivamos pesquisas para
direcionar uma área de

especialização ao aluno.
Quando sair da academia o

aluno terá mais oportunlda
des de emprego se apresentar
projetos específicos para as

empresas", completou.

DAIAf\IA CONSTANTINO

• generalista, crítico, ético,solidário
• teónco com conhecimentoextensoda diversidadedos seres vivos
• conservador no manejo da biodiversidade, políticas de

saúde, meio ambiente, biotecnologia, btoprospecção, biosse
gurança, gestão ambiental, aspectos técnicos-científicos,
qualidade de vida
'. consciente de sua responsabilidade como educador, nos

contextos de atuação profissional
• Adaptável à dinâmica domercado de trabalho
• desenvolvedor de ideias inovadoras e ações estratégicas

Fonte: www.blologla.ufrl.br
Ivan ice (em pé) vai identificar e classificar as esoécte« arbóreas
para o seu TCC, no Morro do Boa Vista

Ensino a

'Distância
FAMEG

Inscrições até 15/05/2009
Seleção dias 29 e 30/05

Não ter tempo já
,., , .

nao e mais

desculpa para não
.

Ingressar na
faculdade.

FAÇA SUA IN CRIÇÃO

Oedenciado rm MEC, através da porIaria Tllfl'1ero 4.017,
de 22111JU5 DOU 2311W5

www.FAMEG.edu.br 3373-2000 3373-9800
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Lendas doambiente corporativo
Crenças mais comuns são que
autoritarismo é sinônimo de poder e que
puxa-saco tem mais chances na carreira

IdMU@'
M.ESA CHEIA DE PAPEL SIGNIFICA .

QUE o PRORSSIONAL TRABALHA
A bagunça no escritório

'-' é vista como falta de
foco, desorganização
e desrespeito com

o meio ambiente.
O ideal é guardar os ,

documentos e papéis
importantes e jogar
fora aqueles que
não têm utilidade

Piadas, fofocas e intrigas
fazem parte do mundo

corporativo. Mas a convivên
cia com os colegas de trabalho e líderes e a constante luta para
progredir na carreira também são responsáveis por outro
assunto: os mitos - verdadeiros ou não +, que estão presentes
no dia-a-dia dos profissionais. Uma lenda clássica é a que uma

boa aparência é sinônimo de ascensão. Porém, o mercado não
tem vagas apenas para as pessoas elegantes.

PATRíCIA BASILIO

patricla.basihowdiariosp.com.br

'M#lU!;t.i
É PERIGOSQ SER AMIGO DO CHEFE
FORA DO AMBIENTE CORPORATIVO
N.ão há problema
.em manter uma

amizade com o

líder, contanto
-

que haj�
bom
senso.

O perigo
existe qjJando
há intenção de
se valer dessa

relação para
se achar mais

importante do

que os outros
funcionários ,

I'di"ti·)iJ
RELACIONAMENTO

i��!f�f)R<'.• há brigas ou o término -

.....

do relacionamento. '. •

a maioria dos ',-"

profissionais não
consegue se concentrar
nas atividades do
dla-a-dla e acaba

prejudicando a carreira

Para não se perder nas crenças e prejuotcar sua carreira, a

consultora em etiqueta empresarial e marketíng pessoal. Célia
Leão fala quais são os sete mitos mais presentes nas empresas,
como o que mesa cheia de papel, revistas, tívros e dicionários
significa que o funcionário trabalha; relacionamento afetivo no

trabalho atrapalha a carreira; pessoas competentes e envolvidas
jamais são demitidas e cochilar após o almoço' aumenta a

produtividade (veja nesta' página todas as lendas e se são
verdadeiras ou falsas).

o. ;
.

Y

De acordo com Célia; a crença mais comum noambiente corpora- -

tivo é sobre liderança e autoridade: '�Ainçla é comum alguns
chefes abusarem de seus poderes, .mas o respelto lião se

conquista pelo medo", revela. Para ela, ainda que sejam histórias
do trabalho, algumas situações podem manchar a imagem do.
profissional. '''O puxa-saco acaba sendo desmascarado pelas
suas atitudes, e namorar alguém da empresa pode prejudicar o
desempenho por causa de brigas ou pelo fim do relacionamento."

IMam!."
AUTORIDADE. NO
TRABALHO Ê SINÔNIMO'
DE LIDERANÇA
o líder deve.

despertara
connança da eqUipe
com suas h.abilídades e

competências, jamais
pelo medo. Q chefe
autoritário prejudica a

produção. cdesmotiva e
acaba com o espírito
criativo dos funcionários

IN@ii@1
PUXA·SACO TEM MAIS CHANCE
DE SER BEMoSUCEDIDO
O puxa-saco é facllrnel
identificado no

'

rativo

porque ele não questiona o gestor
e faz de tudo para agradá-Iõ.
Este tipo de funcionário só
cresce-em ambi�ntes com
chefes despreparados e

sua carreira é curta,

iMynig
PESSOAS COMPETENTES E
ENYOLVI[)AS NÃO SÃO DEMITIDAS
Há momentos (:!flí que

,

as emp:r�S'(lS são
obrigadas a dêmitir

���c�o������ara
.

ored stos.' .

Ernr ,�sta _

meti de\lj'l sera.. ;- .

ültírna alternativa ,-,"
porque a saída de

' ,

talentos pode causar
'n6Vos problemas

'1â;m;N,
COCHILAR APÓS O

ALMOÇO AUMENTA A
PRODUTIVIDADE
Com as refeições, a
produtividade diminui",
porque a energia do

corpo se concentra na

digestão, Apenas
30 minutos de cochilo

após o almoçosão
suficientes para
que o profissional
volte renovado
ao trabalho

<'

I
IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure. - Unhas Artísticas
� Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia.
- Shiatsu

.

- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica I

ESCOLADECABELEIREIROCIEMSAHB- R J
- MMaiS inform1aSções: 47 -3275-�125s se '11JARAGUÁ DO SUL/SC

. ua oao . arcatto, 6 centro - Jaragua do
.

ui..,. .'

Certificado reconhecido pela Secretaria
. '" E,.rnail: jaragua.ciem.$;àhb@terra.com.br

'

, i
Estadual da Educação Portaria E nO 186 Site>.wWw..massoterapia.estê.tica.ciemsàhb:com.brl

_

28112/1999 - Re.gistro nO 4480.:.._' ��_���'.�.,�,�..�,,�=�_�.. .. '�' ���.__
.

__J

MATRíCULÀS ABERTAS: .

FAÇA A SUA ESCOLHA!
EAUMENTEA SUA R.ENDA!

/.
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tecnologia> relógios

Pontualidade
sem fronteiras
Novos modeles-têm recursos para
quem viaja 8' negócios ao exterior

. JW0051.-55E

Preço: R$ 2.790.
Destaques: Hora de43 cidades, horário de
verão e calendário completo.
Novidades: Caixa e pulseira em aço lnox,
vidro safira, alarme e iluminação..
SUe: www.ertízen.com.br.

