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Prefeitura construiu 11 novos parques de diversão este ano e ainda promoveu melhorias em 30 áreas de lazer.
.

Mas falta de manutenção compromete a brincadeira das crianças. Em Nereu Ramos (foto), o mato toma conta do local.

MP recebe denúncia
contra Evaldo Junckes

Assistentes sociais e oposição questionam compra
de terreno para construção de casos populares
sem aprovação no Câmara de Guoramirim e com

valor que estaria superfoturado.
Página 4

Concursos abrem
1 0'0 novas vagas

Inscrições para processos seletivos de Schroeder
e Mossaranduba estão com inscrições abertos.

Vogas são para diversos funções com salários que
'- variam de RS 360 o RS 1600.
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Começam obras na
Ângelo Schiochet

.

Recapeomento do cobertura asfáltico teve
início ontem. Mos, segundo a Prefeitura, o
término do alargamento fica para o próximo

ano devido à movimentação de Natal.
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SC Cup abre hoje
com festa na F12
Novo estabelecimento do craque Falcão
recebe o evento que obre unia dos
principais competições de base do país.
Luciano do Valle e Gabriel O Pensador
participam do abertura.
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Harmonize.a ceia e

saiba o que servir
Sommelier Aldo.{;odorin preparou
umas dicas de vinhos e espumantes
paro ninguém fazer feio nos festas
de Natal e Ano Novo.

VIDA SAUDÁVEL

DOR DE CABEÇA ATACA 72%
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA.

\ I

Pesquisa da Unifesp (Universidade Federal do Estado
de São Paulo). Fonte: Diário do Grande ABC

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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EDITORIAL'
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OPINIAO----------

lei Orgânita
A Câmara de Vereadores dá uma clara

demonstração de coragem e responsabili
dade ao tentar clarear as re-

.,

gras sobre o nepotismo no

município. Pela proposta da
nova Lei Orgânica, que deve
ser votada nos próximos dias,
fica proibida a contratação de
parentes para cargos de qual
quer escalão, inclusive para o

secretariado.
O nepotismo está tão en

raizado na cultura brasileira
que facilmente a classe po
lítica consegue burlar as leis já existentes,
por isso é tão importante que os vereadores

cumpram seu papel dando um passo ím-

portante na moralização e modernização do
sistema público em Iaraguá do Sul.

A contratação de parentes
é prática .que viola as garan
tias constitucionais de im

pessoalidade administrativa,
na medida em que estabe
lece privilégios em função
de relações de parentesco e

desconsidera a capacidade
técnica para o exercício do
cargo público. O fundamen
to das ações de combate ao

nepotismo é o fortalecimen-
.

to tia democracia e a resistência a ações de
concentração de poder ainda tão comum no

�. Brasil inteiro.
'

o fundamento
dos ações de,

combate ue nepotismo
, é o fOrlalecime'nto
do democracia. e o

resistência o açoes
de concentração

de poder

CHARGE

PONTO DE VISTA

o salário de benefício do segurado'

VITÓRIO ALTAIR

LAZZARIS, ADVOGADO

O salário de benefício pode ser prove
niente de somente urna fonte de contribui
ção, ou seja, por exemplo, quando temos

urn emprego com carteira profissional assi
nada, ou proveniente de atividades conco
mitantes - se refere ao exercício pelo segu
rado de mais de uma atividade laborativa,
durante o mesmo período - temos dois ou

.

mais empregos com carteira profissional
assinada em períodos idênticos, observan
do as leis trabalhistas em vigor.

Ainda, existem outras formas de fontes

de contribuições, elencando acima somen
te uma forma de contribuição.

Assim, a lei previdenciária diz que es

sas atividades concomitantes serão calcu
ladas com base na soma dos salários de
contribuição das atividades exercidas na

data do requerimento administrativo ou do
óbito - no caso de pensão por morte -, ou

ainda no período básico de cálculo.
Então, quando o segurado satisfizer, em

relação a cada atividade laborativa, ilS con

dições para se aposentar, o salário de bene
fício será calculado com base na sorna dos

respectivos salários de contribuição.
Entretanto, quando o segurado não

.

satisfizer, em relação a cada atividade la
borativa, as condições para se aposentar,
o salário de benefício será calculado com
base nos salários de contribuição das ati-

DO LEITOR

Nossas atitudes
Há algumas semanas um grave acidente alterou a

rotina em nossa cidade. Em alguns bairros as pesso
as foram despertadas pelas sirenes das ambulâncias,
carros de polícia e o ronco do helicóptero. Em alguns
cruzamentos estratégicos a polícia controlava o trân
sito. Aos poucos as pessoas foram obtendo informa
ções, se inteirando do ocorrido e umas foram con

tando às outras, formando uma rede informal de

comunicação. O simples fato de sabermos que bem
ali próximo de nós, pessoas estão passando por mo
mentos de dor e desespero, já nos dá um aperto no

peito e uma sensação de angústia e isso é natural
ao ser humano.

O que não pode ser natural e julgo ser inadmissí
vel, são Oi) relatos sobre a atitude de algumas pessoas
em momentos como este. Há quem atrapalhe o resga
te e o atendimento das vítimas para, sabe-se lã por
que, poder olhar, fotografar ou filmar. O momento do

resgate deveria ser tratado como um instante sagrado,
dada à fragilidade em que se encontram os seres hu
manos ali feridos e sua total dependência da capaci
dade de agir, com precisão, das pessoas especializa
das em seu atendimento. Para quem está prestando
o socorro é primordial estar focado no seu trabalho,
pois suas atitudes, muitas vezes, serão a diferença
entre vida e morte. Logo, a última coisa com que
esses profissionais deveriam ter que se preocupar, .

seria com a curiosidade alheia ou ter sua atenção
desviada do atendimento de um ferido por uma

câmera ou alguém os interpelando com perguntas
inconvenientes, quando' não atrapalhando a movi

mentação das equipes.
Nossas atitudes refletem muito do que somos e é

nos momentos de maior fragilidade que o bom senso

deve imperar. Um desejo egoístameu, não pode levar
um profissional ao erro e o sofrimento ao próximo. Se .

não posso ajudar, ou melhor, se não estou capacitado
a prestar ajuda e já há alguém especializado fazendo
o trabalho, o melhor que posso fazer é manter distân
cia segura ou, se possível, seguir em frente. Ajudar e

apoiar sempre, atrapalhar e causar prejuízo jamais.

NILZA HELENA DA SILVA VILHENA, FUNCIONÁRIA
PÚBUCII. fEDERAL f. EsenHORA

.

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

enviados poro o e-mell redacoo@ocorreiodopovo,com,br, ou por corto paro o

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

* telefone (' não serão publicados),

vidades que já atendeu os requisitos para
se aposentar e um percentual da média
do salário de contribuição de cada uma

das demais atividades.
Assim, resulta na relação entre anos

completos de atividade e o número de
anos de serviço considerado para a con

cessão do benefício.
Importante salientar que, para aqueles

'

contribuintes com limite máximo do salá
rio de contribuição não se aplica a regra an
terior, pois deverão contribuir apenas por

.
uma das atividades concomitantes.

Portanto, fique atento ao tipo de reco-

lhimento 'ao INSS que é realizado men

salmente, procure conversar com sua con

tabilidade ou advocacia para sua melhor
satisfação quando da concessão de sua

aposentadoria.
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Carolina Tomaselli
Schützen no-rCE

Denúncia de indícios de irregularidades nas contas da
21 a Schützenfest foi protocolada ontem à tarde no Tribu
nal de Contas do Estado. O documento leva as assinatu
ras do G 8, grupo de oito vereadores que formam o bloco
de oposição na Câmara. Os mesmos oito devem assinar
o requerimento para 'instauração de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito), e não uma pessoa da sociedade

. civil, como aventado ontem pelo petista Justino da Luz.
Diferente do que se comentava, estudo jurídico apontou
que os requerentes poderão votar o relatório final, que
confirmará ou não as suspeitas.

Voltou
O Tribunal de Contas do Es-

.

tado mandou de volta para o

prefeito Evaldo Iunckes (I?T) o

relatório em que ele aponta su

postas irregularidades na ges
tão Nilson Bylaardt (PMDB).
Segundo o TCE, a administra
ção precisa primeiro fazer uma
tomadas de contas antes de
mandar a denúncia para análi
se do tribunal. Como recomen

dado, Iunckes já tratou de criar
uma comissão, para fazer o le
vantamento antes feito.

PIERO RAGAZZI

Pedidos
,
Vereador Caubi Pinheiro (PDT) •

assina ofício ao deputado estadual
DagomarCarneiro (PDT) solicitan-
do o agendamento de audiência
com oDnit pata discutir a seguran-
ça no perímetro urbano da BR-280.
Em outras indicações aprovadas,
Caubi requer ao Executivo a cons

trução de uma garagem ao lado da
Secretaria de Educação. Também
pede que seja feita cobrança de
uma taxa de autônomopara que os
vendedores ambulantes, pelo perí
odo de 30 dias, tenham autorização
para comercializar seus produtos.

Convênio
Câmara de Guaramirim au

torizou. o município a firmar
convênio com aAssociação para
Recuperação de Alcoólatras e

Toxicômanos, objetivando o tra-'
tamento de adolescentes e adul
tos, dependentes químicos e/
ou alcoólicos. O repasse será de
R$ 800 por mês, com duração de
nove meses, podendo

\

ser pror
rogado por igual período. Este
ano, foram aprovados outros

quatro convênios, que totalizam
R$ 3,8mil mensais.

Valetas
Vereador Jaime Negherbon

(PMDB) cobrou mais agilida
de do Samae para fechar as

valas e reparar o pavimento
nas ruas em que é mexido na

tubulação da rede. O peerne-
.

debista cita casos nos bairros

Iaraguá Esquerdo e Garibaldi,
onde a situação é registrada
há dias. "Os motoristas .cor

rem grande risco, mas eles'
pagam IPVA e seus impostos e

merecem ruas de qualidade",
'avalia Negherbon.

ARQUIVO OCP

ca rol i n a@ocorreiodopovo.com.br
CÉSAR JUNKES

GameOver
Um dos responsáveis pela de

flagração da Operação Game Over,
.
o promotor de Justiça Hélio Sell Jú
nior deixa a comarca depois de três
anos. Foi promovido à Promotoria
da Vara da Infância e Juventude
de Criciúma. Até que o Ministério
Público abra vaga, quem responde
pela quinta Promotoria é o pro
motor público Aristeu Xenofontes
Lenzi. Em outubro, a juíza da vara
criminal, Patrícia Nolli, a quem ca

beria a sentença no processo, tam
bém foi transferida. O novo titular é
BrunoMakowiecky Salles.

FALAAl!

"
Eles precisam de
carinho, de ajuda,
e não estamos
preparados
para isso.

"�o
VEREAOOR AQeM.IIR

POSSAMIIJ (DEM), SOBRE 05
PORTADORES 00 VIRVS HIV

Do leitor 1
"Prezados senhores, sempre

que posso, acompanho as notícias
do Correio do Povo. Achei muito
interessante a notícia da edição de
sábado (28/11), sobre chefias den
tro da Fundação Cultural. Até por
que obtive a primeira colocação no
último concurso público municipal
para avagade analistaemAssuntos
Culturais, e, passados' quase dois
anos, aindanão fui convocado para
assumir a vaga". "Inclusive, obtive a
segunda maior pontuação de todo
o concurso, que ofereceu vagas
para diversos cargos.

Do leitor2
A Prefeitura alega não ter verba

para contratação, mas parece-me
que existe verba para pagar as ci
tadas chefias. Fica uma sugestão
para. o Correio do Povo: averiguar
quantas vagas oferecidas. pelo úl
timo concurso Público ainda não
foram preenchidas, já que o prazo
para contratação é até fevereiro
próximo (dois anos da homologa
ção do resultado)". "Acredito que a

minha situação, assim como a de
outros classificados, representa um
desinteresse e desrespeito àqueles
que realmente têm direito a figurar
no quadro de firncionários efetivos
do município, devido a muito es

tudo, conhecimento e dedicação".
Cordialmente, Humberto H. Ozaki.

Nãoé
Secretário de Administração e

Finanças, Ivo Konell, negou ontem
.

queMílton.Konell, nomeado para o
cargo de provimento em comissão
de oficial de Gabinete, seja seu pri
mo, como divulgado há exatos 30
dias pela coluna. Milton Konell foi
nomeado por portaria publicada
no dia 16 de fevereiro para o cargo
vinculado ao Gabinete da prefeita.
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MAIS UMA·
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POLITICA----------

Compra de terreno é denunciada
I _

Assistentes sociais e oposição encaminham pedido de investigação ao MP
_

PIERO RAGAZZI

GUARAMIRIM

A compra de um terreno

de mais de 29 mil metros qua
drados pelo prefeito Evaldo
Junckes (PT), sob o pretexto da
construção de casas populares,
foi denunciada ao Ministério
Público. O protocolo, na terça
feira, foi iniciativa de quatro as

sistentes sociais da Prefeitura,
que reprovaram o projeto ha-

.
bitacional e alegam não foram
ouvidas pelo Executivo.

