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Saiba como prevenir'
pane no computador
Alguns cuidados simples evitam que você
perco os seus arquivos. Vejo os principais.

INFO EXTRA

.

, De carona· do Chile
até Jaraguá do Sul
Musicistas mochileiras viajaram durante seis
dias para garantir participação no Femusc.
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Comissão deixa para tomar os
·.depoimentos·após·o carnaval
A comissão que investiga supostas irregularida - que os integrantes conheçam bem todos os doeu

des nas contas da Schützenfest realizou na 'manhã mentos. Outro empecilho que pode atrasar ainda
de ontem a segunda reunião e decidiu que antes .maís o andamento dos

-

trabalhos é a negativa da
de começar a' chamar os envolvidos é necessário Fábrica de Shaw em enviar o material solicitado.
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PAIS SE ANTECIPAM E COMEÇAM, A COMPRAR OS MATERIAIS ESCOLARES. MOVIMENTO
NAS LIVRARIAS AUMENTA CERCA DE 50% NESTA ÉPOCA DO ANO.
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Garçom pegQ
12 anos de prisão

'

Paulo César Kleszcz, 29 anos, foi
condenado pelo morte do ei-mulhet
-Alexsondra Spíndolo, em outubro de 2008.
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Os craques estão
na área outro vez
Jogadores do Molwee se reopresentoram
ontem para uma pré-temporada que
deve levar cerco de 40 dias.
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ESTREIA
Polêmico e

informação.
Página '19
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ESCOLAS POSSUEM COMPUTADORES,

MAS FALTA TREINAMENTO PARA
EXPLORAR MELHOR O USO DAS

MÁQUINAS EM AULA.

�
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r'� ,

FELIPE GOMES

Pesquiso dq Fundação Victor Civita. Fonte: Agência Bmsil

FAMEG

(47) 3373·9800
1www.fameg.edu.br
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EDITORIAL
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DO LEITOR

A óptica sustentável
dos concursos públicos

Tratando-se de concursos públicos o Brasil é campeão
em editais anualmente lançados para as mais diferentes
áreas de conhecimentos e com as mais diversas faixas sa

lariais. Nas épocas antecedentes às eleições, as folhas e

meios eletrônicos de 'divulgação, chegam a virar suas pá
ginas com tantos editais. Uma mesma Instituição Pública
é capaz de lançar inúmeros editais num único dia, a fim
de contemplar os mais diversos cargos. Com isso surge a

primeira vocação para sustentabílídade destes meios junto
ao povo brasileiro, que envolvido na busca por uma quali
dade de vida melhor acaba depositando suas expectativas
para cada oportunidade divulgada.

Infelizmente a falta de informação verdadeira é que
realmente sustenta a utopia pública. São poucas as infor
mações que temos sobre a realidade de muitos dos con
cursos públicos que acontecem. A começar pelas nome
ações que são demoradas. Alguns concursos realizados
literalmente usam quase o tempo total de sua validade

para começar a nomear. Muitos candidatos não se dão
conta, embora previsto nos editais, mas ao serem apro
vados e convocados aos exames admissionais de saúde
terão que arcar com as despesas que correm por con
ta do' próprio, e que muitas vezes está desempregado,
pode não possuir plano de saúde, e nem tempo hábil

para submeter-se aos serviços dos SUS. Em outros casos,
as nomeações podem até não ocorrer, e o concurso uma

vez expirado lança um novo e atraente edital.
A ansiedade dos candidatos aprovados num concurso

público no país é muito grande, pois é a chance daqueles
que estão se esforçando para conseguir a tão sonhada apo- "

sentadoria tranquila, o que seria absolutamente justo se a

lei não mudasse tanto.
Chegou a hora dos brasileiros lutarem pelos seus di

reitos, é hora de saber que se forem aprovados dentro do
número de vagas previstas, têm que ser nomeado sim. Ra

pidamente sim. Chega de orçamentos e gestões mal pre
vistas, chega de oportunidades utópicas, chega de nepotis
mo! Não podemos mais suportar é a sustentabilidade do

desrespeito nestes casos.

NEIIA DE PAUlA PEREIRA, PROFESSORA UNtVEH.Sl"fÁR1A" MESTRE EM CIÊN
CIAS PELA UFRJ E DouraRA EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PELA U'fPR
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JOÃO GUILHERME SABINO OMETTO, f.NGENHEUlO
E COOROENADOH DO COMITÊ DE MUDANÇAS
ClIMÁ11CÁS »« Hf.SP (ff.DE�AÇÃO DAS
IND(JsnlJAS DO ESTADO DE SÃO,PAUtO)

caso É preciso agir imediatamente con

tra a letargia que parece ter sido conta

giante após a frustração com o encontro
, de Copenhague.

O parque empresarial brasileiro e

as condições de nosso país contribuem
para essa postura proatíva em prol do
meio ambiente. Somos uma das poucas
nações aptas a conciliar preservação/re
dução da emissão de carbono éom índi
ces substantivos de crescimento econô
mico. A capacidade de contribuição do

país é imensa, considerando seu poten
cial hidrelétrico, suas reservas hídricas
e florestais', sua imensa, biodiversidade
e suas excepcionais condições para a

produção de biocombustíveis, em es

pecial o etanol. Tudo isso é estratégico
para o advento de uma nová economia

ancorada em fontes' energéticas limpas
e renováveis.

Nesse contexto, é inegável o papel
primordial da indústria. Por isso, a Fiesp
reafirma o compromisso de fomentar a

economia de baixo carbono nas fábricas.
A indústria defende, ainda, regulação

jurídica nacional que estruture o desen
volvimento e defina a natureza jurídica
dos créditos de carbono.A partir dessas
referências legais, será possível criar me
canismos de financiamento hoje não en

contrados no Brasil.

Independentemente dos desacordos
entre os Estados na COP 15, é decisivo

que a indústria e todos os segmentos em
presariais continuem mobilizados em

prol da sustentabilidade socioeconômica
e ambiental. O Planeta agradece!

.

o fracasso da Conferência do Clima

(COP 15) ampliou o' ceticismo mundial

quanto à possibilidade de entendimen
to dos governos para mitigar a -emissâo
dos gases de efeito estufa. A ausência
'de um acordo entre os Estados, contu
do, não deve suscitar a resignação da
sociedade. Ao contrário, mais do que
nunca é imensa a responsabilidade
de cada cidadão e empresa no senti
do de contribuir para a contenção das

mudanças climáticas. Se o diálogo da

diplomacia e da política internacional
está truncado, não podemos esperar o
trâmite de intrincadas soluções políti-
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Depoimentos na CEI
a partir de fevereiro
Comissão começa analisar documentos da festa

m o CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2010

INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR

. JARAGUÁ DO SUL

OS depoimentos dos envol
vidos na organização da últi
ma Schützenfedt na CEI (Co-'
missão Especial de Inquérito),
que investiga supostas irre

gularidades na festa, devem
ocorrer somente após o carna

val, ainda sem data definida.
A comissão realizou a se

gunda reunião ontem de ma

nhã, um dia após o prazo para
as entidades envolvidas apre
sentarem ofícios relativos ao

evento. O presidente da CEI,
Jean Carla Leutprecht (PC do

B), afirma que todos os inte

grantes receberão cópias dos
documentos para análise. A

intenção é estudar todas as

informações sobre a festa até
a metade de fevereiro, para
depois iniciar as convocações
para depoimentos. .

A próxima reunião da co

missão será na quinta-feira, às
17h, quando será divulgado
um relatório parcial da inves

tigação. O encontro de segun
da-feira, dia 25, foi cancelado
porque os integrantes pediram
mais tempo para analisar o

material recebido.

Prefeitura se

manifesta
Segundo Leutprecht, a

Fundação Cultural apresentou
a prestação de contas sobre
o show da dupla Fernando e

Sorocaba, onde a autarquia
investiu R$ 150 mil. Já o Exe
cutivo municipal e Secretaria
de Turismo e Esporte envia
ram um decreto que instituiu
a CCO (Comissão Central Or
ganizadora) da festa.

A SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional), que já
havia entregado parte dos ofí-

. cios solicitados anteriormente,
repassou também o projeto en

viado pelo Instituto Nimbus ao

Governo. do Estado, pedindo R$
824 mil para a festa. A CEI pos
sui em: mãos ainda, o despacho
do governador Luiz Henrique
da Silveira, autorizando R$ 65
mil para o evento.

,.

POLITICA-----------"--------

Documentos,que a 'CEI da
Schützenfest já recebeu

EXECUTIVO • Decreto que
institui a eco da festa e o

projeto de lei de abertura
de crédito no valor de

. R$ 180 mil para a

Fundação Cultural.

com a festa e o balancete
financeiro apresentado a

ela pela Blucredi.

BLUCREDI • Ofício onde
comunica que seu contrato,
feito com anuência da

associação, era com a
,

Fábrica de Shows, para
efetUar a confecção e venda
de tíquetes de bebidas e·

ingressos da festa. Ategou
sigilo de negôciojurfdtco
entre pessoas jurídicas e por
isso hão detalhou números,
que diz que só o fará se for
inquirida judicialmente.

SECRETARIA DE CULTURA,.
TURISMO E ESPORTE • O
mesmo decreto que institui
a CCO da festa.

'".�"'''"''''�''''�.''.1:",:'" ......;�. _'-"
• �", .'-J.

FUNDAÇÃ9 CULTURAL
• Prestação de contas
do show de.Fernando e

Sorocaba no valor de R$
150 mil e contrato de

inexigibilidade de licitação
'para contratar o shaw. SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL • Apresentou o

projeto enviado ao Governo
do Estado para captar
de R$ 824 mil para o

Instituto Nírnbus, que seria

repassada a Schützenfest e
o despacho do governador
autorizando o repasse de
R$ 65 mil.

FÁBRICA DE SHOW •

Não se manifestou, apesar
de ter recebido o pedido
da comissão.

ASS9CIAÇÃO DOS CLUBES
E SOCIEDADES .DE TIRO D,O
VALE DO 11APOCU • Atas de
reuniões sobre envolvimento

Fonte: Assessoria de Imprensa da Câmara de Vereadores

-

Setor jurídico vai analisar
o caso da Fábrica de Show

A procuradoria jurídica da
Câmara de Vereadores deve
analisar nos próximos dias, a·

situação da Fábrica de Shaw,
única entidade que não entre

gou o material solicitado pela
CEI. A empresa, com sede em

Tijucas, recebeu o ofício da
comissão no dia 23 de dezem
bro, conforme o AR (Aviso de .

Recebimento) emitido pelos
Correios.

O presidente da CEI, Jean
Carla Leutprecht (PC do B)
lembra que um representante

da empresa esteve na Câmara
de Vereadores no final de no

vembro e garantiu que toda a

documentação solicitada seria

entregue desde que o' pedido
viesse por um ofício.

"Uma das alternativas é en
trar na Justiça para que a em

presa seja obrigada a cumprir
o nosso pedido. Mas esta será
uma decisão da procuradoria
jurídica. Esperamos na próxi
ma semana, decidir o que será
feito com esse caso", explica
Leutprecht.

CÉSAR JUNKES

Comissão realizou ontem o segundo reunião sobre os contos do festa

CEI ,quer a contabilidade
�:' .� o presidenté do:coq1iSS,QO, Jean Leutprecht, o.nunciou que vai pedir ao, .1,ffl,

pres.fd�nte dp'fiCO, secf,etOri'ó de Turismo 'e Esporte Ronaldo Roulino, Q CÓ-
..

"

pio do' prestação de contos que o organização do festa fez em um evento no'
Cejas (Centro Êmpresarial de Jaràguó do SuO, onde foi anunciado o déficit'

_de RS 450 mil nas contas'"do Sc�ü�e�.festl,. d.2,fumento que o secre,tór!9Alq. '.
envi,ou no primeiro pedido do C.EI'.

,., t .'
"

•

Em novembro, José Gentil, do Fabrico de Show, garantiu entrego de dados

J
•
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Joel comprou o material escolar dos três filhos adiantado, poro evitar filos, com orçamento de R$ 300 -

,
,

EDUCAÇÃO

Movimento sobe 50010
nas livrarias da cidade
Consumidores vão às compras do material
JAR�GUÁ Dq SUL

Logo nas primeiras sema

nas do mês de janeiro as prin
cipais livrarias ,e papelarias da
área central de Jaraguá do Sul
já percebem o. movimento

pela procura do material es
colar. Nessa época, a circula
ção de clientes sobe até 50%.
Espaços exclusivos estão re

servados especialmente para
acolher os materiais pedagó
gicos e livros didáticos' que
custam entre R$ 34 e R$ 100,
conforme estabelece cada uni
dade escolar.

Mas, os consumidores têm
alternativas para economizar
nos gastos. De acordo com o

gerente -da Livraria do Pedri
nho, Tiago Piccinini, os des
contos' chegam até 10% com

pagamentos à vista, carterinha
de estudante e o cartão Cor
reio +, uma promoção para os

assinantes do jornal O Correio
do Povo. A livraria Crafipel
também oferece desconto para
assinantes do OCP. Outra dica
é para que os pais e estudan
tes antecipem as compras do
'material, assim é possível ga
rantir os melhores produtos.

Para ajudar os consumido
res na hora de escolher o local
idear com- produtos mais ba
ratos, o Procon de Jaraguá do
Sul divulgou uma pesquisa
de preço. 'Os valores' infor
mados (no box) correspon
dem ao valor de cada item à

Transferidor plástico

vista. O estudo corrcsponde
ao item mais barato encon

trado no estabelecimento ..

sem considerar a marca e o

fabricante. Ao todo, 23 itens
básicos de cinco papelarias
foram consultados na cidade.

Ontem, o comerciante [oel
Jonsson, 49 anos, saiu para
adquirir os materiais dos três
filhos Alexandre, 14, Alessan
dro, 10, e Ana, 7. [oel fez algu
mas pesquisas, com a meta de

gastar R$ 300. Nesse ano, ele

preferiu adiantar as compras.

"No ano passado deixei para a

última hora e tinha muito tu

multo", afirmou.

VOLTA ÀS AULAS
Nas unidades de ensino

municipais .de Jaraguá do Sul,
, Corupá, Guaramirim e Schro
eder as atividades recomeçam
no dia 8 de fevereiro, Já nas

escolas estaduais da região e

municipais de Massaranduba
as aulas reiniciam dia 17.

DAIANA CONSTANTINO

no interior da cidade. Hoje a

secretaria de Educação ofere
ce transporte escolar gratuito
para mais de 1200 pessoas. E
desembolsa por mês R$ 70 mil,
com os gastos de combustível e,

manutenção dos veículos. Em
2008, apenas 500 crianças ti
nham acesso ao beneficio.

.

A administração pública
também firmou outro convê
nio com a Caixa Econômica

Federal, através do Provias

(Programa de Intervenções
Viárias). Ao todo, a Prefeitura
vai desembolsar R$ 1 milhão
e 25-0 mil para adquirir equi
pamentos e máquinas para
serem utilizados em obras e

manutenção.

Transporte escolar gratuito
seráampliado pela Prefeitura
CORUPÁ

A Prefeitura de Corupá
firmou um convênio de R$
324.350, valor financiado pelo
programa do governo fede
ral 'Caminho da Escola', para
compra de dois ônibus esco

lares. Com esse investimento;
mais de 200 estudantes vão
ser beneficiados nos três pe-

� ríodos de aula dos estudantes

� 'da rede municipal e estadual
� do município. A entrega de
LJ.J

ã: um dos, veículos está prevista
para a próxima semana.