Quem viaja .a negôcros e cruza
fronteiras tem que enfrentar o jet lag
(cansaço) do voo e se adaptar às

. diferenças de fuso horário e aos

.costumes locais. Pára facilitar a
rotina no exterior há relógios com
recursos de última geração.
A novidade da Orient é o WZ0031FZ,
que indica o horãrto de 24 cidades e

resiste ãté cem metros debaixo

d&após;água. A casio lançou o
modelo AMW�103B-3AV, com vidro
mineral resistente a arranhões e

putselra de couro e tecido. Já. a
Citizen temo JW0061-55E,
equipamento com calendário
completo, hora de 43 cidades,
iluminação e memória de 20 voltas.

AMW<103B-3AV
WZ0031FZ

Preço: R$ 474.
Destaques: Hora dupla, caixa de aço e

vidro mineral resistente a arranhões.
Novidades: Pulseira dé couro e tecido e

resistente a até 100m debaixo

d&apos;água.
Site: www.casio.com.br.

Pr�o: R$ 3.680.
Novidades: Horário de 24

cidades, vidro em safira e

caixa em aço inoxidável.
Destaques: Resistente a até
100m debalxe d'água e.
pulseira em couro.

Site: www.oríentnet.eom.br,

-------------------------;.---------------------------------!!""-��--------------------------------------------------�-.-.--------.--.----------------------,--.-�----

(47) 3371-8075
www�back.com.br ,.

.

. da a sexta-feira das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17.:30
.

.

' . nto'.. de segun .

'.'
.

,

Horáno de atendlme .
.

selecao.jaràguadosul@back.éom.br

AUXILIAR' DE INSTALAÇÃO':'" URGENTE -; com conheclrnentos em lnstataçáo, SECRETÁRIA - Ensino médio completo. Exp.eri'ência na ãrsa Disponibilidade para
programação. de telefonia e rede. trabarhar no horárro das 130 às 22h ou12h30 às 2lh30 e sàbades 'alterna9PS.

AUXILIAR DE PRO'OUÇÃO- Experiência como preparador. de tintas. SEFlVEtHEDELlMPEZA-Disponibilidadepara:atuarem noraríonormat
.

Disponibilidade para trabalharem horário normal.
.

..' SOLDADOR - URGENTE- Conhecimento com solda MIG e mortaqem de
AUXILIAR' DE PRo:ouçAo- ano VAGAS- Ensino fundamental completo, para rnãquinas.

.

.

atuarem Mqssaranduba. Disponibilidaçje para trabalharem turnos..

VENDEDOR INTERNO - Ensino Médio completo, ter disponibilidade para trabalhar
COMPRADo.R - D.esejável curso Té-cnico em Mecânica ou elétrica, lntormatíca em horário comercial B fins de semana, experiência em verfdas ou atendimento ao-
básica, boa fluência verbal Conhecimento em compras demateriais para público e conhecimentos em informática.

,

indústriametal-mec�nica.
VIGILANTE - Ensino médio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante

REPUSITOR - URGENTE - Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento EM DIA.
e organização de gôndolas.

, Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SeAR e Hospital Jaraguá.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II Talento & sue ESSO o seu guia profissional

Certo ê administrar os
;

talentos nas empresas
Imagine um carro de Fórmula-i: veloz e potente. Ele .é

capaz de percorrer um longo trajeto em apenas alguns
segundos. Passa aos nossos olhos como um raio, sem
nos dar a chance de observar seus detalhes. NU entanto,
não é apropriado para se locomover em ambientes
urbanos. Agora, pense em um carro clássico: sofisticado,
respeitado por seu valor histórico, mas sem grandes
possibilidades de percursos ousados. Visualize agora
uma Ferrari: combina rapidez com sofisticação e potência
coni estabilidade. Este equilíbrio parece perfeito. E no

mercado empresarial, unir potência e estabilidade
também é algo plausível.

Em tempos de crise, a grande oportunidade das
empresas é saber trabalhar com empreendecortsrno
corporativo. Mas o que é isso? O profissional
empreendedor é aquele que desenvolve seu trabalho
com prática e vontade, utilizando sua intuição, seu
conhecimento e uma dose de emoção. O corporativo se

pauta na reflexã_o e na

racionalidade. O ideal é que haja
um equilíbrio entre as duas
maneiras de trabalhar. Obter
resultados rápidos, como o

empreendedor costuma fazer,
"

mas de forma a apresentar dados
concretos e estáveis, como o

corporativo atua.
Essa vem sendo a tendência

de mercado. Parece razoável
mudar o paradigma de ver como as coisas funcionam
frente ao novo cenário de crise mundial. Se nós nos

permitimos mudar de comportamento e atitude em
,

relação à crise, por que as empresas também não podem
se reorganizar? Se' adaptar ao movimento bacana do '

empreendedor e do corporattvo?
Trabalho numa empresa que nasceu, ao mesmo

tempo, empreendedora e corporativa. Unir essas duas
maneiras de trabalhar está sendo a base para
impulsionar a companhia. A equipe acredlta que um

profissional empreendedor complementa aquele que vem

de um universo corporativo, sendo essa a aposta para
potencializar resultados.

É preciso compreensão para lidar com

ernpreendedoris-rno corporativo. Os dois profissionais
encaram o trabathode maneiras diferentes, o que não

significa que ha�a uma certa e outra errada, mas sim que
elas se completam.

O mais importante é compreender e aceitar pontos de
vista distintos. nessa maneira, o que se tem é a

multiplicação de conhecimento e conteúdo, contribuindo
para o crescimento e expansão dos negócios. Uma vez

somadas essas forças, maiores serão as chances de

desenvolvimento.

Um profiSsional
emp,eeneJedor'
comPteínenla ..

'

:

aqJlefe"que vem
.
de um universo
corporativo

Nélio Bilate é presidente do Brands.grupo de comunicação digital formado pelas
empresas Hands, Media Factory; Addcomm e TV ao Vivo.

ide ias-de sucesso > cursos para funcionários

o CORREIO DO POVO

Rede de fast-food

lança universidade
Habib's oferece 30 cursos gratuitos para capacitar os profissionais

Mais um dos nossos novos cursos é o bacharel em Ciências Contábeis, que forma o

profissional capacitado para controlar a situação patrimonial, ecónômica e financeira de uma

organização, Suas competências e habilidades serão exercer eticamente suas·

responsabilidad'es com o expressivo domínio das funções contábeis, elabo�a_r parece.res e
. relatórios que contribuam para o desempenho'eficiente e== de' seus usuanos, analisar e
implantar sistemas de ilJ!ormação contábil e de controle gerenC;laL Temos turmas noturn�s_
Mercado de trabalho: As funções, em empresas públicas ou privadas, encontram-se em:

-Contador;
-Auditor no Tribunal de Contas;
- AuditorContábil;
- Empresário Contábil;
- Professor;
- Conferencista;
- Contador de Custos;
-Auditor Fiscal na Receita Federal;
- ConsultorContábil;

_

- PlanejadorTributárlo:
- Pesquisador;
- Contador Público;
- Controlador (Controller);
- Perito.Contábil:
-Atuário;
- Parecerista

PATRíCIA BASILIO
patricia. basilio@diariosp.com.br

Com o objetivo de
motivar e capacitar os, seus

funcionários, a rede de fast
food Habib's lançou neste mês
uma es cota

'

corporattva-..
Chamada de untversroaoe
Habib's, a instituição fica no

Morumbi, na sede administrati
va da empresa, e oferece 30
cursos de capacitação gratui
tos, como visão estratégica do

negócio, organograma das

lojas e culinária árabe adapta
da. "Ao enxergar uma perspectí
va de cresctrnento profissional,
o funcionário tem mais compro
metimento com o trabalho e a

organização", explica Ana
Paula Cesar, Idealizadora do

MilIfU� nM��.(
;Ir�����nlIo:'oo"'\ft>t\li<blo.