Junckes começou a negociar
o terreno para o projeto habita
cional há 35 dias. No dia 13 de
novembro, o prefeito editou um
decreto tornando a área de in
teresse público. Outro decreto
foi feito 11 dias depois,_desa
propríando o imóvel e, assim,
permitindo o poder público a

comprar o imóvel por R$ 370

mil, valor da avaliação feita por

uma comissão da Prefeitura. A
transação não tinha sido firma
da até ontem.

Um das autoras da denún
cia, a assistente: social Cristiane
Mucinato afirma que Junckes
está comprando o terreno sem

uma consulta técnica, que
avalie as condições para rea

lizar o projeto de habitação.
.

'�própria assistente social do
,

Planejamento .

não recomen

dou a compra do terreno, mas
eles ignoraram o parecer que
enviamos. Aquela área não ser

ve para moradia", afirma.
Cristiane reclama ainda que

a população não foi consultada
para discutir o assunto. "Fize
ram tudo a toque de caixa, sem
falar com ninguém. Deveriam

primeiro perguntar aos futuros
moradores à que acham do lu

gar", acrescenta.

Oposição foz acusação de

superloturomento no compro
O ex e futuro prefeito, Nil

son Bylaardt (PMDB), também
criticou os dois decretos edita
dos pelo adversário. Segundo
o peemedebista, a Lei Orgâ
nica do município não per
mite que o Executivo compre
um terreno sem aprovação
da Câmara de Vereadores. "O

Legislativo precisa analisar a

proposta antes. O Mário Sé
rio Peixer (ex-prefeito) fez o

mesmo ano passado e a Câ
mara contestou os decretos",
relembra.

Outra acusação de Bylaardt
é de um possível superfatura
menta na compra do terreno,

Terreno d� quase 30 mil niefros quadrados fica no Bairro Caixa D'Água e pertence a Ailton Tomelin

Junckes garante que transação é legal
Prefeito afirma que encaminhamento ao �P foi armado pela oposição

O prefeito Evaldo Junckes
(PT) garante que os decretos
assinados para a compra do
terreno estão dentro da lei. Se-

que deverá custar R$ 370 mil.
Ele afirma que há um outro
terreno próximo, de 250 mil
metros quadrados, é avaliado
no mercado por R$ 400 mil.

-

gundo ele, o terreno custava
"Como pode um terreno R$ 400 mil, mas foi reduzido

que é oito vezes maior que o para R$ 370 mil. "Para fins so

desejado pela Prefeitura cus- ciais, eu posso desapropriar
tar quase o mesmo preço? Esta um terreno sem passar pela
imóvel está supervalorizado, Câmara. A área que vamos

não?", ironiza. As acusações comprar tem igreja, escola e

da oposição foram enviadas à ponto de ônibus por perto,
Promotoria de Justiça de Gua- serve para moradia", justifica.
ramirim, em um documento Junckes afirma que a de
assinado pelo advogado Fag- núncia no Ministério Público
ner Ferreira Azambuja, procu- foi feito por 'pessoas ligadas a

radar do Executivo no gover- . Nilson Bylaardt. "É armação
no Bylaardt. dele. Ele queria comprar um

terreno de gente do PMDB

para fazer essas casas e agora
só quer atrapalhar", denuncia.

A assistente social Cris
tiane Mucinato confirma que
foi comissionada na gestão
Bylaardt, mas diz que é filia
da ao PT há 15 anos. "Sou do

partido do Junckes, mas não
concordo com ações que ele
vem tomando", � responde.

_ Já para Bylaardt, o prefeito
� precisa explicar e não atacar"
� "Será que sou eu o culpado
� de todas as denúncias contra

Bylaardt alega que compra precisa passar pela Câmara, segundo etl0M ele?", provoca.

CÉSAR JUNKES

Cristiane Mucinato é uma das assistentes sociais que assina a denúncia

Câmáro vai analisar o assunte !
'

o presidente do Câmara de Vere
adores, Marcos Monnes (PSDB) conto .

que só soube do compro do �erreno
poro os cosas populares ontem. Ele
afirmo que o irá estudar o coso, para
saber se o Executivo pode ou não con-

cretizor uma compra de imóvel sem
passar pelo Legislativo. O tucano es

tranhou que o denúnció não foi repas
sado à Câmara. "Nós temos o poder e
o dever de fiscalizar. Esse assunto já
deveria estar conosco", comento.
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Mais 11 parques na cidade
Segundo secretário, investimento para criação dos espaços foi de R$ 53,2 mil

.

FOTOS CÉSAR JUNKES.

'\JARAGUÁ DO SUL'

A auxiliar de limpeza San-
.

dra de Lima, 23 anos, e filha
Clara, de dois anos, finalmen
te têm onde brincar ao ar livre.
Isso porque o Bairro Vila Leu
zi, onde elas 'moram, ganhou
um parquinho na Rua Louren

ço Kanzler, perto da casa de
las. "Antes ela (Clara) só brin
cava no parquinho da creche.

Agora ela pode se divertir aqui
também", 'comentou Sandra.

O menino Felipe de Almei
da, 8 anos, também comemora

a abertura de um parque in
fantil no Bairro Jaraguá 99, há
cerca de um mês. "Venho aqui
todo dia. Só achei que deveria
ter mais balanços para a gente
brincar", avaliou.

Assim- coma os bairros
Vila Lenzi e Jaraguá 99, outras
nove áreas da cidade foram

contempladas com parqui
nhos neste ano (veja lista dos
locais ao lado). De acordo com
o secretário de Cultura, Espor
te e Lazer, Ronaldo Raulino, o
investimento na criação dos
n espaços foi de R$ 53,2 mil.
Cada local tem uma casinha
com escorregador, dois balan
ços e espaço com duas .argolas

para ginástica.
A expectativa é de que os

acabamentos, como a colo
cação da areia e a instalação
do meio fio, sejam concluí
dos nos próximos dias. Con
forme Raulino, neste ano a

Prefeitura também investiu
R$ 35 mil para melhorias
em 30 das 56 áreas de lazer:
existentes na cidade. Entre
os serviços realizados estão a

substituição dos brinquedos
estragados por novos, pintu
ra, capina e outros.

Raulino anuncia que, den
tro de 30 dias, a Prefeitura
deve concluir o processo li
citatório para criar dez novos

parquinhos no próximo ano,

"Queremos fazer mais parques
e ampliar os já existentes, pois
acho que eles precisam ser um -

pouco maiores", afirmou. Os
locais onde os parques serão
instalados ainda estão sendo
avaliados. A previsão é de que
sejam investidos cerca de R$
80 mil. Hoje, o município tem

56 áreas de lazer (campinhos
de futebol de areia e vôlei) e

36 parquinhos.

DAIANE ZANGHELlNI Sandra de Lima, 23 anos, brinca com a filha Claro, de dois anos, no novo porque do Bairro Vila Lenzi

Mato p·rejudica a diversão em
Nereu Ramos e Ribeirão Cavalo

Na manhã de ontem, a re

portagem de O Correio do Povo
voltou a alguns parques visi

.tados em junho deste ano. Na

Praça Ângelo Piazera (Centro),
o balanço que na época esta
va quebrado foi substituído.
Os outros brinquedos também
foram pintados. Em Nereu Ra-"
mos, um balanço que também
estava danificado foi trocado,
mas 0-mato que cresce ao re

,,'

-

dor da área está-atrapalhando a
,

diversão. "Fica ruim para brin
car porque no mato tem muito

espinho e isso machuca", co-
.

mentou o menino Osmaír dos
Santos Paula, 13 anos, que tam

bém. cobra melhor iluminação

No Ribeirão Cavalo,
porque infantil foi
totalmente invadido

. pelo moto

pública no local.
No Bairro Ribeirão Cavalo,

a comunidade também reivin
dica a limpeza do local. A

área, que foi completamen
te invadida pelo mato e tem

água parada, é motivo de

preocupação para os morado
res. "Moro aqui desde 2008 e

acredito que, neste ano, nin

guém veio roçar ainda. É até

perigoso para as crianças,
porque pode ter aranha e até
cobra aí dentro", disse a dona
de casa Maria Alexandrina, 65
anos, ao lado do neto Wesley,
de quatro anos.

Conforme Raulino, nesta

semana uma equipe está reá

lizando a roçada do mato nas

áreas de lazer. Eleafirma que o

serviço será finalizado até ama

nhã e que os parques de Nereu
Ramos e Ribeirão Cavalo estão
entre os locais contemplados .

novos parques
• Barra do Rio Molha (Parque
de Eventos, Rua Walter
Marquardt)

• Jaraguó 99(Rua Arduíno
Perine, Loteamento Caso Nova
2)

• Vila lalau (Rua Professor
Irmão Geraldino)

• Estrada Novo (Ruo LeopOldo
Bleze)

• Vila Lenzi (Rua Lourenço
Kanzler) .

• Três Rios do Sul (Rua Werner
Grutzmocher)

• Goriboldi/Ouro Verde (Rua
Pastor Aroldo Willion) .

• Celltenório (Ruo Germano
Wagner)

• Ilho da Figueira (Rôo Antônio
Bernardo Schmidt)

• Morro da Boa Visto (Ruo
francisco Jacomini)

- Nereu Ramos (Rua 144, Vila
Machado)
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PROGRAMAÇÃO
HOJE
• 8h às 8h30 - Recepção e credenciamento
• 8h30 às 9h30 - Aberturo
• 9h30 às 1 Oh - O Ecoturismo e o Turismo de Aventuro
como vetor de desenvolvimento locol· Boas práticas
do Brasil e do mundo

• 10h às 12h - Programa Aventura Segura
Aprendizados, 'conquistas e desafios

• 12h às 13h30 -Intervalo
• j 3h30 os 14h30 - Quem é o consumidor de
Ecoturismo e Turismo de Aventura?

• 14h30 às 17h - Apresentação das Empresas
participantes do Programo Aventura Seguro,
Oportunidade de parcerias, relacionamentos e_negócios,

• 17h às 18h - O Futura do Ecoturismo e do Turismo de
Aventura no Destino, no Brasil e no mundo

AMANHÃ
. '. 8h às 1Oh30 - Desenvolvimento Turistico nos Municípios

(Coses de sucesso no Brasil: SoCOITO, Bonito e Brotos;
A segmentação turístico no Estado de Santo Cotarino;
A importância das parcerias público privadas)

• 1Oh30 às 12h30 - Encontro sabre Associativismo
Empresarial no Ecoturismo e Turismo de Aventura
Foco na Comissão Abeto· se, Assembleia Geral da
Comissão (Participação do Sebrae Regional e

I Secretaria deTurismo),
• 12h30 às 14h -Intervalo
• 14h os 15h . Encontra do Grupo Voluntário de
Busco fi Salvamento

• 15h às 16h30 - �ncontro sabre Gestão do
Segurança e a Certificação (Avaliação da
Conformidade) em Turismo de Aventuro

• 16h30 às 17h - Avaliação do Seminário e

consideraçães de encerramento,

Corupó é uma dos cidades do Vale do Itapõcu que oferece estruturo poro Ó turismo de aventuro

.SEMINÁRIO

Empresas de turismo
recebem qualificaç�o
Debate é sobre a segurança dos clientes'

Eco radical
JARAGUÁ DO SUL,

o roteiro do Seminário
Técnico Destino

.

Aventura

Segura, qu� acontece hoje,
a partir das 8h30, e amanhã, .t

:

no Centro Empresarial, de [a
raguá do Sul, promete uma

rodada de debates sobre se

gurança e qualificação profís-:
sional das empresas de ecotu
rismo e turismo de aventura

no Brasil. A previsão é reunir, dades esportivas ao ar livre.

principalmente; estudantes de .

Segundo a coordenadora da

educação física e de biologia, Abeta, Stela Mares Ferreira de
autoridades públicas e clubes [esus, nos primeiros dias vão

esportivos do Vale do Itapocu, ser apresentados os resultados
além das pessoas inclusas no dos trabalhos- realizados pela
programa Aventura Segura - associação desde 2005, além de
uma iniciativa do Ministério informar as práticas dessa ati
do Turismo, em parceria com vidade, o perfil do consumidor
o Sebrae Nacional e executado desse tipo. de serviço e as ten-

.

pela Abeta (Associação Brasi- dências para o mercado.
leira das Empresas de Ecotu- A programação já passou
rismo e Turismo de Aventura). por 16 destinos definidos pelo

O seminário está incluso na 'governo federal, mais de quatro
programação do evento Eco Ra- mil pessoas participaram das
dical, que será realizado entre oficinas, cerca de 100 municí

sexta-feira e domingo, na Arena pios foram envolvidos, e 170

Jaraguá, com palestras e ativi- empresas, que optaram por par-

Todos os atividades oferecidos no evento Eco Radical são gratuitos e cbér
tas o todo comunidade da região. Segundo Fenisio Pires Júniot presidente da
Abeto de Jaraguá do Sul, a programação será importante paro destacar o
potencial do região nos negócios de ecoturismo e turismo' de aventura. "A
nosso região tem maior manitona de canoagem do Brasil e o maior encontro
de trilheiros que acontece no Bananalama em Corupá", enfatizou.

ticipar do processo da ímplan
tação do Sistema de Gestão da

Segurançanas operações de tu
rismo de aventura, receberam
suporte. Em Santa Catarina,
Florianópolis foi escolhida para
sediar o programa. 'Aproveita
mos a estrutura do evento Eco
Radical para promover o semi
nário do programa Aventura
Segura também aqui em Iara
guá", afirma Stela. Esse projeto
qualifica e certifica o segmento
de turismo de aventura no.país,
com o objetivo de ampliar a

oferta no setor.