De acordo com o secretário
de Educação Joney Morozini,
entre os estudantes beneficia
dos, a ajuda vai, principalmen
te, para os alunos que moram

Aumento da tarifa de água
será de 4% 'em fevereiro
JARAGUÁ DO SUL viço Autônomo Municipal de

A partir 'do dia primeiro de Água e Esgoto) o acréscimo de
fevereiro, os jaraguaenses vão mais de 7% na taxa de água
pagar 4% a mais na tarifa de Os reajustes anuais nas

água. A taxa mínima de R$ tarifas acontecem de acordo
15,53, por exemplo, vai cus- com o INPC (Índice Nacional
tar R$ 16,18 com o aumento. de Preços ao Consumidor) -

A prefeita Cecília Konell assi-: que mede as alterações na in
nau o reajuste no fim do ano

. flação social. A taxa de coleta

passado. de lixo também aumentou.
Em 2009, os moradores ti- Nesse ano, os contribuintes'

verarn de pagar ao Samae (Ser- terão de pagar R$ 104,24.

CÉSAR JUNKES

Tarifo do águo fico 4% mais coro o partir do próximo mês em Joroguá

FALECIMENTOS

Falec�u às 17h do dia 20/1. o Sra. Mario Vasel

Marangoni, com idade de 92 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 11/1, às 16 horas, sain
do o féretro do Igreja Rainha do Paz no Bairro
Vila Novo. seguindo após parà o cemitério do
Borro do Rio Cerro.

Faleceu às 18h30 do dia 20/1. � Sra. Irene Murleki
de Oliveira. com idade de 52 anos, o sepultamen
to foi realizado dia 21/1. às 16 horas. saindo o

féretro do Igreja Evangélico Assembléia de Deus
em Schroeder, seguindo após poro o cemitério de
Schroeder.

COMBRIVE COM
DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO LTDA ME
torna público que foi expedida
pela FATMA a Licença Am
bientai de Operação n° 358/

GELUR/2009 para extração de
argila,' no local denominado de

Estrada Corticeira, -em
Guaramirim (SC).

MIN 27234/CRN
DNPM n° 815.345/2009
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OUTRA ALTERNATIVA DE
DIVERSÃO SÃO OS PARQUES
AQUÁTICOS. CONHEÇA OS

PRINCIPAIS:

• CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
Contato: 3371-0222
Horário: das 9 às 21 h
Estrutura: três piscinas,
infantil, externa e térmica

Enquan'to as férias não terminam...

Passeio·nos parques e mergulho nas piscinas-são opções para criançada
Brincar de balançar e es

corregar. Pular e correr entre
. as árvores e flores. Caminhar
em volta da lagoa. Jogar vô-

.

lei e futebol na quadra e na

areia. Pedalar .

e arriscar um

passeio no labirinto. Depois,
recuperar as energias em um

piquenique no fim da tarde.

Enquanto as aulas não reco-
.

meçam, os pais e outros fami
.liares precisam usar a criativi-
dade para garantir a alegria da

garotada. No Parque Malwee,
as alternativas listadas acima
são oferecidas gratuitamente.
É só ter boa vontade. .

.

Quem já descobriu isso fo
ram os irmãos David, 6 anos,
e Ihoní Wolmann, 8 anos, que
frequentam o local sempre

. DAIANA CONSTANTINO

que podem. Lá, na companhia
dos avós Waltraudl Kurth, 60

-

anos, e Dorvalino Eleotério,
62 anos, que passeiam de bi-

.

cicleta, os garotos brincam no

parquinho e no labirinto - di
versão favorita deles.

Os pais da pequena Gio-

JARAGUÁ DO SUL vana Senen, � anos, também

aproveitam as férias do traba
lho para levar a filha até o Par

que Malwee. Enquanto Valmir
Senen, 31 anos, pescava na la

goa, a mãe Andréia Senen, 29
anos, cuidava e brincava com

'

a Giovana. "Nas férias a gente
sempre vem passear aqui para
pescar, almoçar e levar a nossa
filha no parquinho", destaca
Andréia.

No Parque Malwee ainda
é possível visitar um museu
com relíquias interessantes

que vão chamar a atenção da
'

criánçada. Quem tiver sorte

ainda pode se deparar com

esquilos, tartarugas e diversas

espécies de pássaros.

Irmãos David e Jhoni

gostam de passear
com a família no

Parque da Malwee

• ACARAí
Contato: 3275-2066
Horário: das 9 às 21 h
Estrutura: duas piscinas,

- externa e térmica

• BEIRA RIO
Contato: 3275-0413
Horário: dos 9 às 21 h
Estrutura: duas piscinas, .

semi-olímpica e infantil.

• KRAUSE
Contato: 3370-4774
Horário: das 9 às 19h
Estrutura: três piscinas e três toboáguas

• SINDICATO DO VESTUÁRIO
Contato: 370-4277
Horário: das 9 às 19h
Estrutura: seis plsclnns e três toboáguas

Festa Pomerana segue até domingo com diversas atrações
Modalidades esportivas nada convencionais atraem grande público para festa. Gastronomia também é chamariz

POMERODE

Pomerode continua feste
jando a 27a Festa Pomerana e

já corou a rainha da próxima
edição: A escolhida entre 16
candidatas é Viviane Regina
Lemke, do Clube de Caça e

Tiro'Alto Rio do Testo. "Fiquei
surpresa com o resultado por
que todas as candidatas eram

bonitas. Pretendo me preparar
para representar bem não só a

festa, mas também o município
. de Pomerode", comentou a rai
nha. Esta foi a primeira vez que
as majestades da próxima festa
são escolhidas durante o even

to. Anteriormente a eleição era

. realizada durante o mês de no

vembro. ''A mudança é impor
tante porque agora elas terão
mais tempo para se

-

preparar
para divulgar a Festa Pomerana
em

.

Santa' Catarina e também
em outros Estados brasileiros",
afirma o secretário de Turismo
do município, Cláudio Krueger.

Além da gastronomia e

da dança, a Festa Pomerana é
movida- por muita diversão, e

isso inclui o esporte. Nas dis

putas, a bola fica de fora e o

machado, a serra e a canoa,

por exemplo, são alguns
-

dos
instrumentos utilizados nas

.

competições. As modalidades
foram 'trazidas pelos coloni
zadores' como o Schneider
müller (Serrador de Lenha),
o Holzhacker (Lenhador) e o

Fischerstechen (Fisgar o Pes

cador) e atraem homens, mu
lheres e crianças. "Moradores
e turistas podem participar.
Basta se inscrever meia .hora
antes das disputas, no local
das provas", esclarece o co

ordenador das competições
gratuitas, Selvino Anderson

Junior. Os vencedores das pro
vas diárias passam à final que
será realizada no domingo, 24,
último dia da festa .. A Festa Po
merana acontece no Pavilhão

Municipal, na avenida 21 de

Janeiro, 2150, no Centro.

• llh às 18h - lBanda Alma Ge�rnâhjCa
• 181'1 às 22h :i Adler's Band
• 22h às ih - Bandà do Barril
• ih às 4h30 - Uno e Orquestra
PAVILHÃO CULTURAL:
• 16h às 18h - Vanderll e Magali

• 10h às '13h30 - Sandro e Wílson
• 13h30 às 16h30 - Die Brants "

• 16h30 às 20h - Banda Mensagem
• 20h às 21h - Banda Alemã
Original Blechoetsetü

• 21h às Oh - Banda Munique
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, seceao«

Festa no

'funeral
A Indonésia é considerada

a maior nação muçulmana do
mundo. Porém 70% da popu
lação é muçulmana. Os outros

30%, basicamente se dividem
entre católicos e protestantes.·
O cristianismo predomina nas

ilhas localizadas a leste do país
- -próximas da Austrália. Mesmo

"catequizados", termo usado

pela igreja cristã, os povos des
sas ilhas continuam com muitos
de seus rituais amenistas. Os fu
nerais são interessantes. Se en

trar numa residência e no meio
da sala encontrar sentado numa

poltrona, coberto com tecidos
tingidos em índigo, um morto,
não se assuste. O cheiro forte,
similar ao de vinagre, nota-se.