Cúrso de Ciências Contábeis - Anhanguera Fatej
.

INFORMAçõES

A Universidade Habib's, no
Morumbi, oferece 30
cursos de capacitação
gratuitos aos funcionários
da rede. Hornepage:
www.habibs.com.br.

projeto e diretora de recursos

humanos (RH) da rede.
De acordo com ela,

inicialmente serão oferecidos
apenas três cursos: higiene e

manipulação de produtos,
atendimento ao cliente e técnicas

. de gestão, com aulas a partir de
março e oito horas de duração
cada uma. Para expandir esse

projeto de capacitação, os cursos
.

também serão ministrados em

Rt.!,8 Major Julio Ferreira· Vila Lalau
Jaraguá do Sul - wwwJatej.com.br.

11 filiais da empresa, espalhadas
pelo Brasil.

,

Ana Paula disse que a

ideia não é inédita - a rede de fast
food McDonald&apos;s criou a

uníversídade do Hambúrguer.
.

Mas, segundo ela, o programa do
Habíb's foi aprimorado para se

adequar às necessidades da

empresa: "A escola é resultado de
uma evolução nas práticas de
tréínarnento empresarial."

A rede de comida árabe
tem 305 restaurantes e 18 mil
funcionários no país. "No
futuro, pretendemos utilizar a

tecnologia do ensino à
_

distân
cia para expandi r esse projeto a

todos os profissionais da rede",
adianta a diretora de RH.

Janaina Corrêa, Administradora de Empresas,
Coordenadora de Marketing Anhanguera Fatej

472101 .. 4700
47 3370 ... 7660
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CONVITE
Recebi gentil convite de casamento dos jovens Débora Francine Urlich, filha
do casal amigo, Sérgio e Dulce Úrlich, e do engenheiro Carlos Gustavo Car
valho, filho de Lourenço Augusto e Gilda de Carvalho, que será realizado no

próximo dia 2 de maio, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz.
Após a cerimônia os convidados serão recepcionados com big festa no salão
Arno Henschel, no Clube Atlético Baependi.

BOLA BRANCA
Marcos e Carmen Deschamps, proprietários do franquia Por
tobello Shop de Jnroquú do Sul, estão felizes do vida. A duplo
recebeu no semana passado, em São Paulo, o premiação de

segundo colocado no ranking nocional. Eles também foram
participar do Feira Internacional de Revestimentos Cerâmicos,
o Revestir, conhecido como o Feshion Week do Construção
Civil. No bagagem de volto trouxeram mil novidades sobre os

lançamentos de 2009. A loja esta o mil por hora.

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é a minha querida
amiga Simone Gesser. Ela lê a coluna
todos os dias para ficar antenado nas

fofocas que rolam na urbe sorriso.

" O casnmente é O pior
ou o melhor coisa do
mundo; pura questão
de temperamento.,,

MACHADO DE ASSIS

BELEZA
O mulherio de bom gºsto está cuidando
do corpo e da face na Estética Jaraguá,
que realiza tratamentos especiais para
a saúde, beleza e rejuvenescimento.
June Casagrande, dona do pedaço,
vem com novidades por aí. Ela está'
trazendo para a sua ampla clientela o

nutomentc de acupuntura.

BIERBUDE
Hoje à noite, na Choperia Bierbude� no

Shopping Breithaupt, acontece uma su

per festa. Os promoters Thiago Mattos e

Pépe Narloch trazem para movimentar a

I .' noitada a belíssima DJ Fran Kistner do
I projetá Female Angels e o poderoso DJ

• : Conrado. Noite imperdível! Bônus para o

.. fregê, na loja Discothéque.

Nada melhor do gue reunir
os amigos e fazer um esperto
churrasco. A carne, o nosso

amigo Schultz, tio Açougue
Esquina, tem as melhores .

.
-

A bonita filha do casal,
Reinaldo e Deise Correia,
Amando Correia, festeja hoje
seus quinze aninhos. Parabéns!

NAS RODAS
• Celinho Longe, em parceria'
cem a excelente banda de pa
gode Nova Tendência, espera
cerca de mil pessoas para o

tradicional carreteiro, ama

nhã, no JoãePessoe.

• No rodinha do xixo, quar
ta, no famoso deck do Mi
Beef, os renomados médicos
jaraguaenses Drs. Vicente
Caropreso, Dagoberto Royes
e Maikel Comazzetto.

• .Anderson Brito e Rocelan Sa
retta, casal que desfila apaixo- -c-

nado nas rodas famosas;

• O garoto sangue bom, Leo
Leier, é sempre uma boa com

.

panhia numa roda de amigos.

Fabíola Thayse Enke também cola grau hoje à noite na Scar no curso
de Administração com Habilitação em Marketing na Scar. Seus pais
Leopoldo Laércio e Maria Aparecida e seus irmãos Diego, Carlos e
Jéssica Enke, lhe desejam muito sucesso nessa nova jornada

.

Márcia OliveirG,
a Juju, éola grau
hoje na Scar, pela
Une�j,no curso de

Administração e

Marketing

-,

O €6RREIO DO POVO fi

TE CONTEI!

• No sóblfdo e.n
',' �1iii
Motótlrom.o de
acontece a 2°
Campeonato Ça!�
Ve�9çmss..

. ....

• º amor verdadeiro não tem
finÓ;!,feliz; Porque Simplesmente
n{íó"tem final. i

!II Com essa, fuU
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRiTOR

o sànto que
nunca existiu

'Aoeita o santo?" Quando o rapaz, banguela, ma
gro, que de lado corre o risco de não ser notado, rosto
emoldurado por uma gigantescabarba negra e cabelos
despenteados, faz a pergunta, tento entender mais do
território onde piso, porém aceito. Estava num ritual
do Santo Daime, uma religião criada no Brasil, nos
anos de 1930 em que os fiéis consomem sua bebida

sagrada, o ayahuasca ("vinho das almas" na língua
dos incas peruanos), O chá que eu aceitara não podia
ser chamado de chá: era um líquido marrom, lama
cento vindo de um grande recipiente de vidro. Mais
parecia óleo saído de uma velhamáquina. De minhas
leituras aprendi que o ayahuasca é umamistura de
duas plantas da Amazônia: um tipo de cipó e folhas
de chacrona, um arbusto da família do café.