DAIANA CONSTANTINO

!�.:

Concursos abrem 100 vagas,
para trabalho no setor-público

, SCHROEDER/MASSARANDUBA
Hoje encerra à período de

inscrições para o concurso

público e para o processo se

letivo de ACTs' do município
de Massaranduba. O edital
deve ser conferido no seguin
te endereço da internet www..
massaranduba.sc.gov.br, Em

Sehroeder, o cadastro. para
o concurso público vai até o

próximo dia 10.
Para Massaranduba, o

concurso público tem 23 va

gas. A taxa de inscrição custa

R$ 80 e R$ 3p para as pesso
as com capacitação respecti
vamente em ensino superior
e fundamental. A prova será
realizada no .día 20 de de
zembro, na escola Ministro
Pedro Aleixo, às 9 horas. Já
para o processo seletivo, não
haverá avaliação. Os candi
datos vão ser classificados
por tempo de serviço e qua
lificação profissional, segun-

do a secretária de Educação,
Diva Ranghetti.

Os valores dos salários dos

profissionais ficam entre R$
1400 e R$ 360, respeitando a

carga horária de trabalho. Ou
tras informações pelo telefone
(47) 3379-4600.

O concurso público de
Schroeder oferece 46 cargos ..

Ao todo, são 77 vagas. A taxa

de inscrição para os candida
tos com ensino superior custa
R$ 80, os pretendentes com

ensino' médio ou técnico de
sembolsam R$ 60 e os concor

rentes com ensino fundamen
'tal pagam R$ 40.

A prova está prevista para
o dia 17 de janeiro. O local
ainda não foi divulgado. Os
interessados devem se, ins
crever nas seguintes páginas
virtuais: www.saber.srv.br '8

www.schroeder.sc.gov.br. Ou
tras informações pelo telefone
(47) 3374-1191.

CÉSAR JUNKES

Professor-é uma dos funções com vagas em Massaranduba e Schroeder

VAGAS EM SCHROEDER
• Analista de Recursos Humanos
• Assistente. Social
• Contador
• Enfermeiro
• Engenheiro ambiental
• Engenheiro civil
• Farmacêutico
• Fis.cal de tributos
• Fiscal sanitarista I
• Fonoaudiólogo
• Cardiologista
• Pediatra
• Nutricionista
• Psicólogo
• Terapeutó oéupacional
• Professor de todos os níveis
• Agente de endemias:
• Auxiliar de administração de

contabilidade e de expediente
• üesenhlstu
• Fiscal de Obras e Posturas

• Instrutor de danço
• Músico regente
• Recepcionista
• Técnico em químico
• Topógrafo

. .

• Auxiliar de serviços gerais
• Coveiro
• Eletricista
• Motorista
• Operador de máquina
• Pedreiro

VAGAS EM MASSARANDUBA
• Orientador. Educacional
.• Professor de Educação Infantil
• língua Portuguesa
• Geografia
• língua Ingleso
• Ensino Religioso
• Artes
• Educação Física
• Servente
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TRÂNSITO

Rua Ângelo Schiochet está em obras
Asfalto é recapado, mas o término,do alargamento fica para o próximo ano

JARAGUÁ DO SUL

Quem transitar pela Rua

Ângelo Schiochet, no Centro,
durante esta semana vai se de

parar com diversos operários ao
longo da via. É que, desde on

tem, eles fazem o recapeamento
da cobertura asfáltica da estra

da, prejudicada por inúmeros
buracos, em suma, no trajeto
entre os cruzamentos' com as

ruas Marina Frutuoso e Barão
do Rio Branco.

Segundo o secretário de
Obras do município, Valdir
Bordin, a recuperação deve se

estender por cerca de três dias.

Enquanto o serviço não termi
na, os motoristas precisam re

dobrar a atenção e a paciência.
Isso porque, a empresa respon
sável pelo trabalho, provavel
mente, interromperá o tráfego
em determinados pontos e ho-

ráríos, "Quando possível, o ide
al é tentar desviar, pegar outro
caminho", sugere.

No próximo ano, as aten

ções se voltam ao alargamento
da pista, começado em 2008 e

até hoje estacionado. Conforme
Bordin, a conclusão seria feita
ainda neste ano. Contudo, os

comerciantes teriam solicitado o

adiamento para janeiro de 2010

devido à movimentação intensa

inspirada pelo período natalino.
. Ao pagamento das obras estão
reservados R$ 122 mil.

Além disso, a administração
pública ainda é obrigada a acer

tar cerca de R$ -500 mil prove
nientes da desapropriação da
faixa em anexação à via. A lista

completa de afetados inclui 28
terrenos.

'

KELLY ERDMANN

CÉSAR JUNKES

Tráfego de veículos deve ser interrompido o medido que o serviço avançar o ruo. Dica é desviar, se possível

Momdores criticam depósito de Semáforos ainda não funcionam
sucatas da Secretaria de Obms Só depois da poda é que mudanças em cruzamento serão finalizadas
JARAGUÁ DO SUL

O depósito de carcaças de
veículos e equipamentos da
Secretaria de Obras, no Bair
ro Barra do Rio Cerro, tem

deixado moradores vizinhos
revoltados. Repleto de sucatas
de fEma e à margem do Rio [a- ,

raguá, o local estaria ajudan
do na proliferação de insetos,
'segundo a dona de casa Ruth

Kempczynski, 55.
Ela conta que, em períodos

de chuvas constantes como os

atuais, a água acaba ficando ar

mazenada no meio do lixo. E,
com isso; o ponto se transforma
em um criadouro de mosquitos,
"No verão ninguém aguenta.

A Prefeitura vem verificar os JARAGUÁ DO SUL

vasos de flores nas nossas re- Os sinaleiros recentemen

sidências, mas não faz a parte' te instalados no cruzamento

dela", critica. das ruas Walter Marquardt,
Indagado pela reportagem Feliciano Bortolini e Enrico

do O Correio do Povo sobre Fermi devem começar a fun
o assunta, o responsável pela cionar em breve. De acordo
pasta, Valdir Bordin, respondeu com o secretário de Obras,
que desde o início do ano até Valdir Bordin, o acionamen

agora não recebeu nem sequer to depende da poda de uma

uma reclamação do espaço. árvore plantada nas proximi
Mesmo assim, se comprometeu dades da chamada ponte da
a conferir os motivos das quei- Argi. O serviço está progra
xas da população e a resolver mado para acontecer neste
o problema. Os materiais cos- fim de semana.'"" "/ .

rumam ficar armazenados na Logo depois, acontece a

espera de leilões públicos. Só remoção dos pneus que, por
depois são despachados, esva- •

enquanto, servem para garan
ziando o lugar. tir a segurança dos motoristas.

O intuito é também fazer SI.

sinalização horizontal do tre
cho em seguida. Com isso, o

trânsito fluirá de maneira di
ferente no local. Os' três se

máforos controlam o tráfego
de quem dirige no sentido
Centro - Barra do Rio Cerro,
Barra do Rio Cerro - Jaraguá
Esquerdo e· vice-versa. Os

(J) únicos' com acesso livre são

i os condutores que deixa
i rem a Rua Feliciano Bortoli
,� ni em direção à Rua Walter

.

Ma�quardt.'Segundo vizinhos, carcaças serviriam como criodouros de mosquitos

CÉSAR JUNKES

Conforme secretário, serviço está programado poro este fim de semana

Caminhões novos até o Natal
A Secretario, Municipal 'de

Obras está no aguardo dos veí
culos adquiridos pelo Prefeitura
poro remodelar o frota. São 13
caminhões, entre eles dois pipas,
e uma máquina de sinalização que
devem chegar 00 pátio até o fim'

deste ano. De acordo com Valdir
Bordin, o empresa veneedero do
licitação trabalho no produção dos
caçambas, mos projeto entregar'
os equipamentos antes do, Natal.

'

O custo do aquisição se aproximo
dos RS 3 milhões.
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De 4 o 6 de dezembro ocorre o evento Eco Radical no Arena Joroguó. Não
deixe de conferir o programação completo, acesse www.ecoradicol.com.br

Quinta-feiro, 3 de dezembro
• Ouinto do Pagode com grupo Kibellezo

Locol: London Pub
Início às 22 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
Acesso: RS 10,00 masculino e RS 5,00 feminino - primeiro lotlt

f
I • Discotecagem de hits dos anos 70 a contemporâneos com DJ Spark
,I Local: Estação doTempo
I Início do às 22 horas I Contato: 47 33764822
I . Acesso: RS 5,00 feminino e RS 10,00 masculino - cobrados o partir dos 21 h!

Sexta-feira, 4 de dezembro
• Reggae e pop-rock com banda Zimbrus

Local: london Pub
Início às 22 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
Acesso: RS 15,00 feminino e RS 20,00 masculino - primeiro lote

• Sexta Sertaneja com dupla Bruno & Moicon / Entrada free até 23h30 / Double
caipirinha poro elas
local: Estoçâo do Tempo
Início às 23 horas I Contato: 47 33764822
Acessos: RS 6,00 feminino e RS12,00 masculino - cobrados a partir das21 h

Sábado, 5 de dezembro
• Especial Férias Universitárias/ DJ Adrian P. e convidados! Portadores de carteiro de

estudontetem acesso free até 23h30
Local: London Pub
Início às 23 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8�8 2122
Acesso: RS 10,00 feminino e RS 15,00 masculino

• Show com bando Forenight/ Festival de Mossas até 22h
Local: Estação do Tempo
Início do shaw às21 horas I Cantata: 47 3376'4822
Acesso: RS 5,00feminino e RS1 0,00 masculino - cobrado o partirdas21 h

• Eco Radical - Festival Alternativo / Show com bandos Nóis, Principio Ativo,
Bedinis, Deserta, Atomic Deoth, Vinil de Bolso e Buro
Local: Arena Joraguá
Início às 14 horas
Acessos gratuitos

• ladies Free Fuel Eventos· Bye Bye 2009/ Shaw com Mazzo & Gabriel /
Pagode com grupo Novo Tendência! OJ Bibbe Andreatta / Acesso liberado
poro elos até 23h30
Local: �ecreativo Duas Rodas
Início às 23 horas I Contato: 8433 0083
Acesso: RS 15,00 - primeiro lote

Domingo, 6 de dezembro
• Showde sertanejo universitário com dupla Téo & Edó

tocai: London Pub
Início às20 horas I Contato: 473055 0665 ou 8448 2122
Acessos: RS 5,00 feminino e RS 10,00 masculino

• Eco Radical - Festivàl de Encerramento / Shaw com bandos Kanaã e Alto
Rotação/Sertanejo com dupla Dany & Rofo/Show nacional com Dozoranho
tocai: Arena Joraguó
Início às 15 horas -Início do show nacional às 19h .

Acessos gratuitos

: 1 :1 : •.: ,I @ J I : ( .: • : 'I : 1 n

VARIEDADES---------
ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

Alunos dos cursos da Scar mostram os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano em apresentações gratuitos

ARTE PARA TODOS
. ,

TEM MUSICA,
- -

TEATRO E DANÇA
Scar abre as portas para diversas atrações
A Scar (Sociedade de

Cultura Artística), de [ara
guá do Sul, está com uma

agenda recheada nos próxi
mos dias. São vários even-

tos, com opções para todos O Carol Collegium Vocole apresento o "Concerto Comemorativo 200
os gostos e idades.

,
Anos de MeQ!lelssohn-Bartholdy" neste sábado, o partir dos 20 horas,

Os alunos da Sociedade
_

-"15!J n'alg-réjol�terono do Centro. No programo estão famosos canções como
estão encerrande 'as"'ã'tivlda- Christen, Atzet Diesen Tag, de Johen Sebostion Bach; A Cerimony of Ca-
-des e' apresentam os traba- rols, de Benjamim Britten, Concerto Grosso, de G. F. Handel; Die Geburt
lhos construídos ao longo do Christi e Von Himmel Hoch, ambos de Mendelssohn-Bartholdy. Os ingres-
ano. No sábado, no palco do sos estão à vendo no secretario do Igreja ou pelo telefone (47) 8861-
Pequeno Teatro, às inh da 7686 e custam RS 10 inteiro e RS 5 meio entrado. O evento tem o apoio
manhã, a professora Vanize do Fundo Municipal de Cultura, que está oferecendo 100 ingressos de
Kraag comanda o recital de cortesia, disponíveis no recepção do Fundação Cultural de Jaroguó do
piano e teclado. Sul- Avenida Getúlio Vargas, n° 405, Centro.

Também no dia 5, no Gran
de Teatro, acontece a mostra
teatral 'do programa Cultura
nos Bairros. Serão dez apre- Já no domingo, a Scar pro
sentações divididas em dois move o Auto de Natal. Com
horários, às l7h e 19h. Os es- cenário que representa a épo
petáculos de dança, teatro e ca, o espetáculo vai trabalhar
música são apresentados por música e dança. O evento
alunos da rede municipal de começa às 19h e os ingressos
ensino. A entrada para os �éustarri R$ 10 inteira e R$- 5
dois eventos é gratuita. meia entrada.