Acreditam que o espírito do
falecido deve ficar ali, em lugar
privilegiado .: na sala da casa,
até o dia do seu segundo veló
rio, quando o corpo é transferi
do para uma tumba no quintal
da casa. O segundo velório pode
levar meses ou anos para acon

tecer. Ser convidado para visitar
o corpo é uma honra. Jamais o

convidado pode deixar a casa

sem se despedir dos familiares e

tocar no oorpo.
O "velório final" é uma ceri

mônia com festejos que pode se

estender de três dias a uma sema

na. Depende do grau de impor
tância daquela família na socie
dade. O tempo do corpo dentro
de casa, normalmente depende
do financeiro da família em ad

quirir os animais que serão sa

crificados durante os festejos do
"velório final". Búfalos, vacas,

cavalos, cabras, porcos, galinhas
são sacrificados. O búfalo é o ani-
'mal de maior status e não pode
faltar. Quanto maior o número
de búfalos, mais rico é o cidadão
falecido. Acreditam que a alma
desses animais> purifica 'a alma
dos familiares que ficaram. Num
velório que participei, entre ca

bras, porcos, 14 búfalos foram sa

crificados. A garganta do búfalo é
cortada e este fica a pular entre os

convidados - que eram centenas,
até cair morto. Quem é atingido
por respingos desse sangue, tem
sua vida presente purificada.

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SU L
• Cine Bre.ithoupt 1
• Sherlock Holmes (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Avator (Leg) (17h50, 21 h - todos os dias)
.. Sempre 00 Seu Lodo (Leg)
(14h10, 16h - todos os dias)

• Cine Breithoupt 3
�' Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias),

JOINVllLE
• Cine Cidade 1 .

'"

• Avotor (Dub) (17h20, 20h40 - todos os dias)
• Xuxo em o Mistério de Feiurinho (Dub)
(14h, 15h40 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• A Princesa e o SOP9 (Dub)
'(13h50, 15h45, 17h40, J 9h35 r; todos os dias)
• Encontro de Cosais (Leg)
(21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esqu,ilos 2 ('Dub)
(13hãO, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
• Avotor fLeg) (21 h15 - iodos os dias)

• Cine Mueller 2
• Amor sem Escolas (Leg)
(14h, 16h20i 19h, 21 h30 - todos os dias)

-Mudando,
I

de atitude
Nikki posso os dias e os noites

aproveitando o melhor que a vida pode
dor. Com Somcnthn. suo último con

quista, ele ganhou tudo que sempre
sonhou. Porém, 00 encontrar Herither,
uma lindo e sedutora garçonete, ele
descobre que os regras do jogo acaba
ram de mudar.

Os lugares mais
bonitos do mundo
,Você vai atravessar desertos de

urelas escaldantes, explorar florestas
tropicais, mergulhar nos águas verde
esmeralda de lagunas e testemunhar rios
de lavo escorrendo de poderosos yulcões.
Com imagens de tirar o fôlego, os 1001
resenhas deste livro trazem fotos sobre
o história geológico, plantas e animais
endêmicos, costumes e folclore locais.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Rose se incomodo com o animação de Gustavo.
Jair e Antônio, os capangas de Roberto, amea
çam não depor contro Alcino se Verônica não

ajudá-los o fugir depois do julgamento. Nuno
converso .com Davi e conta poro ele sobre seu

avô. Adolgiso fico feliz 00 saber que Severo está
indo poro o coso de repouso. Rose tento ata
car Verônica, mas o vilã corresponde, deixando
Gustavo irritado. Severo pede uma licença e diz

que vai morar no coso de repouso. Ernestino e

Péricles contam o Bené que ele é adotado.

TEMPOS MODERNOS
Leal afirmo que entregará o comando do Titã

poro Hélio e surpreende o todos. Portinho esco

po do atentado que Albano armou paro ele. Hélio
recuso o cargo de odministrodoro do edifício e

vai emboro atordoado. Zeca diz o Nelinho que
preciso localizar Noro e elo se aborrece. Leal
tem que se esconder de Nelinho poro que elo
não descubra suo farsa. Albano ataco Mouro.
Mirondo desconfio de quê Joco esteja com pro
blemas e confronto lolondo. Zeca não conseque
folar com Nora e se desespero. Leal encontro
Mouro morto.

VIVERA VIDA
Doro conto sobre suo grovidez poro Heleno. Gro
zi ensino Luciano o se maquiar com os adapta
ções. Osmar diz o Bruno que irá produzir uma
exposição de fotos poro ele. Bruno convido He
lena poro fotogrofor os pessoas no Leblon. Ellen
vê Isabel e Ricardo nomorõndo. Betino tento se

aconselhar com Ingrid sobre Carlos. Alice pede
poro ronhecer o apartamento de Bernardo. Bru
no vê ehotel de Marcos e pede paro entrevistar
o dono. Alice se insinuo pnrn Bernardo. Bruno

fotogrofo Marcos, Gustavo e Corú, sem ser visto'.

PODER PARALELO
Luísa e Júnior falam que Guri quer acabar
com Brunó. Bruno aparece no televisão dando
entrevisto. Ele afirmo que querem destruir suo
família e se emociono. Bruno diz o César que
tem certeza de que Tony é o assassino:Antônia
observo Fernando e Tony fazendo amor pelo ori- ,

fício do quadro. Bruno conto o César que Gory
Scott tem como localizar Tony. Lurdes e Orlando
chegam 00 casebre de Donato. Nina explico .e

Lurdes e Orlando que está passando por uma

situação difícil e que queria que eles levassem
Pedro poro o pai cuidar.

BELA A FEIA
Verônica depõe e diz que estava sozinho no

restaurante. Elviro comento que Rodrigo vai se .

casar com Cíntia e Belo desabo o chorar. Guto,
fico impressionado quando Adriano revelo que
Belo descobriu algum podre do Verônica e que
em troco elo tem trotado o secretário bem. 8elo
rouba mais informações do computador de Ve- ,

'

rônica. Vero fico com 40% dos ações. Verô,nico
conto paro Dinho que acredito que Belo esteja
,reunindo provas contro elo. Ricardo comemoro

o absolvição do denúncia contra a ex. Verônica
mondo motor Belo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoras).
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RELIGIÃO X POLíTICA

NACIONAl-----�----

Legalização adiada
para evitar uma crise
Planopode desgastar Dilma com evangélicos
o anúncio do Plano Nacio

nal de Proteção à Liberdade

Religiosa foi adiado a pedido
da ministra-chefe da Casa Ci
vil e pré-candidata do PT à

Presidência, Dilma Rousseff.
O

.

plano prevê a legalização
fundiária dos imóveis ocupa
-dos por terreiros de umbanda
e candomblé e o tombamento
de casas de culto, e foi segu
rado pelo governo sob o ar-

.

gumento de que era preciso
revisar aspectos jurídicos do
texto. O objetivo seria, porém,
evitar novos atritos com evan

gélicos e a Igreja Católica em

ano eleitoral.
Na avaliação -do Planalto, é

preciso evitar novos embates

que possam criar "ruídos de

comunicação" e prejudicar a

campanha política de Dilma.
Desde 2009,. a ministra tem

visitado diversos templos re

ligiosos e feito esforços para
se aproximar tanto de católi
cos quanto de evangélicos. "O
programa de promoção de po
líticas públicas para. as comu
nidades tradicionais de 'terrei
ro já' estava adequado, mas,
como é um plano de governo,
precisa ser pactuado para não
haver constrangimentos", ex

plicou o ministro-chefe da Se
cretaria da Igualdade Racial.
Edson Santos.

"Quando o. governo tem

de tomar uma decisão, recua.
Será medo? Acho que sim",
protestou Valdina Pinto de
Oliveira, do terreiro Tanuri

Junsara, de Salvador (BA)" Ela.
acoriselhou a comunidade do

STF arquivo
investigação

A Justiça decretou arquivamento
da investigação e da denúncia crimi
nal contra um grupo de nove antigos
assessores e aliados políticos do ex

ministro Antônio Polocci (Fazenda). O
juiz lúcio Alberto Eneos do Silva Fer
reiro concluiu pelo "falto de provas"
de desvios de verbos públicos.