Tarde de sábado, fui à praça composta por umas
mangueiras, no povoado de São Jorge, emGoiás - por
ta de acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Vea
deiros, conhecido por suas cachoeiras. Esperava que
todo mundo tivesse o aspecto de hippie chapado, que
aparece para um chá que dá barato. Nada disso. Uni
formes.brancos me pegaram de surpresa. Honrens e

mulheres de todas as idades, incluindo adolescentes,
forasteiros convertidos, assim como os onipresentes
cachorros, misturaram-se no local. Nem um único hi

ppie chapado entre eles. De curioso, as mulheres com
uma coroa prateada sobre o cabelo longo.

.

Dei um jeito de engolir toda a bebida num só gole,
estremecendo como alguém que não nunca bebe ca

chaça. O gosto era medonho e fico aliviado porque a

maioria das pessoas no lugar parece achar o mesmo.

Percebo isso graças às caretas e à pressâ' do povo em

chupar balas de hortelã distribuídas para disfarçar o
gosto repugnante que fica naboca. Sentado no banco
da praça, espero o efeito sem fazer a menor idéia do

que virá na sequência. Li também, que quando in

gerida; essa bebida atua no sistema nervoso central,
proporcionando o êxtase, efeitos comparáveis aos do

cogumelo e do cacto peioto (popularizado pelas obras
do escritor Carlos Castanheda como em A Erva do
Diabo). Vinte, trinta minutos se passaram, nesse tem

po, os primeiros sinais da mistura estão fazendo efei
to. É o aparecimento de latidos estridentes na minha

cabeça - parecia que gravaram os latidos daqueles ca
chorros que rodeavam a praça e colocaram para tocar
dentro de mim. Senti também dormência dos lábios,
língua e braços, evidentemente queda de temperatura
no-corpo. Segundo uma jovem atraente de longos ca

chos escuros e largo sorriso, que veio perguntar-me se

estou bem; eu estava como todos eles, na cura, no au

toconhecimento, no encontro com Del.JS. Os assistia
a dançar formando pequenos círculos e ouvia o coro

masculino de vozes graves, que não parava de repetir:
"dai-me luz, dai-me força, dai-me amor!". Daí o nome
Daime, o santo, que nunca existiu. A cerimônia entrou
noite adentro, iluminada por umas poucas lâmpadas
incandescentes presas num fio erguido por bambu.
"Essa cerimônia ocorre em media três vezes por mês,
dura cerca de seis horas, mas pode levar doze", diz
um senhor que sentou ao meu lado dizendo conec

tado com os "espíritos". Não me converti, nem fiquei
paralisado por visões de êxtase, como muitos, mas
sabia que teria que respeitar aquele momento, aquele
iugar e aquele grupo.

NOVELAS

VARIEDADES----�---�

CINEMA

JARA6UÁ DO SUL
t,'

• $iI)! 14h15,16b39,í9li15i-'todosoStl·

• Cine MueUer 3
• Velozes e furiosos 4 (leg)
(14h,16 19h,21h15-todososdios)

• Cine Shopping 1
• Monstros vs Alienígenas (Dub)
(171140, 19h30, 21 h20 - todos os dias)
(14h,15h50 - sex, sob, ua)

• Cine Shopping 2
• Um Hotel Bom pro Cachorro (Dub) (llh, 19h, 21 h
- todos os dias) (15h - sex, sob, dom, quo)

.

• Cine Shopping 3
• Velozes e Furiosos 4 (Leg) (17h, 19h1 O, 21 h20
todos os dias) (141140 - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Cidade 1
• Um foz de Conto que Acontece (Dub)
(15h - todos os dias)
• JogQ;Entre ladrões (Leg) (19h;'21h- todos os dias)
• Um Hotel Bom pro Cachorro (l)ub)

.

(llh -lodos os dias)

• Cine Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Dub) .

,(14h, 1;5h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os diaslib

• Cine Mueller 1
• Monstros vs Alienígenas (Dub) (131145,. 15h45,
17 h45, 21 h45 - todos os dias)

•

(Leg)

_Aprendendo
a arte da luta'

Byung-Tae é um adolescente que
apanha muitas vezes na escola. Ele passa
a maior parte do tempo lendo manuais
de artes marciais e tendo aulas com di
ferentes- adultos sobre como aprender
a lutar, mas nada parece funcionar. Um
dia ele encontra-se com senhor chamado
Pan-su, que muda sua história.

100 maiores
mistérios

"Os 100 Maiores Mistérios do Mun
do" é um compêndio sobre curiosidades
e exercícios de reflexão, informações e

estatísticas, mas, sobretudo, um grande
trabalho de condensação de dados. São
mais de 500 póginas sobre énigmas
como anjos e zumbis, experiências de
quase-merte, :círculos em plantações,'
poltergeists, aura-s e .euréeles, possessãO' ,

eererdsme, entre outros.

PARAíso
.

Rosinha afirmo poro Zefa que nôo iró mais sair
do Iodo de Zeca. Os peões vôo se despedir de
Zeca e Terêncio aviso que iró ficar no fazendo.
Tobi vê Zé dos Mortes entrando no fazendo e

corre poro chamar Eleutério. Eleutério invento
uma história poro Zé dos Mortes e consegue
convencê-lo o desistir de seu plano. Zeca diz
o Eleutério que só um milagre poderó solvQ
lo. Otóvio foz contato com uma empresa poro
oquisiçíío dos equipamentos poro o ródio. Zeca
confesso poro Terêncio que estava pensando em

. Mario Rito quando caiu do touro. Rosinha recla
mo com Zefa do visito de Antero. Zeca pede poro
folar com Antero.

TRÊS IRMÃS
Dora é reçebido pelos crianças e noto o pre
sença de Bento. Alcides pede o Violeta poro
conversarem o sós e propõe que eles sejam
amigos. Alma tento provocar ciúmes em Gre
gg, que se controlo. Dora vai poro o coso de

Virgínia e Bento se isolo no consultório. Gregg
conto o Soninho que viu Alma com Sóvio e nôo

.

consegue disfarçar seu desagrado. Xande foge
do cadelo. Dora diz o Liginho que suo gravidez
é de altíssimo risco e recebe o apoio do amigo.
Boby vo.i folar com Bento. Alma se despede de
Sóvio 'e Gregg' surge. Suzana se preparo poro
sair de coso quando Eros chego com Sandro e

Rios. Sueli é atacado por Xonde.

CAMINHO DAS íNDIAS
Yvone fico tenso e insiste que Castanho dê- um
calmante poro Codore. Elo dissolve o compri
mido no óguo e entrego o copo o Codore. Torso

explico poro Murilo o que aconteceu e demons
tro suo insanidade. Castanho fico intrigado
com Yvone e nôo acredito que elo seja médico.
Ramiro e Silvio discutem e Yvone aproveito poro
pedir que agilizem o enterro. Yvone aviso Raul
que iró encontró-Io em dois dias e continuo o

amparar Silvio. Ramiro propõe o Torso que ele
trabalhe no Codore poro poder morar sozinho.
Roj confesso po"ra Rovi que esíó fazendo tudo
poro se apaixonar por Moyo. Raul nôo se dó
conia de que estão chamando por ele no hotel e
teme ter sido descoberto.