Coral homenageia
compositor neste sábado

Para começar a semana,
na segunda-feira às 20h, as

canções passam a ser protago
nistas. O Projeto Música Para
Todos traz apresentações gra
tuitas dos alunos da Scar de
violino, percussão, bateria,
piano, teclado e flauta.
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APESC INAUGURA

AGÊNCIA EM JARAGUÁ
No dia 3'de dezembro de 1981, era inaugura

da a agência da Apesc (Associação de Poupança
e Empréstimo de Santa Catarina) em Jaraguá do
Sul. A empresa tinha agências em todo o Estado
e funcionava como banco. Com a inauguração,
os jaraguaenses iriam ganhar mais agilidade para
fazer um empréstimo. Mas a inovação era a con

quista da casa própria através do banco. A Apesc
pretendia facilitar esse sonho de muitos moradores.

A agência estava localizada na Avenida Ma
rechal Deodoro da Fonseca. O banco não tinha
muitas agências em Santa Catarina, e a de Iara-

,

guá do Sul era a 12° do Estado. A Apesc estava

com um plano de expansão, e devia inaugurar,
ainda em 1981, mais duas agências, uma em

Florianópolis e outra em Caçador. Apesar dos
benefícios que trouxe ao município, a Apesc fa
liu alguns anos mais tarde.

DIVULGAÇÃO

o Correio do Povo divulgou foto do inauguração do banco

o CORREIO DO POVO ri1I
QUINTA-FEIRA. 3 DE DEZEMBRO DE 2009 ..

CURIOSIDADE
Na década de 2Ó era muito

comum ver anúncios de cinema
no jornal O Correio do Povo. O
Cinema Jaraguá foi inaugurado
em 1920 e fazia sessões nos sa

lões de festas da região. Eles ti
nham uma aparelhagem móvel

que era levada para o local de
exibição. Esse anúncio, era do

jornal de 1926, informando uma
sessão do filme O Homem de
Ferro. As informações eram em

português e alemão.

3 DE DEZEMBRO PELO MUNDO
• 1870 � Vem a público o Manifesto Republicano que tem
como um dos principais redatores Quintino Boccriúva.

• 1963 - Criação da Base Aérea de Brasília.

• 1965 - Os Beatles lançam o seu sexto álbum,
Rubber Soul.

• 1976 - Fidel Castro se diploma Presidente da

República de Cuba.

• 1979 - Onze pessoas morrem na correria para conseguir
melhores lugares no show da banda TheWho em

Cincinnati, nos Estado Unidos.
• 1994 - Lançamento do Pltrystotíon da Sony no Japão .

.....

',;9
..••.•

• 1997 - 700 mil trabalhadores israelitas fazem greve

centre o programa governumental de privatizações e

aposentadorias, paralisando aeroportos, portos, bancos,
empresas estatais e parte dos serviços públicos.

-

FESTA DE SAO SILVESTRE
Neste sábado, a Sociedade Esportiva e

Recreativa ,Hansa Humboldt, de Corupá,
promove a Festa de São Silvestre. O even-

to serve para encerrar as atividades de Tiro

Hamburguês, Carabina 22, Chumbinho,
_

Seta e Bolão. As festividades iniciam às 14h
,

na sede social com a presença dos sócios;
convidados e simpatizantes, encerrando às

19h, com jantar de confraternização. A Só
ciedade Hansa Humboldt fica na Rua Ro
berto Seidel, n? 1551, Bairro Centro. Outras
informações nos telefones (47) 3375-1957
ou 3375-0232.

.

SOCIEDADES· EVENTOS· HisTÓRIA. ASSOCIAÇÕES

As amigas Rosangela
Gnewuch, Viviane '

Wolodasczyk, Eliane
Erdmann e Juliane Eger
na Festa de Rainha da
Sociedade Alvorada

Os amigos
Ruy Utpadel

e Valdino
,

TeskePresença do casul lvenu e Adolar Mathias na festa do Alvorada

_

FOTOS DIVULGAÇÃO

,

-

Marli Nitzke, durante festa da
Sociedade Alvorada
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Ao acaso
Clara não via muitos motivos

para sorrir. É,.pois que graça estava
tendo a vida assim? Sinceramente,
nenhuma. Aos bons dias alheios,
respondia bom dia e pronto. Nada
demais sentia. Era pura conveni
-ência social, necessidade, educa-
ção. Talvez até uma tentativa de
despertar em si mesma um BOM
DIA de verdade! Mas, fazer o que?
Não rolava.

Dizem por aí que a alegria vem

de dentro. Deve ser. Porém, uma

discreta ajudinha de fora não lhe
cairia nada mal. Estava tudo tão
sem cor. De casa ao trabalho. Do
trabalho de volta para casa. Corre
ria do cão. Falta de tempo até mes

mo para conversar. Com quem? Por
hora, todos ocupados, inclusive no

messenger. Coisa de fim de ano se

aproximando provavelmente. Sen

sação ruim que dá isso. Natal, ré
veillon batendo à porta, "hora' de
escrever cartões, hora de rever os

planos", já dizia a música.
Clara, que planos, hein? Nada

de projetos. Eles foram todos en

gavetados. Estavam à mercê do al

guém que resolveu seguir sozinho.
Hora de recolher os sonhos e fazer
um balanço, sugerem os especia
listas comportamentais. Ela nãd

quer seguir as dicas. Melhor nem'
pensar em nada. Melhor mesmo é
deixar a cabeça vazia, afirma a ami

ga. Psiiiiiu, silêncio. Ninguém fala
nada. Ou falem à vontade e não a

comuniquem.
Querem saber, Clara chorou.

Sim, lágrimas inundaram a face.
A mulher forte despencou. Só
ontem. Hoje não mais. Alegria
(lembram-se"], vem de dentro. No
entanto, uma ajudinha de fora faz
a diferença.

Uma piada ingênua e sem sen

tido. Um abraço apertado. Um olá,
sem a pergunta que costumeira
mente o acompanha. Não, ela não

quer responder se está tudo .bem.
Nem .pretende conceder explica
ções. Muito menos recontar histó
rias. Clara prefere a novidade. Pou
co se-importa com o resto. Agora.

"A vida é mesmo agora", cantam
no CD. Uhum, deve ser. Ela inter

rompeu a canção. Lá vai sorrir em
nova e boa companhia. Rir tanto até
a barriga doer. Gargalhar até o olho
chorar de tanta diversão. Tchau.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES-�-------

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

• Cine Breithoupt 1
• lua Novo (leg) (14h, 16h30, 19h, 21 h30 -: sex, sob,
dom, seg, ter; quo, qui)

• Gine Breithoupt 2
• Substitutos (leg) (14h40 - sex, sobi dom, quo)
(14hl0, 16h, Uh50, 19h35, 21h20-seg, ter, qui)

• Atividade Paranormal (leg) - Pré-estreio
(21 h25 - sex sob, dom)
• Lua Novo (leg) (16h30, 19h - sex sob, dom)
(16h30, 19h, 21h30-quo)

• Cine Breithoupt 3
• 2012 (leg)
(15h, 18h, 21 h - sex, sob, dom, 5eg, ter, quo, qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1 .

• 2012 (Leg) (15h, 18h, 2� h - sex, sob, dom,
seg, ter, quo, qui)

• Cine Cidade 2
• Tá Chovendo Hambúrguer (Dub)
(15h20 -: sex, sob, dom,.seg, ter, quo, qui)
• Substitutos (leg)
(17h, 19h1O, 21hl0-sex, sob, dom, seg,ler, quo, qui)

• Cine Mueller 1
• Lúo Novo (leg) (14hl0, 16h40, 19h20, 21h50-sex,
sob, dom, dom, seg, ter, quo, qui)

Uma odisseia

surpreendente
Álvor Núfiez Cabezo de Vaca foi tão

ousado quanto seus contemporâneos
Cristóvão Colombo e Hernán Cortés. Pode
ter tido menos fortuna e reconhecimento ..

comparado o eles, mos não lhe faltou
sorte. Seu jogo de cinturo, aliado aos

sinais do cruz, lhe permltlu escapar do
morte diversos vezes e viver o suficiente
poro eternizar suo história singular.

• Cine Mueller 2
• Ativida�e. Patano.rmal fLeg) - Pré-estréio
(20h; 22h - sex, sob, dom)

1

!
•. Planeta 51 (f)ub) (14h45, 15h45, 17h45 - sex, sob;
dom) (131145, 15M5,J7h45, 20�15'-:Wg, tetqua, qui)

A continuidade
da revolução

Após ri Revolução Cubano, Che está
no auge de suo fomo e poder. Então
ele desapareceu, ressurgindo incógnito .

no Bolívia, onde organizo um pequeno
grupo de como rodos cubanos e recrutas
bolivianos poro começar o gronde revo

lução latino-americano. Uma história de
idealismo e sacrifício.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Feminondo e Julieta pedem o ajudo de Rose, Davi,
Patrício e Suzana poro o elaboraçõo de um plano para
pegar o OVO de segurançiJ. Heloísa volto do almoço
e estranho ver todo mundo sair do sala de Gustavo.
Alcino procura pelos homens que estavam seguindo
Débora. Taís comento com Rose que vai conhecer o
mõe de Sólon. Luli diz que vai ajudar Tarcísio o es

tudar para o prova. Sofia avisa que vai sair com uma

amiga depois que entregar os gabaritos dos pravos no
colégio. Pedro fico nervosa e Sofia estranho.

.

CARAS E BOCAS
Padre Guilherme opresso o cerimônia p'oro que Anita

seja atendido. Clô fico arrasado com a confusão em

seu cosgmento. UIi avisa Denis que Aníta está dando
iJ luz dentro do igreja. Tadeu tenta anjmar aô en

quanto Paulina conta que ela e Zoraide prepararam
uma festa surpreso. Anselmo anuncia q�e seu filho
nasceu e os convidados desistem de ir iJ festa. Anita

chega õo hospital com o bebê e procura saber se ele
nasceu com deficiência visual. (} médico afirmo que o

bebê de Anita nõo tem deficiência visual.

VIVER A VIDA
Luciano fico feliz com seu progresso e Marcas, Tereza,
Jorge e Miguel reagem comovidoS'. Felipe e Bruno
conversam nó táxi admirando as paisagens do Rio
de Janeiro. Moretti conversa com Tereza e Marcos
e conto que o otimismo é muito importante para
a recuperação de Luciano. Tereza comento com

Marcos que Miguel e luciona estõo apaixonados.
Miguel e Jorge conversam sobre o progresso que
Luciano teve, enquanto a observam dormir. Bruno
e Felipe chegam iJ caso de Silvia e descobrem que
a mõe do fotógrafo nõo está. Fernando conto para
Bruno que suo mõe foi para Petrópolis depois que

..

teve uma crise de labirintite.

PODER PARALELO
Daniela entra no quarto de Pedro e lê o e-mail que
ele estô escrevendo para Nina. Moura afirmo o Rafael.
que foi enganada por muito tempo e nõo quer repetir
esso história. Ela diz que ele tem muita coisa a resal�
ve[ Rafael falo paro Antônio voltar ao Rio e diz que
nõo a amo. Antônio vai iJ cosa de Moura, mos Dulce
avisa que o filho nõo irá atendê-Ia. Tucci e Lucas tor
turam Kholid. Tucci arrasta Khalid para os fu�dos da
clínico e, junto com Lucos, o foz comer copim e danço r
para se esquivar dos tiras.

BELA A FEIA
Rodrigo fica perplexo diante do notícia de que
Olga fugiu do hospital. Ele nõo entende porque elo
fez isso. Hortência e Bela contam para Luzia que
võo visitar Vera mais tarde. luzia diz que Rodrigo
também tinha 'que visitar o mõe e Belo fica triste
00 dizer que ele está muito grudado em Cíntia.
Verônica conto para o advogado de Ricardo que
Vera já matou um homem. Com isso, ele promete
fazer tudo que o que puder para incriminá-Ia. Ele
diz que pode usar o fato do abandono do filho o

favor de Ricardo.

(O resumo dos copítulos é de responsabilidade dos
emissoras).
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Galisteu quer
um herdeiro
A apresentadora Adrione Golisteu
quer ter um filho. Segundo o coluna
Página 3, do jornal "O Dia", o apre
sentadora, que está com 36 anos, está
tentando �ngrovidor do namorado,
Alexandre lódice. Poro conseguir
o herdeiro, elo parou de tomar
medicamento contraceptivo e está
no expectativa. "No mês passado, até
achei que estivesse grávido,'mos era

alarme falso", revelou Golisteu.

Atrações pára o Oi
Fashion Rock 2010
Mal terminou o Oi Foshion Rocks
2009, os organizadores já estão co

meçando o pensar em alguns només
que irão participar do festa no ano

que vem. Após'o Rio receber cantores
como Morioh Corey, Ci.oro e Di,ddy,
segundo o jornal "O Dia", Shokiro,
Justin Timberloke e Konye West estão
cotados poro serem os novos atrações.
No 010 do modo, os grifes Chonel,
Osklen e Bolmoin devem desfilar.