Anúncio foi odiado por Dilmo poro evitar atritos com outros religiosos
. .

Atitude é visto como preconceito

candomblé a pensar bem em

quem vai votar em outubro.
O adiamento ocorre num mo

mento delicado para o Progra
ma Nacional de Direitos Hu-

manos, que causou desagrado
entre militares e católicos pe
los temas polêmicos. 'Não há

previsão de quando o anúncio
. será divulgado.

Governo se armo

contra inflação
o governo está se

.

armando para
neutralizar pressões inflacionários que
possam comprometer o desempenho do
economia em 2010, com condições de

.

crescer 5,2% com uma inflação de 4,5%.
Entre os medidos, está o possibilidade de
mexer nos alíquotas de tributos regulo
térlcs para conter o aumento de preços.

Problemas na

distribuição -

Um des maiores problemas en
frentados pelos socorristas no Haiti é o

falto de segurança paro o distribuição de
mantimentos. Pára fazer com que o nlu
do chegue aos 370 mil desobrigados o

distribuição brasileira é feito ii noite ou

de madrugado. Os brasileiros já distribuí
ram 20 toneladas de alimentos.

PF investiga uso de Bolso
Família no compra de drogas
A Polícia Federal do Piauí

está investigando o uso de
cartões do Bolsa Família para
a compra de drogas em Te

resina, Parnaíba e Picos. Em
Parnaíba foi constatado, por
duas vezes, que traficantes
se apoderaram do cartão - de
um usuário, beneficiado pelo
programa. Em Teresina foram

encontrados cartões do pro
grama em bocas de fumo na

zona norte e zona sul da capi
tal. O Ministério do Desenvol
vimento Social já determinou
a "suspensão de 1.15 O cartões
do Bolsa Família no Piauí (por
não cumprir as exigências do

programa) e 46 cartões foram
cancelados definitivamente.
A gerente do Bolsa Famí

lia no Piauí, Adriana Moura,
disse que a fiscalização sobre

irregularidades no programa
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REPúBuCAFEDERATNADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficiala

Designada - AvenidaMarechalDeodoro 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 dias úteis), aleitando-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
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 135244 Sacado: ALESSANDRE FREITAS CPP: 781.951.441-87
Cedente: UNlliANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA
Número do Título: 100 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 09/01/2010 Valor: 2.100,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

.

Protocolo: 135070 Sacado: COBAN SERVICOS BANCARIOS LIDA CNPJ: 11.346.168/000
Cedente: MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMEROO LIDA CNPJ: 75.243,2201000
Número do Título: 3584/16 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indícação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 08/01/2010 Valor: 238,34
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 134728 Sacado: CRISTIANO DOS SANTOS CPF: 033.791.589-09
Cedente: ORTO ARTE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ: 10.771.692/000
Número do Título: 0099-02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

Apresentante: BRADESCQ DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 120,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135156 Sacado: JOAO CARLOS RODRIGUES CPF: 052.518,289-69
Cedente: NEUSA OLIVEIRA EICHNBERG CPF: 587.434,649-04
Número do Título: Espécie: Nota Promissória
Apresentante: NEUZA OLIVEIRA EICHNBERG DataVencimento: 10/10/2009 Valor: 780,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135290 Sacado:MCV COM E INST ELETRICA LTDA CNPJ: 09.424,187/000
Cedente: ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERC MATERIAIS CNPJ: 61.310.256/000
Número do Título: 7248All Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11/01/2010, Valor: 1.507,30
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135147 Sacado: NEUSA SILVEIRAM FRANCA CPF: 951.691.809-34
Cedente: LENZI & FILHOS LIDA CNPJ: 80.126.840/000
Número do Título: 01770 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 05/01/2010 Valor: 177,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135148 Sacado: OHMS COMERCIO DE MATERIAIS ELE CNPJ: 73,340.721/000
Cedente: MUNDO DAS LUZES LIDA CNPJ: 04.080.721/000 .

Número do Título: 2 1392370 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11/01/2010 Valor: 538,65
Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 135149 Sacado;.OHMS COMERCIO DE MflfERIAIS ELE CNPJ: 73,340,7211000
Cedente: MUNDO DAS LUZES LIDA CNP]: 04.080.721/000 -

Número do Título: 2 1392360 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11/01/2010 Valor: 1.560,37
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135268 Sacado: RAFITAZ INDUSTRIA DOVESTUARIO LIDA CNPJ: 05.782.300/000
Cedente: RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LIDA.
Número do Título: 0639275290 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: !,!SBC BANKBRASIL SA BANCO MULTIPLO DataVencimento: 07/0V201O Valor: 364,11

�!����?:�_�_��_�_����_���_��!_�:=?�_���_��_������_�:��:_�_���_��!����_�:�?:_��i:��_��_:_��:? _

Protocolo: 134941 Sacado: SANDRO LUIS DERETTI CPF: 676.383,339-34
Cedente: ELETRONICA JARAGUAENSE UDAME CNPJ: 06.182,671/000
Número do Título: 3758 , Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 18/12/2009 Valor: 625,00

�����?:�_��_��_�_���_����_��_1_�:=?�_�_��_����:_��_�::�?,_���_���i::_��_:?:��:_�_�:�:_��_�?::� _

MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficialaDesignada

deve ser feita em cada mu

nicípio. "O governo não tem

poder de Justiça, portanto, re
corre a ajustes de conduta fei
tos com a ajuda do Ministério
Público. O cancelamento dos
cartões, por irregularidade, se

dá pela Prefeitura, com dados
fundamentados'pela comissão

municipal, aí se dá o cancela
menta", informou a gerente.

Segundo Adriana, as inves

tigações da Polícia Federal são

específicas e, em alguns casos,
os cartões recolhidos pelos tra

ficantes já foram cancelados.
As investigações ainda estão
em curso. A polícia identificou
cartões do programa em bocas r

de fumo no bairro São [oaquim,
na zona Norte, e Promorar, na
zona sul de Teresina.

AGÊNCIA ESTADO

.'.
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O MELI-iOR. E SE PREVENIR

Para você não fica
"",

r na mao
Alguns cuidados simp/�s podem evitar que o seu computador trave e você perca tudo

I r :I I I I r/ I
I I ")1 Irl I II II f I I

CONFIRA AS DICAS!
. ,

.. ,.
I ,

I I _,

I
I ,/Só quem já sentiu na pele a dor de perder todos os

arquivos por causa de uma pane no computador
sabe como é. Aqueles que ainda não passaram por
isso, também precisam se defender. Como 'diz o velho

ditado, é melhor prevenir do que remediar. E, na
. informática, em alguns casos, nem remédio tem!
Por isso, ouvimos um especialista que passou dicas

do que você deve fazer para não ficar na mão.
- A maioria dos usuários só se atenta a esses

detalhes quando dá problema. Seguindo essas dicas

(veja quadro ao lado), as chances diminuem muito

diz Paulo Sant'anna, consultor de informática.
Vale lembrar que os cuidados são para quem tem

Windows, sistema mais utilizado. Em caso de

problema, se você não se sentir seguro para resolvê

lo, o mais indicado, sempre, é contratar um técnico

de confiança. Chega de papo e vamos às dicas!