CHAMAS DA VIDA
A emissora nôo divulgou o capítulo de hoje.

PROMESSAS DE AMOR
Renato e Cristina conversam sobre os suspeitos
de que Sofia é uma assassino, Marli conto poro
Grilo que Renato estó sabendo algum segredo
que nôo pode contar. Grilo fico intrigada e diz
que.Morli despertou seu lodo detetive. Arman
do falo mal de Sofia, mos Nestor o defende.
Nestor conto que ficou balançado por Sofia e

que vai aproveitar este momento poro se apro
ximar dela. Armando e Nestor marcam de se

encontrar no' coso dele. Nestor pede poro Ca
margo nôo demitir Sofia. Tonho falo poro Sofia
que elo só apareceu poro atrapalhar o vida de
Amadeus.

(O resumo dos capítulos é de inteiro'responsa
bilidade dos emissoras).
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Erik Marmo
será papai.
Erik Marmo, que se casou há apenas
três dias, acabou de descobrir que vai '

ser pai. larissa Burnier, mulher do .

ator, casou grávida, segundo o coluna
Retratos do Vida, do jornal Extra. Ao
invés de curtir o lua-de-mel. o ator- já
voltou 00 trabalho. O casamento foi
realizado no último segundo-feiro.
Marmo está no novelo Três lrmês e

está gravando os últimos capítulos do
tramo do Globo.

Ex-BBB Fani

quer fazer novela
Depois de mais de um ano 'viajando
em turnê com a peço Ox Exculaxados,
Fani Pacheco está de volto 00 Rio de
Janeiro. E, aproveitando a temporada
carioca de no mínimo três meses, o
ex-BBB nõo quer perder o chance de
fazer testes poro os-novelos. A atriz
contou que nõo tem preferência por
tipo de personagem 'e. apesar de
trabalhar com comédia, espero poder
mostro r tudo que aprendeu.

Rihanna comemora
término de namoro
Rihanna está mesmo solteiro. Elo e

seus amigos andam curtindo muitos
festas e, ontem, bríndamm o término
de seu relacionamento com Chris
Brown. Uma fonte que estava dentro
do festa contou que foramieitos dez
brindes em homenagem às conquistas
recentes do vida do cantora. O sucesso
da músico Disturbia .e uma sondagem
poro um papel no cinema também
foram lembrados.

SUDOKU

SOBRE o J060
É.um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo 'coluno, Tombém
nõo se pode repetir números em codo quadrndo de 3x3,

SOLUÇÃO

'GI! ÁRIES

"filiO' (20/3 a 20/4) .

., Vênus ai-
-

. �. [ nda em movimento

retrógrado começa
lentamente a deixar seu signo. O
peso dos relacionamentos começa
a diminuir e toma-sé mais fácil
os entendimentos. Criatividade
em alta, especialmente se estiver
envoMdo CO!11.a comunicoção.

TOURO
(21/4 a 20/5)

, Júpiter conti!lua
abençoando sua car-

. reira. Muitas portos
têm sido abertos a você trazendo
novas possibilidades de expansão.
Procure não se acomodar com a

facilitação dos caminhos. Invista
em novos projetos e faça planos
para seu futuro.

-

PREVISÃO DO TEMPO FonteClrnm/lpuqri

Tempo estável com n'evoeiros 00
ainanhecer e predomínio de sol. Há
chance de chuva isolado no madrugado.

HOJE

MíN: 19° C
MÁX: 26°,C' "" .

Sol com pancadas
de chuva

.-

SÁBADO
MíN: 18° C
MÁX: 31° C
Sol

.)(
GÊMEOS .'

.

. (21/5 a 20/6)
Não se assuste com

,
as mudanças. Tudo o
que está aconte-

-

,

cendo era, de fato, necessário
para que o novo possa entrar em
sua vida. Você estava paralisado
e por isso o Universo está foiendo
algo para que você coloque em
ação seu perfil.

r-- '"

.

CÂNCER

�;.I:�� ��1���:ra�anhã
: ; a lua ainda transita

pelo seu signo e seu

lado sensivel continua fone. Um
bom aspecto com.Vênus foi com
que os contatos com o coração
sejain plenos. Já pela tarde, seu

.

setor financeiro pode pravocar
alguma instabilidade.

� ��a22/�).
.: ')

.

Pela manha a'I)da
� u-: estará pensativo.

-

No período da tarde
você volta a desabrochar. Começa

.

um novo movimento de abertura
e ligação com o mundo real. Vida
financeira pede seriedade e muita
organização, pois há possibilidade
de ajustes.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Momento ainda

_

tenso pede comed'i-
menta e autocan-

trale. Agüente mais um pouco
virginiano, pois as dificuldades
estão no fim. Este pode ser um
momento de crise, mas nõiue

.

desespere, pois há a-necessidade
de uma IJmpeia final e definitiva.

� fases aa !til;

. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

(\214 2si4

-----,-

DOMINGO SEGUNDA

MíN: 18° C MíN: 17° C
MAX: 32° C MAX: 29° C
Sol Sol

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Problemas nos
relacionamentos

._

ainda são motivos
de preacupação e continuam ti
rando seu sono. Caso seja casado,
saiba que os problemas que tem .

enfrentado podem diminuir pela
metade através de uma c:onversa

aberta de ambas as partes:

.

.

SAGITÁRIO
(22711 a 21/12) I

O coração ainda
pede esdarecimen
tos'e muita coisa

que estava escondida vem à tona.
As máscaros �em uma a uma e

você ilai montando seu quebra
cabeças. Faltam apenas algumas
peças, mas algumas imagens você
já consegue enxergar.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a 21111) � (22/12 a ,20/1)
A vida doméstica'� Vida maierial
passa por um ainda em alta com

momento de cura. grandes pos-
. Coso você tenha sibilidades de fechamento de

enfrentado a.lgum problema nesse acordos e projetos lucrativos.
setor, ou mesmo com seus pais 00 Sila mente está extremamente
famíHa de origem. este é um ótimo. ágil e passa por um período de
momento para se abrir para a -grande atividade. Criatividade e

capacidade de cura do Universo:. trabalho em alto. ,

DIVIRTA-SE

Despertador
Depois de uma brigo muito feio,

. ma,rido e mulher estõo sem se folar.
Comunicam-se, no entonto, através
de bilhetinhos escritos à mõo. Ele
posso um bilhete o elo:
"Tenho uma reuniõo super impor
tante amanhõ. Acorde-me às sete
horas do manhõ".
No dia seguinte, quando ele acordo,
olho no Jelógio e percebe que
já sõo onze horas. levanto todo
desesperado pensando no reunlão
que havia perdido. A seu Iodo está o

seguinte bilhete:
"Sete horas, levanto, seu folgado!"