Morre a voz por
traz da tapadeira
Luiz Lombardi Neto, locutor oficial
do apresentador Silvio Santos, foi
encontrado morto no manhã de ontem.
em suo residência, no cidade de Santo
André, no região do ABC paulista.
Segundo o irmão dele, Reinaldo Lom
bardi, o locutor foi encontrado por
suo mulher, Eni, morto no como, às 8h
de quarto-feiro. Ainda não se sobe
o que vitimou o locutor, que morreu
aos 69 anos de idade.

SUDOKU

r-;; é
Chimbica

fazendo pose
poro o clic
do leitor.
A foto é de
Ani Goetten.
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SOBRE O JOGO '

É um jogo de lógico muito simples e viclente. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números ém cada linho e cada coluna, Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3,

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
A frente se desloca rapidamente por Santa Ca
tarina, entre a madrugada e manhã, mantendo
o tempo instável com condições de chuva e até
temporal isolado.

9 l 6 L € 5 9 v t
t L S 9 9 v E 6 Z

9 € v z � 6 9 L 9

9 6 L 9 9 z � E 17
v 9 l t 6 € S 9 L

E t 9 9 v L z S 6

6 t! � c 9 9 L Z 9
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b 9 ,ª" r� z � 6 ,3:. €

• Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE

O 2/12 ')) 9/12

NOVA NASCENTE

16/12 � 24/12

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
MíN: 21°C

" MíN: 17°C

" Mí�:17°C� Mí�:170C�MÁX: 31°C MÁX: 24°C MAX: 19°C MAX: 20°C
,

Sol com Sol com Encoberto Encoberto
pancadas de chuva pancadas de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

,

O desejo de mudar
sua vida profissio
nal pode revelar

a sua insatisfação. Há sinal de '

frustração no campo sentimen
tal, muito cuidado! Aproveite
bem sua liberdade de ação neste
dia, mas procure transformá-Ia
em algo útil para você.

� LEÃO

�,.:l (22/7 a 22/8)
:: '} E conveniente man-

� u.-. ter certa distância
dos amigos, pois

podem ocorrer intromissões des
necessárias. À tarde, terá desejo
por mais privacidade. Mantenha
o controle total da vida e não
entre no ritmo que ela parece
determinar para você.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Ser gentil e amável
vaj trazer opor
tunidades e bons

resultados para você. B.om dia
para estreitar os seus vínculos
com a família, só não deixe
que interfiram em sua vida
amorosa. Talvez, sintll um certo
receio em demonstrar carinho.

r- '" CÂNCER

�;._.;� �!�:r: :e���ces-
t ; sidade de ampliar

os conhecimentos.
Na'paixão, as diferenças podem
ser gritantes e isso não pode
ser um desafio. Suas obrigações
precisam ser cumpridas até o

fim e não devem ser deixadas
para que outros as terminem.

l1J'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O setor pro!i�sional
conta com otlmas

vibrações, princi-
palmente se você demonstrar
um maiõr envolvimento com o

trabalbo. O ciúme, seu ou de
quem ama, pode atrQpalhar. A
sua intuiçüo está muito aguçada
hoje, ouça sua voz interior.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Bom dia para você
investir em seus

sonhos e ideais,
dê o seu melhor. Atente-se: a
vida amorosa corre o risco de
ser sacrificada. Controle seus

impulsos emocionais e tenha
cuidado para não ter perdas,
com dinheiro por conta deles.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10) .

Manter o bom hu
mor é a saída para.
resolver pequenos

contratempos hoje. Há um nítido
desejo de se destacar profis
sionalmente, podendo deixar a
vida afetiva em segundo plano.
Talvez, sinta a necessidade de
iniciar algo em sua vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Novos horizontes
podem se abrir no
trabalho, mas é
preciso ir contra

uma postura conservadora. Sua
careira terá o apoio de um fnmí
liar. A insegurança pode abalar a
relação a dois. Não permita que
a razão censure os sentimentos.

I
•

SAGITARIO
(22/11 021/12)

lJl O que os outros

{ ( esperam de
você pode não

corresponder.aos seus desejos. A
sensaçÜo de !.TIal estar só pode ge
ror mudanças bruscas de humor.
Procure se adequar à vida diária,
pois a' rotina é útil para aprimorar
a disciplina e a ordem.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Alguns contra
tempos podem
alterar a rotina

de trabalho e causar tumulto.
Tudo o que conseguir hoje será
fruto da sua dedicação pessoal.
Vença o clima de desmotivação
na paixão. Veja se não dá muita
atenção ao que não é prioridade.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

3/12
Almir J. Pedri
Amabilis Cescanetlo
Ana Carolina. Volkamann
Ana Claudia da Silva
Arno Drews
Bruno Fossile
Camile L. Martini
Carlos D. de Moura
Cassiano B. da Silva
Elvira Costa
Fátima Maestri
Francisco Grest
Francisco Klowaski
Guilherme Saibert
Isabel C. Rodrigues
Isolde Borchardt
Johan P. Gehnke
Josiane Tissi
Juliana Toteriko
Kelwin Wescphal
Laura Kupos
Leandro Gonçalves
Leonardo Ceolin
Maria I. da Silva
Maria O. Brych
Mateus O. Ronghetti
Norberto E. Baade
Oscar Batschauer Neto
Sandra R. Andryersti
Teofila Olos
Vitor A. Junckes
Viviane Estol

DIVIRTA-SE

Sabedoria
Em um largo rio, de difícil troves-
sio, havia um barqueiro. Um ilustre
advogado precisou de seu serviço. Em
certo momento, o advogado pergunto 00

barqueiro:
- Companheiro, você sobe ler e escrever?
- Não.
- É uma peno, você perdeu uma porte do
suo vida!
Ele torno o perguntar:
- Você sobe fazer contos?
- Não.

,

- Peno, perdeu outro porte do vida!
Uma onda bastante forte vira o borco e
o barqueiro pergunto:
- Você sobe nadar?
- Não!
- Então perdeu o vida inteiro!

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Não seja incon
sequente ao lidar
com dinheiro: E

moderação é a palavra-chave. A
saúde requer mais cuidado, pois
sua energia vital pode estar em
baixa. Lembre-se de que após
a tempestade, os campos se

'refrescam e ficam mais floridos.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Hoj�, não queira '

,�..., satisfazer aos
outros mais do

que a si mesmo. Na sua área
afetiva, há sinal de desencanto
e retraimento. Seja como for,
lembre-se de que é através da
elevação de sua alma que você
vai se sentir muito mais seguro.
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EUROPA

NACIONAI:----------

Lula e Vushchenko
definem parcerias
Presidentes querem lançarmíssil em 2010
KIEV, UCRÂNIA

Os presidentes do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, e da
Ucrânia, Viktor Yushchenko,
assinaram ontem, durante en

contro em Kiev, acordos nas

áreas de defesa, agricultura,
educação, turismo e cultura.
Os dois expressaram a ex

pectativa de que seja possível
fazer em 2010 o lançamento
do primeiro foguete da série
Ciclone IV; na Base de Alcân
tara, no Maranhão, onde a in

fraestrutura, destruída por um
incêndio em 2003, está sendo

- instalada por meio de um pro
jeto conjunto do Brasil e da
Ucrânia.

O ucraniano comemorou

o fato
-

de seu país ter definido
com o Brasil uma parceria "de .

nível estratégico" e afirmou
estar convencido de que o pri-

. meiro lançamento do foguete
Ciclone IV será feito em 2010.
Lulafoi mais cauteloso, fez

referências aos seguidos atra
sos no projeto de Alcântara,
mas também espera para 2010
o lançamento. "Meu mandato
termina meia-noite de 31 de
dezembro de 2010. Eu espe
ro que tenha tempo de fazer
o primeiro lançamento do Jo

guete ainda no meumandato".
Em seguida, o presidente brasi
leiro justificou os muitos atrasos

na instalação da infraestrutura do
projeto de construção do centro
de lançamentos de Alcântara,
assinado em 2007, dizendo que
se devem a problemas com a

comunidade quilombola local
e à demora na concessão de li-

PT/PMDB

. Roberto Requião
nõo quer aliança

-

o governador do Paraná, Roberto Re
quião, se movimento para desestabilizar
o união entre PT e PMDB para os elei

ções de 2010 com o lançamento de suo

pré-candidatura à Presidência. "Não há
nessa rititude uma mobilização pessoal,
mos há o nécessário exercício de uma

militância do PMDB", disse.

Esquema de segurança do Enem
terá ajuda das Forças Armadas

..... -

BRASILlA

Todas as forças policias mi
litares' além das Forças Arma
das, - participam do esquema
de segurança montado para
a aplicação do Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio),
nos próximos dias cinco e seis
de dezembro. Segundo 0- Inep
(Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais), res
ponsável pelo exame, as provas
começam a ser entregues nos

locais a partir de sábado.
'�s provas já estão impres

sas e, desta vez, foram emba
ladas dentro da própria gráfi
ca que tem nível máximo de
segurança", garante o Inep. O
material foi colocado em malo
tes e armazenado em contêine

res, que foram escoltados'pelo
Exército ou pela. Polícia Rodo-

Presidente do Brasil e do Ucrânia disseram que acordos no área do defeso

<'

Acordos assinados
Segundo lula, o importância do

projeto de lançamento de satélites
está no defeso do Brasil, pois permi
tirá melhor controle do espaço aé
reo. Um dos acordos assinados on

tem permitirá o fim do exigência de

cenças ambientais.
Lula afirmou que o encon

tro de hoje serviu para "apres
sar decisões e destravar ques
tões que estavam travadas"
e têm causado os sucessivos

JORNALISTAS

CCJ do Senado
apoia diploma
A Comissão de Constituição de Justi

ça do Senado aprovou ontem o proposto
de emendo à Constituição que exige o

diplomo de jornalista poro o exercíclo
do profissão: Ao restabelecer essa con

dição, o Congresso revê o decisão do
Supremo Tribunal federal, que acabou
com o exigência do diplomo.

visto poro turistas ucranianos que
entram no Brasil e vice e verso. Os
dois presidentes não detalharam os .

acordos que assinaram no área de
defeso. Disseram que há temos, nessa
área, que ainda estão em negociação.

atrasos. Já o presidente ucra

niano disse acreditar que, com
as conversas de ontem, foram
resolvidos.os problemas.

AGÊNCIA ESTADO

SERV1ÇO

O_i lidera lista
de reclamações
Empresas do selo r de teiecomunico

ções têm o maior índice de não atendi
mento de reclamações de consumidores.
A listo foi divulgado ontem pelo Minis
tério do Justiça que também divulgou
o ranking dos empresas que mais rece

beram reclamações. lideram o listo Oi,
Itoú, Nokio, Ericsson e o TIM.

viária Federal. Os exames estão
armazenados em 63 quartéis e

também foram pulverizados em
624 unidades distribuidoras dos
Correios, de onde só saem sob
escolta. Esses locais são vigiados
por policiais militares.

Cada Estado fez seu plano
de operação com 0- envolvimen
to das polícias militares das 27
unidades federativas. De acordo

_

com o Inep, ainda participam do
esquema Exército, Marinha, Ae
ronáutica e Polícia Federal. No
próximo fim de semana, 4, 1 mi
lhões de candidatos participam
do exame, que teve de ser adiado
em outubro depois que algumas
das provas foram roubadas da

gráfica, em São Paulo, onde era

impresso o material.

AGÊNCIA BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DE SANTA CÁTARINA

Fabelionatc do Munidpla e Comarca de Jaraguâ do- Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabl'liá eOfidala Designada

Avenida Marecnal Deodoro da Fonseca na 1589,
. Telefone: (47) 3273-2390 H. de Pune. 09:0011 ás 18:00h

.

REPúBuCA FEDERKI1VADO BRASIL- ESlADO DE SAN1l\ CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficiala

Designada - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n'' 1589 - Telefone: (47).3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 ruas úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitarfem), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 129942 Sacado: ANTONIO ROBERTO DA SILVA CPF: 604590.269-68
Cedente: BVFINANCElRAS/A-CEL· CNPJ: OLl49.953/000
Número doTítulo: 131022565 Espécie: INDlCAÇAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 30/03/2009 Valor: Ll40,35
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 2Ó,DO, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 129685 Sacado: GERSON SERVICOS ELETRONICOS ITDAME CNPJ: 05.979.993/000
Cedente: FRIGEIAR COMERCIO E DISTRIBUlCAO SA CNPJ: 92.660.406/000
Número do Título: 3572601 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17/11/2009 Valor: 265,04
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$I4,60, Diligência: R$ 20,00,Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130115 Sacado: ISMAELSOBRlNIiO NEVES RAMOS CPF: 383.779.342-72
Cedente: VALDOCIR HAAS ME GNPJ: 03.986.145/000
Número do Título: 22333-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 17/11/2009 Valor: 136,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130011 Sacado: JCS COMERCIO DE ARTIGOS ESP.LTDAME CNPI: 06.287.662/000
Cedente: ROLA MOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LCNPJ: 01.218.495/000
Número do Título: 21782-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA. DataVencimento: 19/11/2009 Valor: 1.522,50
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO .

Protocolctzssaa Sacado: JOAO CARLOS RAMIRES DE FREITAS CPF: 368.893.690-68
Cedente: BVFlNANCElRA S/A-CEI. CNP1: 01.149.953/000
Número do Título: 131018723 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 28/08/2008 Valor: 1.819,69

.

Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00
.