PROGRAMAS INÚTEIS
Com o uso da internet, o usuário baixa ou instala programas que
não usa. Além' de ocupar espaço desnecessário no disco, eles

podem trazer mais falhas de segurança ao Windows, Para verificar

os programas instalados, acesse o Painel de Controlei depois,
Adicionar ou Remover Programas (Windows XP) ou Programas e

Recursos (WindowsVista e 7).
WINDOWS ATUALIZADO

Para garantir o bom funcionamento do PC é essencial manter o

Windows atualizado. Desta forma, garantimos que o sistema esteja
rodando com as últimas correções aplicadas e as brechas de

segurança corrigidas. Para atualizar o Windows, acesse o site

www.windowsupdate.com. da Microsoft.
ANTiVíRUS EM DIA

Todo computador deve ter um antivírus atualizado. Procure fazer,
periodicamente, um scan no disco para verificar 'a presença de

vírus. Existem opções gratuitas, como Avira, Avast, AVG e Microsoft

Security Essentials.
FORA SPYWARES

A presença de spywares é frequente nos computadores, por causa
da internet. Esses espiões podem monitorar -a naveqaçâo do

usuário e trazer prejuízos. Também existem programas gratuitos
para identificação e remoção de spywares, como o Spybot
(http://www.safer-networking.org/ ) e o Adware

, (http://www.lavasoft.com/).
DESFRAGMENTAÇÃO
Com o uso. o HD vai ficando cada vez mais fragmentado, deixando
o sistema lento. Para corrigir isso, o Windows possui um

Desfragmentador de Disco (Iniciar/Todos os

Programas/Acessórios). Recomenda-se executar, pelo menos, uma

vez por mês,
TEMPORÁRIOS
Para a limpeza de arquivos temporários que ocupam espaço
desnecessário no HD, podemos utilizar o próprio CCleaner.
Também tem o BeClean

(http://www.scanwith.com/download/BeClean.htm ). O Windows

oferece o utilitário Limpeza de Disco (Iniciar/Todos os

Programas/Acessórios), que também faz a limpeza.
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Universo TPM
• Existe um ditado que diz
que não devemos acreditar em
tudo o que ouvimos, não gastar
tanto quanto temos, nem dor
mir tanto quanto gostaríamos.
Eu acho um conselho simples,
mas cheio de sabedoria. Dor
mir pouco é que é difícil.

BISCOITO DA SORTE
Esteja atenta aos sinais.

Por Elijane Jung u n iversotpm@ocorreiodopovo.com.br

DIVÃCOM
DAGMAR· HEMPKEMAIER

EU SOU: com toda' a certeza, sincera e amiga. Às vezes incom
preendida, às vezes previsível, um .pouco teimosa e um pouco
complacente, tem dias que me acho linda, em outros uma bru
xinha, de vez em quando sou chata, de vez em quando um anjo
de candura .... Enfim, meio camaleoa. NA MINHA BOLSA NÃO
FALTA: tudo que couber, óculos, protetor solar, remédios, etc.
Às vezes tem até dinheiro. QUERIAQUE OMUNDO: nunca aca
basse (não sei se um dia vai acabar, mas na dúvida ... ). DESEJO
QUASE SECRETO: saber otimizar meu tempo. NÃO VIVO SEM:
meus filhos.APLAUSOS PARA: meus pais, simples, batalhadores
e vencedores. VAIAS PARA: pessoas fofoqueiras, que ocupam o

tempo com a vida dos outros. DESNECESSÁRIO É: material
mente não sei, preciso de quase tudo. Sentimentalmente, ran
cor, inveja, fazer tipo. UM FILME: Orgulho e Preconceito. UM
ENDEREÇO VIRTUAL: Orkut dos meus amigos (sou quase mo
derninha). UM DESTINO: um lugarzinho pra cá de Lages, mi
nha terra tem "Palmeira".UM LUGAR PARACOMER: minha sala
de jantar, fico tanto fora de casa que um almoço em casa com

meus filhos é ma:ravilhoso, mesmo que seja eu quem cozinhe. O
QUE BE}JER: o que for líquido eu bebo, na companhia das amigas
melhor ainda. O QUE FALTA NOS HOMENS: consumismo. O QUE
SOBRA NAS MULHERES: consumismo. SONHO DE CONSUMO:
quinze,dias de férias num lugar bem longe, 'pelo menos mais de
2000 km (rsssss). UMA DIVA: minha mãe. NATPM EU: enlouque
ço, coitados dos meus filhos... , mas nada que chocolate e fluoxeti
na não resolvam.AFÓRMULADOAMOR É: como diriameu ami
go Leoni, namúsica" A Fórmula do Amor"... AINDA ENCONTRO!
NOTA: Dagmar é professora e coordenadora de Ensino aDistância.

Divorciados
A gente tem por costume fazer aquele "chá de panela",
quando alguém casa e de levar alguma coisa de uma lista
imensa de utensílios domésticos, devidamente elaborada
pela noiva. Eu já havia falado aqui sobre o "pé na porta",
que é uma lista para solteiros que vão morar sozinhos, e
agora, vejo que lá na Inglaterra, uma loja de departamen
tos encontrou outro público alvo para uma destas listas:
os recém divorciados. Tem lógica quando se pensa que, no
divórcio, tudo é divido. Uns ficam com mais, outros com

menos. Mas a gente sempre consegue contribuir com al
guma coisa. Nem que seja com um ombro ou um simples
ouvido de penico.

Curiosos
Uma amiga minha tem uma maneira bastante sutil de
não responder as perguntas que não deseja. Ela coloca
um sorriso super simpático no rosto e pergunta: "por que
você quer saber?". É uma forma de desconcertar os xere
tas. E se alguém ainda assim hão se tocar e responder que
é simples curiosidade, ela dá o troco .em, grande estilo:
"só respondo se você me der um bom motivo, pois sua

curiosidade definitivamente não me é interessante". Pa
rece grosseiro. Acredite: não é!

• Às vezes bate uma saudade
de usar um casaco pesado, um
cachecol e uma bota. Eu ado
ro o verão. O que não aguento
é a sensação de estar derreten
do. Se alguma calorias evapo
rassem com tanto calor, juro
que não reclamaria.

• A Ester Zen da Revista Nos- .

sa me deu o toque: o texto da
última coluna, intitulado "Sá
bias palavras" está no livro
"Por que os homens amam as

mulheres poderosas". Segun
do ela, leitura altamente reco

mendável. Valeu Ester!

• Preciso parar de pensar que
só tenho apenas mais duas se

manas de férias na faculdade. E
esquecer que é esse o tempo que
tenho para chegar em casa ás
18h e ficar de pernas para o ar:

• Das letras mais bonitas do
"Nenhum de Nós", Tão Dife-

t
" O

'

ren e: ... seu amor e con-

fuso, é desorientado. O meu

amor é inocente, ele é sem pe
cado. O seu amor é inconse

quente, ele não tem passado.
Omeu amor quer um futuro,
para ser lembrado...

"

Meu neném
cresceu!

Ontem à noite meu filhote me
'

ligou para contar das últimas e

saber das "novis", como diz ele.
Conversamos um pouquinho e

quando desligamos fiquei pen
sando. A vozdele está mais gros
sa, as perguntas dele são mais
maduras e uma porção de outras
coisinhas que só as mães perce
bem. Acho que finalmente a ficha
começou a cair lentamente. Meu
filho vai fazer treze anos! Já não
tenho mais um bebê! Hoje, quan
do saímos, ele ainda pega minha
mão, aindame abraça em público
e ri espontaneamente dasminhas
abobrinhas, Queria que durasse
para sempre! Que eu não fique
louca com a adolescência dele.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Apresentação

A estreia em casa do Iuventus mostrou que o torcedor

pode confiar no time. Se faltou qualidade, sobrou raça e de
terminação. Mesmo sem o entrosamento ideal, boas tabelas
e lançamentos agradaram o torcedor. Mas o time afunilou
muito as jogadas pelo meio. É preciso abrirmais pelas pontas"
principalmente porque asmelhores chances vieram em bolas

,
aéreas. Destaque para o rápido Ramon e para o consistente
Ianderson.Além, é claro, do goleiroAndré que, quando requi-
sitado, correspondeu. :

.

PIERO RAGAZZI

FUTSAL

Reforços
o técnico Nazareno Silva não

esconde que espera mais refor

ços para o decorrer da compe
tição. Segundo ele, precisam ser

atletas que cheguem para jogar
entre os titulares. É bom se cons

cientizar que a apresentação foi
boa, mas o campeonato está

apenas no começo. A grande im
prensa no Estado ainda consi
dera o Iuventus como candidato
ao rebaixamento, por isso cabe

apenas ao elenco e à comissão
técnica mostrar, dentro de cam

po, a que VIeram.