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sá mais um pouco
de paciência e
tudo voltará à nor

. malidade. A pressão em seu peito
vai enfim deixar você em paz.
Passado e presente ficam cada vez
mais daros e nas próximas duas
semanas você certamente fará
suas escolhas.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Você deve conter-se
""".., diante de qualquer

provocação, pois o
astral está propenso a discussões.
Marte se aproxima de urano e
sua paciência fica comprometida.
Coloque sua energia nas suas

finanças ao invés de alimentar seu
mau humor. -
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20%
de desconto

NEGÓCIOS DO CRAQÚE

Dia 20 de março o Julimor Pivotto deu o letra no coluna dele aqui no OCP sobre o "clubinho"
que o Falcõo vai abrir ali no Rua João Ploninchek, e o gente dá uma reforçada com fotinho
mostrando o dimensõo do negócio (isso é só a fachada, tem ainda bem mais pro fundo).
Quadros de squash, restaurante, chepene. solo de fisioterapia e, cloro, futebol soCiety serão
alguns dos atrativos do endereço, dito local para os marmanjos e suas respectivos pOderém
harmonizar futebol + entretenimento conjugal. Se o tempo contribuir com a obro, o local
pode abrir na segundo quinzena de maio.

BOA PRO DOMIN'GO
Pensamento positivo para que dê sol e a gente
posso curtir um fim-de-torde bacana lá no

Centro Histórico, com o apresentação progra
mado pela banda Triboda lua para acontecer
no anfiteatro do local. A partir das 17h30 os

coras, estarão 'lá com repertório dos bons
compartilhando afinação.,

O CUMA PEDE
Outono chegou com essa esfriodinhO'
feve, que pede um chego lá na Chope ria '

Escondidinho pra conferir a feijoada que
MQisa e cio. vão preparar pro almaço
'desse sóbado. A boa é o partir das
111l30, logo ali na frente do Sup.
Breithaupt da WalterMarquardt.

REPETECO
Atendendo a pedidos do público o Estação do Tempo foz mais uma intervençóozinho na sua

rotina de eventos poro apresentarshow de truques e Íllógica com o ilusionista Rafael Peres. O
evento será neste sábado, a partir das21 h. Vale garantir mesa ligando paro o 47 3376 4822.

RECORDISTA NATO
Nem bem um mês de funcionamento e o franquia Subway de Jaraguá já faturou o nacional
como uma dos 5 primeiras no ranking de vendas. A nível estadual, claro, ficou em primeiro
lugar, superando inclusive a franquiado de Florianópolis. Sucesso 005 amigos! '

Diana Couto (ao centro) rodeada pelo slaff do desfile promOVido pela Rosa Chpque nesta

quarta-feira, dia 61, apresentando a coleçõo outono-inverno da loja

o Chef Julmir Rozza e Thiago Airoso Menezes, no noite de 30 de

março no evento de reinauguraçõo do Adega Airoso Menezes, que
agora opero nas dependências do antigo Piano' s Bar da Scar com
bistrô e winebar

'

"0 ROCK VAI INVADIR JARAGUÁ"
Rá, mais uma boa! Quem passou recentemente alí narun do Caixa
Econômica já deve ter visto o faixa que traz a curiosa frase. A

gente revelo, é premissa de uma novo loja de discesem Joraguá
do Sul. Preenchendo o vácuo deixado pelo saudoso Abrigo
Nuclear Records, o conterrôneo Gilson vai abrir na galeria que há

naquela ruo o Rock Invosion, tojo destinado o todos nós órfão� do

gênero, De CDs o roupas e acessórios, o ponto aceita o desafio e o

que lião houver no repertório vai conseguir sob encOmendo.

Aguard�m, a previsão de chenum é para quinze dias.
.

VAI NO SHOW DO OASIS?
Em Curitiba vai rolar dia 10 de moia, no. Arena Expotrade.
Viabilizando com sempre, nosso brother Kélson Mendes riionto
excursão, e convoco os interessados. O valor é RS 60,00 per
copito, em ônibus top de linha. Cantatas: Kélson no 47 8454-
6309 ou Douglas no 9973-8834.

'\

e

MAX,
pires

Co-autor Max Pires

Diogo Pedri e Daiane Lux, em noite de domingo no London Pub

Abração da coluna aos irmãos Bano, pretigiodore� natos do
boa boemia, aqui em shot tirado na Moinho Disco
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6,5 MILHÕES DE DECLARAÇÕES ENVIADAS
Até a manhã de ontem, a Receita Federal do Brasi) contabilizava o recebimento de 6,5 milhões de declarações do Imposto
de Renda Pessoa Física 2009 (ano base-2008). O número equivale a quase 26% do total de declarações esperadas pela
Receita (25 milhões) até o final do prazo, dia 30 de abril, e representa um crescimento de 13% em relaçãõ ao número de
documentos enviados em igual período do ano passado.

CONFIANÇA DO
.

CONSUMIDOR RECUA
A confiança do consumidor recuou no pri
meiro trimestre deste ano, devido à crise
econômica mundial. Segundo o Inec (índice
Nacional de Expectativa do Consumidor), di
vu�ado ontem, a confiança do consumidor
caiu 3,2%, de 109,8 pontos em dezembro
para 106,3 pontos em março. Com a queda,
o índice acumula retração de 8,1% desde se

tembro, quando os efeitos da crise interna
elonnl ainda não eram tão pronunciados so
bre a economia brasileira. "A queda do Inec
pelo segundo trimestre consecutivo mostrou

que o consumidor brasileiro ajustou suas ex

pectativas em linha com o agravamento do
quadro de crise da economia mundial e seus
impactos no Brasil. É um reconhecimento
que as dificuldades atingiram nossa econo

mia", disse o gerente executivo de 'Política
Econômica da CNI; Flávio Castelo Branco. Em
relação lio mesmo período do ano passado,
a pesquisa realizada com 2.002 pessoas de
tectou que o decréscimo foi de 4,7%.

JI

SISTEMA S PARA O TURISMO
O presidente da CDR (Comissão de Desenvolvimento Regional e Tu
rismo), senador Leomar Ouintanilha (PMDB-TOt pretende apresen
tar até o final deste mês um projeto de lei criando o SESTur (Serviço
Nacional de Aprendizagem do Turismo) e o SENATur (Serviço Nacio
nal do Turismo), cha1flado de sistema "S" do turismo. O anúncio foi

feito pelo próprio senador no final do audiência pú
blico realizado na quarta-feira, pela CDR para trator

.. do tema do turismo. Segundo dados do Agência Sena
do, além dei realização da Copa do Mundo de 2014, os.
senadores e especlallstns da área consideraram que

t> .epenes uma plataforma exclusivamente dedicada ao

turismo é capaz de alavancar o setor no País�

CONSUMIDORES VOLTAM A
PROCURAR CONSÓRCIOS
Com móis dificuldade de fazer financiamentos, os

consumidores têm recorrido mais aos consórcios,
principalmente no setor de motos. Essa forma de
aqulslçêo de um bem já ajudou a alavancar os vendas
no passado, mas sua participação apresentou queda
nos últimos tempos, com o aumento dos prazos de fi
nanciamento e a diminuição dos valores das parcelas.
,O presidente da Abraciclo (Associação Brnsllern dos
Fabricantes de Motocicletas), Paulo Takeuchi, lembra
que, no setor, os consórcios já estão voltando, "por
que há muita dificuldade para se aprovar um finan
ciamento". Fonte Infomoney.