Protocolo: 129947 Sacado: JOSE CARLOS ALBANO CPF: 015.492.159-90
Cedente: BVFINANCElRA S/A-CEI. CNPJ: OLl49.953/000
Número doTítulo: 131021228 Espécie: INDICAQ\O .

Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 29/01/2009 Valor: 2.165,89
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130247 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PRODAL LTDA CNPI: 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND E COM DE PRODALiMENTICIOS LTDA CNPJ: 03.241.442/000
NUmero do Título: 24904/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 15/11/2009 Valor: 733,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$lO,OO

Protocolo: 130246 Sacado: MS MODAS lIDA ME CNPJ: 10.782.850/000
Cedente: ZP2 INDUSTRIA E COMERCIO DOVESTUARIO LT CNPJ: 09.271.922/000
Número doTítulo: 100639003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante:·CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 18/11/2009 Valor: 236,30·
Liquidação após a in(unação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130287 Sacado: SUZANA GE!1;CHLEITER CPF: 046.355.979-70
Cedente: RNA COMERCIO DE AUTOMOVEIS DDAME CNPJ: 02.571.485/000
Número do Título: 3011-11/12-2Espécie: CONTRATO
Apresentante: CASH CREDITO E FOMENTO LIDA DataVencimento: 21110/2009 Valor: 414,00

.

Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 129884 Sacado:VERONlCA GESSER CPF: 638.608.139-00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL ORION CNPJ: 09.315.766/000
Número do Título: 30lB102009 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO lTAÚ S.A. Data Vencimento: 12/11/2009 Valor: 89,38
Liquidação após a Intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00; Edital: R$ 10,00

MargotAdeliaGrubba Lehmann.Tabeliã eOficiala Designada
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VIVAS!!!
Embora ela jure de pés juntos que não entrou para o ro'l das "quarentonas"
- de bem com a vida, a família e o trabalho, além de querida por jaraguaen
ses, campinenses, gregos e troianos -, a amiga dos olhos cintilantes, Carla
Hening, dia 8 de dezembro, em Campinas, vira a folha do calendário e ganha
coro de parabéns. Cheers!

NIVER
No terço-feiro, o queridíssimo Eliane Rausis, esposo do

empresário do romo de automóveis, José Luiz Rausis, recebeu
;\ seleto grupo de amigos, no F12 Bar, poro comemorar em

grande estilo mais um aniversário. Parobéns! O meu desejo
é que você e suo família sejam plenamente felizes.

GRANDE ESTRÉIA
Não é nenhuma estrela da Globo, mui
to menos um periquito australiano ou

um pintassilgo famoso das paradas de
sucesso Brasil afora, que estréia hoje
no F12 Sport. No melhor estilo papai
e mamãe, sabe tudo e mais um pouco,
é o nosso diretor cquido O Correio do
Povo Nelson Pereira que mostrará todo
o seu talento dentro das quatro linhas.
Nelsinho é aquele jogador inteligente,
veloz e finalizador. O lado que o craque
joga não perde nunca. O convite para
o ingresso entre os "galácticos" foi do
líder dos quintaferinos Tato Branco.
Você vai perder?

" Uma vida

gosto cometendo erros
não é mais honrado,
mos é mais úJil do
que uma vida gosto

fazendo nodo ,,GEORGE
BERNARD SHAW

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o arquiteto
gente boa e antenado Murici Mura
ra. Ele também lê a coluna tódos os

dios paro ficar bipado nas melhores
notícias da nossa região.

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No Xanghay Food. O melhor restau
rante chinês da nossa região.

+.
.�

SUElTER

NAS RODAS
". O meu amigo e técnico
de futebol dos tempos idos,
lula Molheira, será notícia
da revista Nossa, edição de
dezembro, na página Por
Onde Anda.

• Hoje à noite, o nosso que
rido Paulico, e seus convi
dados, solta a voz e mostra
todo o seu talento musical,
no bar O Meu Boteco. Vale
conferir.

• Adorei o mimo de Natal
da galera esperta da Kar
lache Malhas. Bem criativo
e utilitário. Valeu!

• Ana Carolina Bruck é out
ra querida que recebe coro

de parabéns hoje. Por favor,
liguem! Ela vai adorar saber
que foi lembrndo. Mil vivas.

O executivo Giuliano Donini - Presidente da Marisol - foi eleito Líder

Empresarial de Santa Catarina 2009, em eleição do Fórum de Líderes.
Um dos prêmios mais importantes no meio empresarial no Brasil

FOFOCÓDROMO BAILE DO CHOPE
O namoro já acabou faz seis meses,' No sábado, dia 5 de dezembro,
mas a família dela faz de tudo para embalado pelo delicioso chope
que volte com o bom partido. Do outro Kiinigs Bier e a animação da ban-
lado, agora é pra valer. Ele circula soz- do Real do Paraná, acontece na

inho em sociedade e ela nem aparece. Sociedade Alvorada, o tradicional
Está cada dia mais bonito e bem cui- baile do chope. Imperdível!
dada e só quer fazer o que o coração
monda, bem longe daqui. PANETONE

Uma coisa é certo meus leitores:
o escândalo do mensalinho em

Brasília não vai terminar em

pizza. Vai acabar em panetone!
Não é?

O casal José Luis e Eliane Rausis. Ela foi a grande aniversariante de terça-feira

CEGONHA"
A família de Doyane Vieiro e

Francisco Paula, o Chico, craque
"do futsal da "lVialwee, vai au

mentar. Dono Cegonha acaba de
assinar contrato com a dupla. A
gente só não sabe - ainda - se

é menino ou menina.

DICA DE QUINTA
Curtir o Bier Haus.
Uma dos melhores
choperios do região.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

TE CONTEI!
• Alertar não ofende! No entrado
do Ruo João Doubrawo, mais
precisamente 00 Iodo do colossal
Teatro do Scor, o moto está
tomando conto.

• O amigo Volnei Henke, do Vip,
já está de molas prontos. Ele vai 00
Rio de Janeiro ossistit no Moraconã,
00 jogo do Flamengo, seu time do
coração, contra a equipe do Grêmio.
A tiracolo ele leva o folclórico
Capivoro Monstro.

• No segunda-feira, às 19h30min,
o pessoal do Curso de Moda da Unerj
movimenta, no badalado cosa Estação
do Tempo, um concorrido desfile. Boa
pedida para o começo da semana.

• O restaurante japonês Kantan
também foi lembrado pelo revista
Vejo Santa Catarina como uma dos
melhores gastronomias da nosso

região. Bola bronco.

• A campanha da CDl "Deixe o

seu brinquedo levar um sorriso" irá
até o dia 10 de dezembro. O locol"
de entrega é em todas os lojas
conveniadas à entidade. Ajude! Faz
bem para o coração e paro o alma.

• Hoje à noite, no london, tem
show com o excelente grupo de
pagode Ki Beleza.

• No sábodo, na Recreativa Duas
Rodas, tem o festa Bye Bye 2009.
Presença de Mozzo & Gabriel e o

grupo Novo Tendência. Elos free
até 23h30min.

• Dia 12 de dezembro, no Moinho
Disco, o festa Sagitorianos. Noite
memorável poro comemorar o idade
novo do empresário e promoter
Odonis Micheluzzi. A banda

" Comandos em Ação, DJ Marcelo luiz
e Igor lima animarão a noitada.

,
.

• Não esqueço! Faça uma criança
feliz neste Natal

• Com esso, fui!
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Vida longa e ·penosa
Os jornais estampam, baseados em índices divulgadas

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a .

notícia de que Santa Catarina é o Estado brasileiro com a

mais alta esperança de vida ao nascer: 72 anos e quatro me
ses para ós homens. Igualmente, assinalam que em todos os

estados, as mulheres vivemmais tempo que os homens, que
segundo um geriatria, é porque vão mais ao médico. Bem,
caros leitores masculinos, está na hora de começarmos a ir-

.

mos mais ao médico também. Tenho um amigo empresário
na Itália, já na terceira idade, sempre que saíamos para al

moçar ou jantar ele brindava dizendo: "que nossasmulheres
não morram viúvas". Aí ele tirava alguns comprimidos do
bolso e acrescentava: "isto é para não fazer minha mulher
mais feliz", pois caso não tornasse, poderia ter problemas e

ir desta vida para outra.
De fato, além da alegria daqueles que foram fotografados .

na terceira idade, ou quarta, sei lá, parecem estar aprovei
tando a vida. Mas pergunto: isto se aplica a toda população
que atinge maior longevidade? Não. Na verdade, a imensa
maioria está num gueto de velhice, tentando sobreviver,
quando possível, a custa de filhos e almas caridosas. Isso

porque nunca neste país houve um governo com vergonha
na cara que reconhecesse o que milhões de pessoas da ter.-·
ceita idade fizeram por este país.

Se somos mais ricos e ternos um país que começa a des

pontar como potência mundial, não é pelo potencial que

.

'

. tríbuíções; portanto, deveria gerar um fator que no decorrer
do tempo beneficiasse quem fica mais velho, pagando me
nos. É exatamente o contrário, as prestadoras cobram mais

quando a pessoa ganha menos, porque o risco de você ado-

tem para ser feito, mas por aquilo que já foi feito, ou está
sendo feito. É uma relação de causa e efeito. Complete 35

anos de carteira assinada e yá buscar sua tão esperada apo
sentadoria, então olhe o resultado que você colhe depois de
tantos anos de contribuição. Se você não AA.

.

completou 62 anos, vai pagar um desá- UJ As filos de
gio, ou seja, um percentual que diminuirá
em até 37% sua merecida aposentadoria.
Isto porque o. governo criou uma coisa
criminosa para com os trabalhadores que
se chama "fator de longevidade", ou seja,
porque você vive mais, recebe menos.

É claro que considero crime, porque se você completar
aos 54 anos, 35 anos de contribuição, você aceitará pagar
esse 'pedágio', pois a diferença de aposentadoria que você
vai receber ao completar os 62 anos não justifica economi
camente o quanto receberá dos 54 aos 62 de aposentadoria,
então, aceita a redução e, pior, você vai ter que continuar
fazendo qualquer trabalho para sobreviver e ainda pagar
íNSS sem auferir qualquer vantagem lá na frente quando
realmente não puder mais trabalhar. Por que não usam o

mesmo critério do fundo de garantia que retorna no mês

seguinte para sua conta? Outro absurdo, é que enquanto
não se está na terceira idade, se paga um valor menor de

previdência privada, opção que se torna exigência dado ao

péssimo serviço público ofertado em contrapartida das con-

ecer é maior.
Mas o fato mais vergonhoso deste

governo, que insiste neste fator de lon

gevidade, é que não leva em conta o

fator longevidade de vida no trabalho.

S!:) após os 40 anos, mesmo com pre-
� paro, é dificil achar emprego, imagine
"" após os cinquenta. O que deveria va-

.

ler para obtenção da aposentadoria é a vida produtiva da

pessoa e corno o mercado considera isso, não a expec
tativa de vida. Se você começa a trabalhar com carteira
assinada aos 16 anos, com 35 anos de contribuição, você
teria direito a se aposentar com 51 a 52 anos. Mas quem
se aposenta com essa idade já passou a ser chamado de

malandro, vagabundo e outras coisas mais. Mas vai bus
car emprego decente nesta idade, vai!A imensamaioria
vai virar 'autônomo de todos os tipos. Por isso todos que
rem um emprego público, pois se aposenta com salário

integral e outras regalias. As filas de concurso público
vão ficar cada vez maiores, pois ninguém ,quer penar na
velhice. Lula deveria se aposentar apenas corno metalúr
gico, quem sabe algo mudasse nesse absurdo.

concurso público ,vão
ficar cada vez maiores,
" pois ninguém quer

penar no velhice

* Professor da Univille e Consultor· brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

NEGOCIAÇÃO FECHADA

Compra oficializada
. .

Caixa passa a ter 35% do Panamericano
Após oito meses de nego

ciação, Caixa Econômica Fe
deral e Banco Panamericano
assinaram um contrato para a

venda de 35% da empresa fi
nanceira do Grupo Silvio San
tos para a instituição federal

por R$' 739,272 milhões. Com
a transação, a Caixa estreia em

nichos inexplorados, corno lea

sing, financiamento de veículos
e empréstimo em loja. A direção
da Caixa nega, mas há rumores

de que a instituição estaria nego
ciando a participação em outras

instituições, provavelmente no

segmento de cartões de crédito.
Pelo contrato, li Caixa ficará com
49% das ações ordinárias do Pa

namericano, aquelas que dão
direto a voto, e 20% deis papéis
preferenciais. Juntas, as ações
dão à Caixa a possibilidade de
indicar quatro nomes ao con

selho de administração, mes

mo número do Grupo Silvio

Santos. Ficou combinado que
a presidência da financeira será
rotativa, com trocas anuais. O
banco federal fará a primeira
indicação.

'

.

O vice-presidente de Finan

ças da Caixa, Marcia Percival,
comemorou o negócio e dis
se que a recente disparada das

ações do Panamericano não afe
tou a negociação. Segundo ele, o
cálculo do valor pago foi deter
minado pela projeção do resul
tado futuro da financeira. A ins

tituição pagou R$ 8,27 por ação.
Percival afirmou que o principal
benefício será a sinergia. As duas
instituições são focadas no seg
mento de baixa r.enda e têm forte

presença em crédito. A financei
ra de Silvio Santos é forte, por
exemplo, em segmentos corno o

leasing, financiamento de veícu
los e empréstimo pessoal de loja.'
Além disso, o Panamericano tem
urna.base de clientes relevante.