ESPORTE---------�

ju lima r@ocorreiodopovo.com.br

ESTATíSTICAS
A TEMPORADA DA
FÓRMULA 1 QUE
TERMINOU COM A
MENOR DIFERENÇA
ENTRE O CAMPEAO

EOVICEFOIA
DE 1984. NIKI

LAUDA TERMINOU
NA FRENTE DO
COMPANHEIRO
DA MCLAREN,
ALAIN PROST, I

POR MEIO PONTO,
RESULTANTE DA

INTERRUPÇÃO DO
GPDEMÓNACO
POR CAUSA DA �!CHUVA. I�V'

DOIS TOQUES
INTERINO • Com a saída de
Itamar Schulle, o ex-zagueiro
Wilsão comandará o Cric�úma,
interinamente, diante d<1'
Metropolitano no sábado.

***

DIRETORIA· O presidente do
Conselho Deliberativo do

Tigre disse ontem que toda a

diretoria renunciou e que foi

antecipada a eleição no clube.
***

MELHOR • O site FutsalPlanet

elegeu o Carlos Barbosa como

a melhor equipe do mundo' em
2009. Paulo Mussalem levou o

título de melhor técnico.
***

ERREI·Diferente do publicado
na coluna ontem, quem
colocou um balão inflável no
jogo do Juventus foi o Senai.

.

Malwe,e apresenta elenco pem 2010
Sete jogadores novos foram oficialmente apresentados na tarde de ontem

.

JARAGUÁ DO SUL Além dos' novos atletas a

"Nunca houve uma mudan- Malwee promoveu jogadores da
ça tão grande de urn ano para o base, como Rafael, Dian, Canoi
outro", foi assim que o diretor nhas eDiego. O futuro do veterano
da Malwee/Cimed, Cacá Pava- Xande ainda não está tota1mente
nello, começou a cerimônia de definido, mas provavelmente ele
apresentação do time para 2010. vai atuar na comissão técnica das
Realmente, a Malwee chega com categorias de base.
novas caras, algumas bem novas Junto com todas as estrelas do
mesmo. Os alas Bebeto, Bruno futsal está urn talento ainda mais
Souza, Jonathan e Jamur, o fixo novo. Durante o evento, Cacá
Índio, o goleiro Basílio e o pivô apresentou Rulligulity Menegus
Valdin são os novos nomes entre si, 13 anos, que está treinando
os veteranos daMalwee que esta- com os times da Malwee, visan-
vam presentes. do sua preparação profissional.

Valdin chegou em dezembro, O técnico Fernando Ferretti
mas não vestiu a camisa do time disse que a Malwee começa o

jaraguaense, por isso a expec- ano com otimismo e da maneira!
tativa de iniciar os trabalhos é certa. De acordo com ele, a equi-

.

grande. "Quando se veste a ca- pe reforçou as posições que es

misa da Malwee urna certeza é tavam mais carentes e fará uma
de que vai ganhar, títulos e isso das pré-temporadas m�s com

é muito bom", disse. Bebeto, que ":,"pletas dos últimos anos: "Vamos
também veio daCortiana, é outro fazer uma pré-temporada como

que se enche de orgulho em po- deve ser feita, sem convocações
der, como ele mesmo disse, "es- e talvez um ou dois-jogos treinos

.

tar entre os melhores jogadores na região", informou. O período
do mundo". começa hoie e terá 20 dias.

PIERO RAGAZZI

Time da Malwee/Cimed foi apresentado ontem à noite durante cerimônia no restaurante do Parque Malwee
,
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FÓRMULA 1

ESPORTE----�-----

RUBINHO DIZ ESTAR MAIS PERTO DO SONHO
Piloto brasileiro elogiou novo carro e espera ser campeão mundial em 2010

_

DIVULGAÇAO

LONDRES
'�

Prestes a entrar em sua

18a temporada na Fórmula 1,
Rubens Barrichello mantém
a empolgação de um piloto
iniciante. Agora na equipe
Williams, o brasileiro de 37

anos mostra otimismo ao fa
lar do futuro na categoria. "O
sonho' de se tornar campeão
mundial está mais perto do

que nunca", afirmou ele, em

entrevista à revista inglesa
Autosport, publicação.especia
lizada em automobilismo.

"Depois de tanto tempo,
ainda me sinto muito moti
vado. Tenho os pés no chão
e trabalho muito, para ter su

cesso", contou Rubinho, que
já passou por cinco equipes
na Fórmula 1. Os melhores
resultados vieram na Ferrari,
onde foi vice-campeão duas
vezes, sempre atrás do alemão
Michael Schumacher. No ano

passado, ele brigou pelo título

na Brawn Gp, mas terminou
na terceira colocação.

Animado com a mudan
ça de equipe, Rubinho já vi
sitou algumas vezes a sede
da Williams, na Inglaterra,
além de conhecer a fábrica
da fornecedora de motores

I

Cosworth. Aproveitou para
conhecer os funcionários e se

familiarizar com a estrutura
da sua nova casa - antes, ele

pilotou pela Jordan, Stewart,
Ferrari, Honda e Brawn GP
durante a sua longa carreira
na Fórmula 1.

"Já visitei a fábrica da
Williams algumas vezes, e

também estive na Cosworth.
Foi bani ver que eles não pen
sam apenas em fazer bonit-o,
eles querem vencer", afirmou
Rubinho. 'Algumas coisas não,
dá para fazer por telefone,
'você precisa estar presente.
Agora estou conhecendo to

dos. E estou gostando muito". Barrichello diz que já foi conhecer a estrutura da nova equipe e está empolgado em defender a Williams

Vidros e TravCls elétricas
,

GRÁTIS

NcwoGofl.O VHT (5UllC4), TofgJ� MY 09/'0,4 ponc., çom prIlÇOà vilfo a partir de R$ 27.990,00. Tl'CMImElfIfoc:entrol, Ie\I\1n.todorÔOvídro clkrieiroelérrico, dnfosde� re4róleis 3

ponb (pr4 .. P(9)�, paro O rnocWoNoYoGof, 5U' 'C4109/1ClJ, NeM" Fax' .0VHr {cód. $Z31RAI, ToIoI FJe:,c, MY 09/10,2 porlc:IIl,� preço promocionalà� a partir de R$ 30..490,00
� ontmdade �$ 12.196,<10 (40%) to 48� de 511,56. 'bccJ equivoIent,uje 0,99% a.m.• 12,5�% D.Q, imtI de operoçõe.: 1$36.750,88. Oferia&�CJij 22 de íonelw ou�dlJo
tarIm O§ tNIoquoJ. MS. b.bwmo d1r1jo-, Caraguá Auto·Elite

- Uma relação de confiança.

4732746000Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � II
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Os R$ 500 mil prometidos
pelo secretário de Segurança Pú
blica e Defesa do Cidadão, Ro
naldo Benedet, para a constru

ção do muro são importantes,
mas insuficientes para resolver
os problemas do Presídio Regio
nal. O local, adequado para 76

.

detentos, abriga hoje 323 pesso
as. O secretário se comprometeu
em buscar recursos para amplia
ção, mas não deu garantias se

conseguirá obter a verba.

,

---POLITICA o CORREIO DO POVO DSEXTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 201Õ

Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselll

Em silêncio
Ao visitar a ala masculina

do presídio, Benedet manteve
se em silêncio enquanto ouvia
os protestos dos detentos, que
reclamavam da falta de infra -

.

estrutura no local. O secretá
rio pediu pressa para deixar
ii área. Mas quando esteve na

ala feminina, onde não ocor-

/ reram reclamações, Benedet se
aproximou das presidiárias e

teve tranquilidade para fazer a
vistoria.

Do nosso bolso
A Receita Federal estima

deixar de arrecadar R$ 851 mi-

,lhões neste ano, por causa do
horário eleitoral gratuito na

rádio e na televisão. As emisso
ras têm direito a pagar menos

.

impostos por causa do tempo
cedido' aos partidos ,no horá -

.

rio nobre. O valor ainda pode'
subir, porque a estimativa foi
feita antes da reforma eleitoral
de 2009, que permitiu que to

das as rádios do país tivessem
direito ao desconto.