INDICADORES CÂMBIO
�-----------------------------

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

LOTERIA
COMPRA VENDA VARIAÇÃO f--------
2,2�4 2,236 -1,97%
3,002 3,004 -0,11%

IPI menor pode durar mais
Medida foi proposta pelo presidente Lula, mas ainda é dúvida

POSSIBILIDADE

BRASíLIA
Já está nas contas do governo

uma redução do IPI sobre veícu
los até o final do ano e o presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva

queria que amedida tivesse sido
'

anunciada no início da semana,
contou uma alta fonte do go
verno, ontem. A ideia teria sido
proposta pelo próprio presidente
dias antes do anúncio da prorro
gação do benefício até o final de

junho, feito na última segunda-
.

feira, mas Lula acabou conven

cido do contrário pelo ministro
.da Fazenda. Guido Mantega ar

gumentou que uma medida de
tão longo prazo poderia ter efeito
contrário ao de estimular as ven
das de carros nos próximos me-

Pr0mb iliHw!1l VUiUf do Prômio (R$)
10 4L385

1

ses. "Mantega disse que as pesso
. as poderiam deixar para comprar
carro apenas no final do ano",
disse o interlocutor do governo.

A prpocupação da equipe
econômica de antecipar movi
mentos para o setor é de tal or
dem que o simples anúncio da
prorrogação para' os próximos'
três meses, fora mantido em se

gredo até oUltimo momento. A
medida - instituida no início do
ano como forma de evitar demis
sões no setor - foi considerada
positiva e poderá ser repetida'de
pendendo da intensidade da cri
se até o final de junho. A indús
tria automotiva representa cerca

de 23% do PIB (Produto Interno

Bruto) industrial brasileiro.

Lula 'é o cara',
afirma Obama
O presidente Luiz Inácio Lula da

Silva ganhou um elogio do presidente
dos EUA, Barack Obama, ontem. Ao
encontrar o presidente brasileiro du
rante almoço que fel parte da reunião
de líderes do 620, em Londres, na In

_, glaterra, Obama afirmou que Lula "é o
.

- cara" e que o presidente brasileiro é o

A medida foi instituída m, início do ano como forma de evitar demissões "político mais popular do mundo".
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Breakers:.

Sorteio de ingressos
Domingo, às 15 horas, tem amístese do Jaraguá .Breakers, no

Campo do Dom Pedro, em Corul!á. E o feitor do Jornal O Correio
do Povo pode assistir de graça. Para isso, basta comentar no blog
Arquibancada, no site www.ocorreiodopovo.com.br. ou mandar um
e-mail paraesporte@ocorreiodopovo.com.br. dizendo porque
você merece o ingresso. Serão cinco sortudos, que acompanharão a

partida contra o Porto Alegre Pumpkins. Os vencedores serão informa
dos através do e-mail, por isso não esqueça de avisar o seu.

NOyP· PATROCINADOR ..

'

Todos sabem que o futsal de base 'come§ou uma nova fase 2009.

Participei do lançamento do novo uniforme e do novo patrócinador da
categori(f sub-15 masculino. De agora em diante, a equipe passará a

se ch
P

r Colégio Evangélico Jaraguá/Mprlan Malhas,lÃfort/fME. O
nome nde mesmo, mas é preciso· enaltec�{guem investe ,

no esporté, especialmente nas categoria J(base.

UTILIDADE. PÚBLICA
"Rjeto\.d9i.verepdorJusti�0 da Luz' (PT). rec heceu como .de utili-

dbde:p'libliéa o Atlético E§parte Clube, qu lado da Ki ô maior
vencedor.do Campeonatº Varzeano (seis.conquistas). Todos sobem da

tradição do time, que tem como inspiração o xará paranaense, já que o

bairro onde fica o clube é formado por moradores vindo daquele Estado.

Agora o ptóximo desafio ,dO time é concluir o campo, que está em fase de
. terraplanôgem. A intenç�ô é que até,o fim do .ano esteja pronto.'

o
•••

�"".

��!la���r�fe12en�?�M������m se'�ovimentando nos

bastidores para a temporóda ,2009. A Coniboriuense, que.,enfrentará o
. Moleque Travesso na Divisão Especial, podednunciar nos próximos dias o

acerto com o técnico LuizGonzaga MiUoU, ex-Criciúma. Já nos quadras:a
novidade é no São Paulo/Suzana, que repatriou do fut50l russo, o ala Pelé.
O jogadortem 35 anos e há seis defendia o Dínamo de Moscou.

PARJfNÃO PERDÊR A PIADÉ�:
No ano passado, a Fifa cogitou proibir jogos na altitude. Maradona se

juntou ao presidente boliviano Eva Morab�s e fez um amistoso em La
Ppz paro provar que não muda em nada o�esempenho de uma equipe
a maIste 3 mil metro� q,cima do nívetdo��(Jr. Na últimp.9uorta-feira,
no n1esm� cidade, o time dirigido por Do.:Q�,Diego levou uma piaba do
time boliviano. Coisas do destino.

Veja mnís do esporte nos bl
a,de Salto o �itç'

rquibancodo e

eiodopovo; br
ii

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

ForçaJovem e Posto Cidade/Tio Patinhas/ARC Industrial (uniforme branco) empataram em confronto na segunda fase

TORNEIO DE VERÃO

Juventude contra a

experiência na- final
ForçaJovem e Posto Cidade fazem a final hoje
SCHROEDER
o duelo da juventude con

tra experiência. Assim que

promete ser a decisão do 16°
Torneio de Verão '- Aberto de
Futsal de Schroeder, hoje às .

20h30, no Ginásio Alfredo
Pasold. O time da casa, Força
Jovem, que já tem a caracterís
tica no nome, enfrenta o Pos
to Cidade/Tio Patinhas/ARC
Industrial, atual campeão da

competição. A Rádio Jaraguá
irá transmitir a partida.