"São 2,5 milhões de pessoas que
não têm conta corrente .. Com

isso, vamos poder incorporar
clientes e oferecer produtos
corno o cartão de crédito e che

que especial".

AGÊNCIA ESTADO

LOTERIA
---

CONCURSO N° 2160

03 - 22."- 63 -- 68 ---14

- 4.0 _. 43 - .. 45 -

Segundo Sorteio
05 - 'i2 - 13 - 15 .-

CONCURSO N° 483
01 - 04 - 05 - 06 - 01

.,....11-·'12-14--11
18 - 21 - 22 - 23 - 24

AGÊNCIA BRASIL

Segundo Percival, o principal benefício do negócio sem a sinergia

INDICADORES
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Equilibrando a

expressão do rosto
�obrancelhas alinhadas têm o poder de emoldurar o olhar

Existe moda e tendência para tudo. Mas quando o

assunto é a sobrancelha, o que manda mesmo é o

formato do rosto, já que elas devem equilibrar a
- expressão. Os especialistas em maquiagem concor

dam que as sobrancelhas muito finas, ou muito

arqueadas, estão em desuso e o ideal é optar por
, móldurasmais grossas e com desenho natural.

Arnethor maneira de livrar-se dos fios em excesso

é usando a boa e velha pinça, embora exista quem
prefira usar ceras depilatórias. O método é desacon
selhável, pois poderá sertirado pelos a mais do que o'
desejado e ainda prejudicar a pele.

Aquelas que preferem uma opção mais duradoura
que a maqulagem diária podem usar e abusar de uma
técnica inovadora que tinge os pelos e a pele com

henna, cobrindo imperfeições e as falhas, dando uma
modelagem perfeita, específica para cada tipo de

rosto. E ainda, o método realça os olhos e dá ajrnpressão de que a sobrancelha é cheia e

perfeita.
No entanto, os especialtstas avisam que é preciso recorrer. a um profissional

entendido no assunto e que, neste caso, a cor dos cabelos nada tem a ver com a cor para

aS,sobrancelhas que devem combinar com a cor da pele de cada um e estar em harmo
nia com os olhos.

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

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu

'

- Ouiropfaxla
..

- Massagem na Cadeira Ergonômica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

r--�'------'-'----'---'-_'_'_'-_'_'--'-------'-"-------
.. ---.-------- ..
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I Tratamentos completos para sua qualidade auditivâ :
I

' ,

I

'�l}��)"'t7-,-f;a\l�·'j-j�� -"J
-.J '!'

:::�:êdnec;::;:��: auditivas " j�
eonteeçãe de mcíues e tempêes (fl'.• �'Montagem de aparelhos auditivos � U-

-CENTRü-ÃUi:iriivõ-JAli-AGlJ,c
www.caj.com.br

(47)3372-2364

"uFORMULA DO PADRE" É CONHECJDA NA REGIÃO
j ._ ,0 _, _

_

.... ..__ _ _.
'._ _ T

POR REDUZIR O APETITE E. MANTERi.A 'FORMULA!

Algumás substânCias extrafdas da tfdioY, que, pres�nte naturâlmente no nosso:
.

na��reza po�em, siT' dar Vm empurrãora cérebro, é. r�spon$áveL . p�IO aumento da
, dieta. Algumas tlelasjá são conhecidas por saciedade. C;:om isso, a redução.Ad apetite é "

médicos e. nt:l'tricjol')istas que adotam" a de nomínimb 3Q%.
'

fit9�erapia come coadjuvan�e no emagr�qi- Além de .,.$llprimif' a forne, <3i CarªlIum.a�
mento. Vendidas em cápsulas,' a também aumenta a re�istênci�, diminui a�
Faseof�mina, O. 'Citrus aurantium, a. ,circunferência da cintura e diminUi avontade;
Caralluma fin'Jbriata '. a.Caseolamlna e. a yoraz de.doce qt,Íe pormalmênt� ap"Yece 1'10:-,'Quebra pedra reduzema fome, aceleram o meio da tsrde.: Pesquisas indicam que a·

metabolismo impedem parte da planta tem o pOder de manter a carga"
. absor9ão d()s carboidratos e das gorduras. ,glicêmica estável, 'o que reduz a gordura
Muitas pessoas (e não só as mulheres) abdominal.

o

estão se rendesoo a essas substâncias !'lor
serem naturais eagirem de maneira suave, FASi:OLAMI.lWA,
sem mexer com o 'equilíbrio doorganismo, INIBIDOR DAABSORÇÃO DÊAMIDO!!!
Mas não' espere milagre, você 'também Extraída. do feijão branco, a Faseoláinina é

'

pod� fazer a suá parte e dar umaajudinna. uma gl.içoproteína q�e seqDestra 40% dO.1
Deixe a vida sedentária de tabo. Falta carboidrato cOfl$umido, inibindo assim a:
disposição? Além de queimar gordura, um absorçã0 de ut)'")a parte dos carQoldratos 1

d(}S>fito�erápicos dá pique para você irgeridosné) dietêl. 9 result�doé a rêdY9ão
'malhar e ganhar músculos. Agora conheça dos níveis de. açúcares e as cetonas .atribuí- .j

os cincq fitoterápicos que vão dêl[ êlquela' das a eles e.Qmadiminuição das res!;lr'vas de .�
ajuda no seu "projeto verão"!

'

gorp.u�a . .o.u sela; s�.o d?iS pqntos a f�vot d".�,

' ,;' '; "':'"' sua-cintura: menoscaroa;dralos absorvidos e"
..

' menos fome. Daí sua dieta fica magrinha e
'

seu mganismq. vélj lJuscar eqergia nos
�

estoques de gOl'clura; nO�Í11almente instalada
ria cinturã. ' • !

.,

�

Você só se. contentél. com porções gigan
tes? Não consegue cleixar de beliscar?A
Caralluma fi.mbriata\:orta a fome exagera,
da e a vontap8. de. be.liscar o (:lia todo. ','
A Caralluma fimbriata é uma planta
extraída de um cactGbastante encontrado
na ÁFrica. ínpia, Açábjé), EllroP�. COmpostO$
extraídos desse cacto interferem. na

, $ens'ação de saciédade pOPLlla!(:ôes
rativfls COnSQmêlJl i:tiplélnta ,§:lté }loje para
enganar. a fqme.'ena longasjornadês de

caça" sl:Jprimind,o ó· apetite. Essas
substâncias s'imulam a ação.po neuropep-

NAFARMÁGIA E.�.ILla.RIOVQCÊENGONflA '.

ESTA E 0WI1AS OPÇÕ�S DE FOR(VIULAS QUE'
AUXILIAM NQ EMAGRECIMENTO!

rê9a-nO$ Uma visita e consulte nessas
tarmacêutlcast

,

Fone: 3371-8298/3371-6087
Rua JoãoPicoHi 110, Centro
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Coq-au lin
(Frango ensopado ao vinho tinto)
Ingredientes:

. 55g de manteiga sem sal
1 frango, com cerca de 1 ,5kg, cortado em 8 pedaços
8 cebolas bem pequenas
100g de bacon cortado em tiras
16 cogumelos natural
2 dentes de alho amassados
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa de tomate peneirado
250ml de vinho tinto
1 colher de sopa de açúcar
500ml de caldo de galinha ou água

Modo de preparo:
1- Aqueça metade da manteiga numa panela, polvilhe o frango
com sal e pimenta, coloque os pedaços na panela e frite, virando
para que fiquem dourados per igual.
2- Adicione as cebolas e o bacon e cozinhe por cerca de 10
minutos até estarem dourados; junte aos cogumelos e o alho e
cozinhe por mais alguns minutos, mesclando os sucos.

3- Misture a farinha de trigo, a manteiga dourada aos sucos e

cozinhe por 1 ou 2 minutos. Adicione o tomate, o vinho tinto e o

açúcar, mexendo até ferver novamente.
4:.. Diminua o fogo abaixo do ponto de fervura, então tampe a'

panela e deixe cozinhar por 50 minutos ou até que � frango esteja
macio.
5- Verifique o cozimento e escorra todos os pedaços de frango e

legumes, arranjando-os num prato de servir.
6- Transfira algumas conchas do liquido do cozimento e os

resíduos do cozido ao liquidificador, adicionando a manteiga
restante e bata. Misture bem o molho e prove o tempero.
Espalhe o molho sobre os pedaços de frango e os legumes.
Salplque com salsa e sirva com croutons.

.

Quarta:
Cozinha'
O iéntal

Quinta�
Cozinha
Campeira

Sexta:
Cozinha
Italiana

Terça:
Cozinha
AÇQriana
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Salada morna de
mandioquinha com

tomate e escarola

Ingredientes:
2 mandioquinhas cortadas em rodelas
2 xícaras de tomate-cereja cortado ao meio
Sal e pimenta-do-reino moída na hora à gosto
5 colheres (sopa) de azeite de oliva (extra virgem)
Folhas do miolo do pé de escarola cortadas em tiras finas
2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
Suco de limão
2 colheres (sopa) de salsinha picada

Modo de preparo:
.

Cozinhe a mandioquinha em água fervente até ficar macia (ai
dente). Enquanto isso, coloque os tomates em uma àssadeira,
tempere com sal e pimenta e regue com 2 colheres do azeite.
Leve ao forno quente (200°C) por dez minutos ou até que
comecem a murchar.
Reserve. Escorra a mandioquinha, tempere com sal e pimenta e

deixe amornar. Em uma travessa, junte a escarola, os tomates
assados e a mandioquinha. Misture o azeite restante com

vinagre balsâmico, uma pitada de sal e o suco de limão e regue
a salada. Polvilhe tom salsinha e sirva em seguida.
Rende 4 porções.

Sul.
Brasl

rolamentos
World Clean

Fone: 3273-7542
Fax: 3275-162T

(47) 3371-2132 - Jaraguá do Sul - se

Fone: 3370-5131

Domingo:
Cozinha Alemã e
Espeto corrido
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Para harmonizar a
ceia de fim de ano

Saiba quais são os vinhos e espumantes
indicados para o Natal e Reveillon

Com a chegada das
festas de fim de ano,
existe a preocupação
com os presentes, com
os planos para 2010 e,

claro, em fazer aquela
ceia que tem tudo para
tornar a data ainda
mais especial. Para
dar um toque ainda
mais inesquecível ao
jantar, procuramos o

sornmelier Aldo
Cadorin, para dar umas
dicas de vinhos e

espumantes para o

Natal e o Ano Novo.
O especialista avisa

que o vinho precisa
"falar a mesma língua"
do prato. Para o dia 24
de dezembro, onde
tradicionalmente o

prato principal é o c

peru, a dica para
acompanhar é um

vinho de média
estrutura, como os

. pinot noir do Vale
Casablanca, no Chile,
ou um Malbec jovem
da Argentina. Dos
europeus, as dicas são
o francês Bordeaux ou

o italiano Chianti,

desde que não sejam
muito longevos, ou

. seja, prefira as safras
mais recentes.
Para acompanhar os
petiscos usados na

entrada, como
canapés, a sugestão

são as espumantes
brut e demi sec. Já na

hora da sobremesa, a
dica uma espumante
moscatel.
Para o reveillon, o
somellier indica as

espumantes. "Eu
acredito que a ceia

pode começar e
terminar com elas",
frisou.
Cadorin deu algumas
dicas para espumantes
para o Ano Novo. Para

quem quer gastar
pouco (entre R$ 20 e

R$ 30) pode ser o
gaúcho Casa Valduga
Arte Bruto Demi Séc. Já

para quem pode
comprar na casa dos
R$ 60, tem o 130 anos

da Casa Valduga (foto)
ou o Pericó Branco ou

Rosé (de São Joaquim).
Entre os importados, o
francês Kriter Brut e o

italiano Ferrari Brut.
Todos esses vinhos
podem ser encontrados
em Jaraguá do Sul na

Bodega do Richter ou
no Empório
Delicatesse.

Tele-Vendas: (3 ) 4063-9293

m

www.uniaosaude.com.br
Jaraguá do Sul 47 3274.7700

Erva-mate ajude
a perder peso

-

PLA.NTAS·E ERVAS MEDICINAIS
·

. PLANTAS QUE CURAM!

Consumo também influencia no aumento do bom
colesterol e diminuição da glicemia

Estudo desenvolvido por pesquisa
dores do curso de Nutrição da Univali

(Universidade do Vale do ltajaí) sugere
que o consumo de erva-mate ajuda na

perda de peso e gordura no fígado,
aumenta a taxa de HDL (bom coleste

rol) nó sangue e diminui a taxa de

glicemia. Para a pesquisa foram

.
estudados 36 ratos adultos, da

linhagem (raça) Wistar, que possuem

caracterfsticas fisiológicas parecidas
com as do ser humano.

O estudo conclui que a erva-mate

comercializada para fabricar o

chimarrão pode ter papel cardioprote
toro Em relação às taxas de LDL (mau
colesterol) e colesterol total, não
ocorreram reduções: Segundo os

pesquisadores, um dos efeitos
benéficos constatados (perda de

peso) pode ser atribuído à substância
cafeína, que promove, no organismo,
o efeito lipolítico (uma espécie de

quebra de gordura), além de elevar o

gasto de energia pelo organismo (taxa
de metabolismo basal).

O resultado é uma boa notícia aos

apreciadores da erva-mate. No Brasil,
a média anual de ingestão, é de 1,2
quilos porpessoa. Como a tradição de
tomar chimarrão e tererê é mais forte
nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso
do Sul, alguns indivíduos bebem isso

em uma semana.

Os pesquisadores advertem, no

entanto, que, apesar dos resultados
serem favoráveis ao consumo da erva
mate, a forma como é realizada a

ingestão pode não ser a ideal para a

saúde humana. No caso do chimar

rão, a bebida é consumida quente
numa temperatura média de 80DC .

Com isso, a população do Rio Grande
do Sul, campeã no consumo de

chimarrão, também lidera o índice de
incidência de câncer de esôfago no

país. O costume de tomar chimarrão
em temperaturas fora do recomendá
vel é um dos principais motivos.

"A infusão da erva-mate quando
consumida fria, parece ter um efeito

protetor na carcinogênese, conside
rando que não foram encontradas

.

evidências de que os
-

compostos
químiCOS presentes na bebida tenham
alguma influência no câncer", diz
Sandra Soares Melo, pesquisadora do
curso de Nutrição da Univali.

• \ !!tl:

" "".

Entregas via correio para todo o Brasil
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Unha de Fundo

Julimar Pivatto
De saída

o ala Cabreúva confirmou, após a vitória diante da Unisul,
que deixará aMalwee depois do fim da.temporada. Em entrevista
à Rádio Jaraguá, elediz ter propostas de outros clubes, mas nada
concreto ainda e deixou a entender também que foi dispensado.
Falando nisso, lá.em Ioinville as notícias são de que aKrona estaria
interessadano goleiro Franklin, que tem contrato até o fim de 2010.
Na comissão técnica, ninguém confirma essa proposta, mas, se ela
existir, apostam que o arqueiro contínua em Jaraguá do Sul.

-

O presidente
Só falta mesmo urn anúncio oficial,

mas corria adiantei na coluna da última
terça-feira, Falcão vai mesmo encerrar a

parceria com o Juventus. O presidente do
clube, Ilda Vargas, está em São Paulo visi
tando a família e ainda não conversou com
o jogador da Malwee. Independente do

que acontecer, Vargas diz que vai respeitar
a decisão do Falcão. "Ele é urn grande pro
fissional e foi urn prazer contar com ele no
Iuventus, Continuar com ele no próximo
ano seria muito bom para o clube", de
clarou. Ainda não se sabe quando iniciará
a pré-temporada, tudo agora depende do
desenrolar da situação.

ARQUIVO

FUTEBOL DE BASE

ju I i m a r@ocorre·iodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

ESTATI.STlCAS

O ALEMÃO
LOnHAR

MATIHÃUSÉO
ATLETAQUE MAIS
VEZES DISPUTOU
JOGOS EM COPAS

DO MUNDO.
ENTRE 1982E

1998, FORAM 25
_

PARTIDAS, SENDO
CAMPEÃO EM
1990, NA ITÁLIA.

DOIS TOQUES
COPA DOS CAMPEÕES.Acontece

hoje à noite a. semifinal da
Copa dos Campeões de Futsal.
Os dois jogos acontecem na

Arena, a partir das 19h15 ..
***

CONFRONTOS·A primeira partida
seráentre Noite a Fora e

Baumann. Na sequência, se
enfrentam Vitória e Kiferro. A
decisão será sábado, no Sesi.

***

CARATÊ· Os atletas de
Cuararnirim, que participaram
do Campeonato Brasileiro de
Caratê, foram recepcionados na
Câmara de Vereadores.

***

CAMPANHA·Na competição,
disputada na Paraíba, os
guaramirenses trouxeram cinco
medalhas de ouro e duas de
bronze. Todos são treinados'

por Abílio da Costa.

Novos ta entos rondam a cidade
, �

E hoje a abertura do se Cup, competição que promete revelar futuros craques
JARAGUÁ DO SUL

[araguádo Sul ganhará novos
visitantes essa semana. A cidade,

. juntamente com Florianópolis
e Palhoça, vai sediar o SC Cup
Banrisul Sub-16, competição que
vai reunir 18 times do futebol na
cional. A festa de abertura será

hoje às 17h, no F12 Sports, com a

presença do narrador Luciano do
Valle e do cantor Gabriel, O Pen
sador (que atua também como

empresário de jogadores).
O Juventus não poderia ficar

fora dessa. O Tricolor será co

mandado pelo- experiente Biro
Biro e está no Grupo C, ao Iado
de Grêmio, Bahia, Corinthians,
Vasco e Atlético-PR. Os jaragua
enses estreiam amanhã, às 19h,
contra o Corinthians.

O técnico disse que montou

urna equipe com a característi
ca de forte marcação. "Tivemos
pouco tempo para preparar o

elenco por isso priorizamos a

parte defensiva", informou. Ape
sar de terem treinado durante o

ano 11 jogadores vieram de ou

tros Estados e por .isso Biro vai
observar como se comportam

-, no jogo de estreia para traçar urn
perfil do time. No total a equipe
tem 26 jogadores e oito serão cor
tados ainda hoje:

Sobre as chances dos Mole

quinhos, Biro disse que o objetivo
é passar para a segunda fase, mas
essa idade é imprevisível e tudo
pode acontecer. "O nível técnico
é muito alto, mas esse tipo de
competição não tem como pre
ver", . disse Biro, completando
que outro objetivo juventino no'

SC Cup é revelar os seus joga
dores. "É urna oportunidade de
colocar os nossos atletas em evi
dência nomercado", comentou o

treinador, citando como exemplo
os gêmeos Alan e Luan.

PIERO RAGAZZI

Time juventinb teve pouco tempo para treinar, por isso vai _priorizar a marcação nos jogos da primeira fase
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ZECAO, O GOLEIRO QUE AINDA NAO PAROU

Desde que começou
a jogar futebol, aos
13 anos, José Gros

sl, o Zecão, 56 anos, não

parou mais. O goleiro que
despontou no time juvenil
do Baependi hoje viaja o

Brasil defendendo as cores

do time master da AABB
de Joinville, que represen
ta Santa Catarina em com

petições promovidas pelo
Banco do Brasil. A insti

tuição foi o local que ele
se aposentou e, segundo o

goleiro, isso só foi possível
por causa do futebol.

-

Zecão iniciou com a camisa
azurra aos 13 anos, quando veio
com o pai de São Bento do Sul.
Até os 18 'anos o goleiro foi titu-

, lar absoluto do time juvenil do
Baependi. Completada a maiori

dade, ele teve de dar uma parada
no futebol, pois foi convocado

para servir o exército em Brasília.
.

Mesmo assim Zecão continuou
treinando no quartel e voltou
com tudo para ser titular do Ba

ependi. No entanto, a concorrên
cia na meta era grande e o joga
dor teve de ser o quinto goleiro
do time. Com isso o Juventus o

levou e o arqueiro foi para ó rival
do seu ex-clube.

Nessa época Zecão traba
lhava no Samae, como ope
rador de tratamento de água.
Percebendo que ele era um

bom goleiro o Banco do Bra-

sil o convidou para ser contí
nuo e disputar as competições
promovidas pela instituição
bancária. "Fiz o concurso, mas

foi por intermédio do futebol

que consegui entrar no ban
co. Agradeço ao futebol tudo
o que conquistei", comentou

Zecão que chegou a ser caixa
e se aposentou.

Ele confessou que do que
sente mais saudades é do seu

primeiro treinador, Leonar
do Ferraz. "Ele nos ensinou os

primeiros caminhos no futebol
e na vida e agradeço muito do

que sou a ele", declarou o ex

bancário, comentando que foi
ele quem o colocou no gol e

ajudou a ser dedicado no espor
te. "Eu me entregava e treina
va muito. Sempre quis vencer.

Ainda hoje me dedico porque
sempre quero estar bem, tenho
vergonha de jogar mal", disse.

Hoje, mesmo com 56 anos,
ele mantém um espírito jovem
da época áurea do juvenil azur
ra. Ele divide seu tempo com

os treinamentos em Joinville,
competições em todo o Brasil
e nos fins de semana se dedica
também a música. Zecão é fi

gura carimbada' no litoral, com
seu violão e gaita de boca.

lecão (quarto em' pé, da
direita para a esquerda) foi
goleiro titular do juvenil do

,

Baependi; no profissional
ele jogou no rival Juventus

GENIELLI RODRIGUES

Hoje uma de
suas 'paixões é
tocar violão e

� gaita de boca

para divertir
os amigos

Fluminense esbanja determinaçõo
Mas não faz o suficiente e vê a LDU comemorar no Maracanã
RIO DE JANEIRO

o tão sonhado milagre quase
aconteceu,' O Fluminense pres
sionou o quanto pôde, mas não

conseguiu desfazer a grande
vantagem da LDU e terminou
com o vice-campeonato da Copa
Sul-Americana. Diante de quase
70 mil torcedores, o tricolor ca
rioca bateu os equatorianos por
3xO e deixou o gramado muito

aplaudido - no primeiro duelo,
no Equador, levou 5x1.

É a segunda vez que o Flu
minense perde uni título para
a LDU dentro do, Maracanã.
Em 2008, o time equatoriano
conquistou a Copa Libertado-

res sobre o Tricolor. O Flumi
nense agora terá de esquecer
a decepção da perda do título

para concentrar suas energias
na última rodada do Campeo
nato Brasileiro. O time tem um

duelo direito com o Coritiba, no
Couto Pereira.

Ontem a LDU sentiu o peso
da torcida tricolor e passou pou
cas vezes do meio de campo.
O time das Laranjeiras, porém,
precisou da sorte pára marcar o

primeiro gol. Aos 14 minutosda
etapa inicial, Diguinho .arriscou
de fora da área e marcou.

A LDU ficou toda concentra
da em seu campo de defesa, e le-

vou o segundo gol aos 43 minu
tos, com Fred. O terceiro saiu aos
26 minutos da etapa final com
Gummarcando de cabeça.

A euforia Tricolor, porém, ga
nhou um pouco de nervosismo
com a infantil expulsão de Fred"
que deu uma leve cabeçada no >
árbitro Carlos Amarilla. A LDU
recuou muito e passou a prati
car o antíjogo. O Fluminense
não conseguiu chegar ao quarto
gol. Ao final, festa equatoriana
no Maracanã:

,

Fred foi expulso no

_

.

_segundo tempo e fez falta
.

no ataque T�icolor

DIVULGAÇÃO
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Na definição dos cabeças de chave, a França ficou de fora e a Holandaentrou
CIDADE DO CABO

A Fifa anunciou ontem
as regras para o sorteio dos

grupos da Copa de 2010, que
acontecerá hoje: às 15h (de
Brasília), na Cidade do Cabo
na África do Sul. E a grande
surpresa foi a ausência da

França entre os' oito cabeças
de chave do Mundial. A Ho
landa ficou com o seu lugar,
juntando-se aos já esperados
Brasil, África do Sul, Argenti
na, Espanha, Inglaterra, Itália
e Alemanha.

Apesar das negativas insis
tentes e mesmo irritadas do
secretário geral da Fifa, o fran
cês Jerome Valcke, a posição
da França no sorteio parece
um castigo pela classificação
para a Copa com um gol ir
regular na repescagem diante

.

da Irlanda. Agora, a temida
seleção francesa pode cair até
mesmo no grupo do Brasil.

o sorteio dos grupos é fei
to de maneira rápida e objeti
va. Basicamente, as seleções
têm seus nomes colocados em

quatro potes: os oito cabeças
de chave estão no 1; as sele

ções da Ásia e da Concacaf,
além da Nova Zelândia (re
presentante da Oceania) estão
no 2; as seleções da África e

da América do Sul' estão no 3;
e as seleções da Europa estão
no 4.

Primeiro, serão defini
dos os grupos dos cabeças de
chave - a exceção é a África
do Sul, que estará no 1. Na

sequência, uma seleção de
cada pote entra em cada um

dos grupos. Assim, o Brasil
poderia estar, por exemplo;
com França, México e Cama
rões Ou, numa hipótese bem
mais favorável, os adversários
poderiam ser Suíça, Coreia do
Norte e Argélia.

GRUPOS GRUPOD S �'iJ_ r., �O rec
Você também pode tentar

- montar os grupos para o

Copo do Mundo de 2010.
As regras são simples.

• São quatro potes. No
primeiro estão os

cabeços de chove;
no segundo, Ásia,
Con.cocof e Oceania;

_

no terceiro o Américo
do Sul e o ÁfriCa; no
quarto. o Europa.

• Cada pote corresponde
a um lugar no grupo.
A África do Sul, pClr

.

ser sede, já está
confirmado no Grupo A.

• 'A Fifa não aceito
duas seleções do

.

mesmo continente nl!
.

mesmo grupo, com
.

exceção do hropa.

• Exemplo: O Brasil pode
cair no Grupo F. ao lado
de Estados Unidos (pote
2), Camarões (pote 3)
e Sérvio (pote 4).

GRUPO H
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www.autoelife.com.br Grupo Auto Elite 40 anós de credibiJidade. �_- .. 47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança •
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