Embora os times tenham no torneio. A campanha foi de
características diferentes, a cinco. vitórias e três çmpates,
expectativa é de uma decisão com 27 gols marcados e 19 so

equilibrada. No jogo da segun- fridos. Claiton fez nove gols e

da fase da competição os times, é o artilheiro do time.
se enfrentaram e empataram em A torcida a favor é com cer-
3x3. O presidente do time jara- teza um dos trunfos do time

guaense, Wilson Abreu, disse de Schroeder. O auxiliar téc

que já conhece o estilo de jogo nico da Força Jovem, Oswaldo
do adversário e aposta na expe- Jurck, comentou que a equipe'
riência dos jogadores para con- espera esse apoio para conse

quistar o bicampeonato. ''Vai guir o título inédito. Mesmo

ser um jogo bem equilibrado, assim, Jurck considera o Pos

enquanto nós temos a tradição to Cidade/Tio Patinhas/ARC
eles são jovens e têm o apoio da Industrial como o favorito. "O

torcida", coinentou. favoritismo é deles pela expe-
O time ainda não perdeu riência do time. Mesmo assim

· ,

ria .1!�lOe$ disA,uta� o
:� p/,"\> ':tt-�' .. ,0

;:�'<' Ui
0�

n s da decisão a torcida poderá peso Na segu fase o Jime do Rio

acompanhar 'Outro grande jogo. da Luz derrotou o Loes por 3x1. O
Vitória, de Jaroguá do Sul, e Loes, favorito pa'ro o ccntrente é o nu-

de' Blumenau estarão· em quadro riverde, que perdeu apenas um jogo
para disputar o/terceiro lugar dQi (para o F9rça Jovem na semifinal).

'Torneio de Verão',"A. partida, que" Já a briga pela artilharia tem Jorge,
inicia às 19h30, poderio ser muito do Noite a Fora, na frente, com 16

. bem uma final, pelo nível das equl- gols mercados.

enfrentamos times de renome

e vencemos, podemos surpre
ender novamente", apontou o

auxiliar. O Força Jovem der
rotou o Vitória - que estava

100% na competição - por
7x4 na semifinaL

'

O Força Jovem possui um
elenco com uma média de 20

anos. A campanha do time
teve cinco vitórias, um empa
te e uma derrota, com 37 gols
marcados e 24 sofridos. [ona
tas Lombardi, com oito gols, é
o artilheiro da equipe.

\ .

GENIELLI RODRIGUEs
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.Três da Malwee voltam contundidos
Lenísio, Franklin e Falcão se recuperam e devem retornar na segunda-feira.
JARAGUÁ DO SUL

Três jogadores da Malwee
que serviram a Seleção Brasi
leira nos Desafio Internacional
de Futsal contra a Argentina e

o Irã voltaram contundidos.
Lenísío e seu velho problema
com a' panturrilha, Franklin
teve um' teve um trauma no

joelho . esquerdo e Falcão re

tornou com uma tendinite no

joelho.
Segundo o preparador fí- ,

sico da Malwee e da seleçâo..
João Romano,' a situação é
normal. "São acidentes que
podem acontecer a qualquer
momento, em atividades aqui
(Malwee) ou na seleção", ex
plicou. No início da semana a

comissão técnica, juntamente

mais detalhados que constata

ram que ele possui uma dife

rença de força de uma perna
para outra.o que desencadeia
as, contusões. "Desde 'que
constatamos começamos um

tratamento mais específico e

já percebi uma melhora. Che
guei a ficar oito meses sem me -

lesionar", disse o jogador.
Todos os três jogadores vol

taní a treinar normalmente na

segunda-feira (6/4)' e devem
\

estrear na Liga' futsal dia 11

de abril contra o Praia Clube
fora de casa. No' entanto, os

três não participam do amis
toso da Malwee hoje contra

.Chapecó.

com o Departamento Médico
da equipe, fez uma reunião

para decidir como iriam resol-
,
ver os problemas médicos dos

- jogadores.
A solução encontrada, con

forme Romano, foi continuar
com treinos físicos na acade
mia e na piscina para Lenísio
e Franklin. E no caso de Fal-

. cão, uma pausa de dois dias
para descanso, uma vez que a

tendinite foi causada pelo ex

cesso de jogos.
No caso de Lenísio os cui

dados devem ser maiores; mas
não são preocupantes. O ca

misa 10 vem há pelo menos

quatro anos sofrendo com le
sões na panturrilha. Em maio
do ano passado ele fez exames GENIELLI RODRIGUES Lenísio faz treino físico para estar pronto até a estreia na Liga Futsal

PEQUENA HISTÓRIA DE ÚM/GRANDE
CAMPEÃO ., PARTE II

ESTRATÉGIA
A disputa seria por equipes e Domingos, o ciclis
ta mais temido pelos adversários, chamou para
si a responsabilidade de minar a resístêncie dos
competidores rivais. Assim c_orno no xadrez, o ci
clismo é repleto de armadilhas, ciladas e engo
dos. O grande ciclista notabiliza-se pela rapidez
na tomada de decisõo, isençõo de erros, perspi
cácia, coragem, ousadia li astúcia. O Português
tinha tudo isso e muito mais: grande espírito de

equipe. Como iria destruir a resistência dos opo
nentes? Saberemos no desenrolar da prova.

o PALCO
Setembro, manhõ primaveril. sol e temperatu
ra amena, uma brisa suave passeia pelo centro
histórico de Florianópolis, palco da competiçõo
ciclística do 2° Jasc (Jogos Abertos de Santa Ca
tarina) em 1961. A pista (ruas centrais) mais se

parecia com uma "Montanha Russo", ,com mui
tas subidas e descidos, curvas inesperadas poro
a direita e para a esquerda, que, de certa forma,
deixava a prova mais emocionante: lórgada' e
chegada eram no cruzamento da Rua Arcipreste
Paiva com Tenente Silveira, alto da Praça XV de
Novembro (Praça da Figueira), ao lado do Cate
dral. próximo ao Palácio Cruz e Souza. Os atletas
teriam que percorrer 25 voltas perfazendo um

total de 50 quilômetros.

DUELO DE TITÃS
Dez equipes (40 ciclista�) se alinharam em busco do
galardõo máximo dos Jasc. Joinville e Jaraguá polari
zavam as atenções, com equipes eram formadas pelos
melhores ciclistas do Sul do país. Haviam se defronta
do pelo Campeonato Estadual, nos últimos seis anos,
e o placar apontava três rltérles poro cada Iodo. Pelo

, "Cidade dos Príncipes", pedalavam Çarlos Schultz, Ro
lando Mader, Uno Theilacker e Izaltino Machado. Pelo
"Metrópole do Dinamismo", os determinados Domin
gos Correio fPortuguês), Álvaro Pereira (menino de 16
anos), Joõo Fortunato e Max Papendick.
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www.autoelite.com.br 1 Grupo Auto Elite 40 anos d. credibilidade.

Somos todos ouvidos!
Ouvidoria Geral do Estado. Vo�ê falai nós agimos.

Exerça a sua cidadania,
ligue 0800 6448500* ou acesse www.ouvidoria.sc.gov.br.
*Atendimento: dias úteis, das 13 às '19 horas.

Secretaria de
Estado da
Administração
www.sea.sc.gov.br� Quvíàí\lMª Geral sa E$taqQ

Centro Administrativo do Estado de Santa Catarina - S!'õA • Secretaria de Estado da Admil1isti ",ção
Roc;lovía SC:401" - Km 5, n.? 4600· Saco Grande· F�oriat16polis • SC· CEP 88032�G05
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