IIGratu ito"
Apesar de a população ter

que desembolsar R$ 851 mi
lhões este ano para cobrir os

gastos publicitários na rádio e

televisão, eles ainda chamam o

programa de horário eleitoral

"gratuito". Circula pelo Congres
so, a proposta de fazer financia
menta público das campanhas,
como. forma de evitar o caixa
dois. Ou seja, além dos gastos
com a mídia eletrônica, vamos
pagar também outros gastos das
campanhas.

BR-280
O vereador Justino da Luz

marcou uma audiência.segun
da - feira à tarde com o supe
rintendente do Dnit em Santa

Catarina, João José do Santos,
para tratar de obras na BR-280.

J

Além de acompanhar os proje
tos de duplicação, o vereador vai
solicitar a realização de obras

urgentes na rodovia, como uma

rotatória de acesso a Nereu Ra
mos. Lideranças comunitárias e

o vereador Francisco Alves (PT)
estarão na audiência.

Por uma escola
o vereador José de Ávila

(DEM) e o líder comunitário
Adão Cordeiro entregaram ao

secretário de Desenvolvimen
to Regional, Lia Tironi, um

abaixo-assinado com 400 assi
naturas pedindo a construção
de uma escola de ensino médio
no bairro João Pessoa, uma das
prioridades da comunidade.
Ávila sugere também que a Pre
feitura ajude doando um terre

no de 12 mil metros quadrados
para construir o colégio.

ca r,.o I i na@oco rr�iodopovo. com. b r

ARQUIVO OCP
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Distantes de casa, elas cochi
lavam por horas restritas em

sacos de dormir. Na última
noite antes de desembarca
rem no Femusc, por exemplo,
o repouso aconteceu no baú
de um caminhão.

Mesmo. com esses diversos
.. empecilhos, as instrumentis
tas não se arrependem da es

colha que fizeram. "Foi muito
divertido", contam. Esta é a

primeira vez que a dupla ul

trapassa . os limites chinelos
e, aproveitando a chance, ain
da deve continuar a viagem
após o término do festival. A

programação inclui Balneário
Camboriú, Penha, Florianó

polis, Rio de Janeiro e Salva
dor. "Estamos em busca das

praias", dizem. A empolgação
tem como motivo os cenários
naturais que as esperam nes

ses lugares. "O verde daqui
surpreende", completam.

Inspiradas pela beleza'
brasileira, Paloma e Paulina
já pensam em mudar de en

dereço residencial. A Bahia,
quem sabe, seja o próximo. Só
que antes retornam ao Chile e,
dessa vez, o ônibus deve ser o

meio de locomoção.

JARAGUÁ DO SUL

. Um sonho realizado, mas

que já deu espaço para novos

planos. A vinda de Paloma
Nanjari e Paulina Piazzaro a

Jaraguá do Sul pode ser re

sumida dessa forma, afinal,
as duas musicistas conse

guiram colocar em prática
. uma meta elaborada há anos:

chegar ao Femusc dependen
do apenas de caronas. Para.

quem mora no Chile, a op
ção significa, no mínimo, uma'
aventura e tanto.

E realmente foi. As ann-

. gas passaram seis dias na

estrada. Durante esse tempo,
embarcaram em 17 veículos
diferentes, algumas vezes

oferecidos por caminhonei-'
ros e outras por motoristas
de carros de passeio. Apesar
das gentilezas, as mochilei
ras precisaram administrar
certas dificuldades. Além de

passar fome, Paloma e Pau

lina tiveram de se adaptar à
falta de banheiros e, conse

quentemente, de banhos diá
rios. Isso sem contar o sono.

Chilenas viajam seis dias de carona
só para participar do festival

�

'Empecilhos da viagem não diminuíram em nada a felicidade
de Paloma (E) e Paulina de estar no Femusc

.

• Horário: 13h • PaI90: Shoppin'g Breithaupt
• RrÇ>grama: Introdução e Allegm para hama, flauta, clarinete e

cordas, qe Maurice Rayel. Sonata III emfá maior pqra violino,
e harpa,'de Jean Baptiste Kwmj:)h6ltz. Quarteto para oboé e

cordas! ,de WoLfga'ngAmadeus Mozart

• VIOLÀO NO SESC
• Horário: 18h • Palco: Sesc Jaraguá do Sul

'o' "l
'"

•

• Programa: Concerto de Br!3ndemburgo n° 3 / Preludio da suíte na

1, de Johann S€bastian Bach

• PIANO MASJER� "I

• Horérío: 18h • Palco: Grande Teatro da Scar
• Programa: Ah, Ia mtlsiQ0'é françalse...e Ia espaõola tambien!
Novellete na 2, de Francis Poulenc. L '151e Jóyeuse, de Clpude
Debussy. Valsas nobres e sentimentais; de Maurice Ravel.

Suíte ibéria "ti puerto", de IS<l,ac Albeniz

'.

• JOVENS SOLISTAS
• Horário: 19h • Palco: Pequeno Teatro da SGar
• Pregrama: Prelúdio a Carmen j Canción y fuga - San / María
'"

Eugel:1ia àe Ga,mpecl:le, de Aldo Rodriguez. Sonata para

trompete, trompa e trombone, de Franeís Poulenc: QlIinteto
em 96 menor, de Ralph Vaugnan - Wílljams

• GRANDES CONCERTOS

KELLY ERDMANN

FOTOS ANA SCHAUFFERT

SONS QUE
FAZEM SORRIR

Não 'é só de aulas que Paloma Nanjari e
Paulina Piazzaro ocupam os dias de Femusc.
Nesta primeira semana de festival, as chine
las já se apresentaram três vezes. Além de
embalar o público da série Grandes Concer

tos, na noite de terça-feira, elas também to

caram na ala feminina do presídio de Jaraguá
do Sul e, ontem, foram ao Hospital São José.

Mostrando canções tradicionais do Chile,
a dupla arrancou aplausos e olhares admira
dos da plateia. "Eu já estava -corn vontade de

fugir desse lugar, mas a música delas me ani
mou um pouco", conta Ossilda Ronchi, 53.

Acompanhando a filha, que está internada
desde o início da semana, a ouvinte aprovei
tou o momento para tentar se distrair.

Paulina (violão) e Paloma (violoncelo) dizem
ter adorado a experiência de tocar para
acamados e presidiárias
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JÚRI POPULAR

12 unes de prisão pormafnr a- ex
Paulo Kleszcz é condenado pela morte de Alexsandra Spíndola, em 2008
JARAGUÁ DO SUL

o primeiro júri popular do
ano no município resultou na

condenação de 12 anos e oito
meses de prisão para o gar
çom e motoboy Paulo César
Kleszcz, 29 anos, por homi
cídio qualificado por motivo.

torpe (fútil). Ele é acusado de
matar a ex-mulher Alexsandra
Spíndola, -22 anos, com dois
tiros na cabeça na madrugada
do dia 21 de outubro de 2008.

O crime aconteceu na Aveni-,
da Prefeito Waldemar Crubba,
quando a auxiliar de produção
estava indo para 'O trabalho. '

O julgamento foi conduzi
do pelo juiz substituto da Vara
Criminal, Bruno Salles. A acu

sação foi sustentada pelo pro
motor Gilberto Pollí e a defesa
foi realizada 'pelo advogado
Júlio Max Manske. A acusação'
reforçou que Paulo César pla
nejou a morte da ex-mulher

por ciúmes e por não aceitar
o fim da relação. "Ele saiu de

casa pré-determinado a ceifar
a vida da vítima, tanto que ele

comprou a arma (um revólver
calibre 38) um mês antes do
crime", destacou Polli.

Já a defesa procurou des
classificar o agravante de mo

tivo torpe para reduzir a pena,
que varia de 12 a 3 O anos em

caso de homicídio qualificado
e de seis a 20 anos em caso de
homicídio simples. Manske

reforçou que o acusado teria

perdido a razão por ser obriga
do a se afastar das filhas.

"Ele recebeu uma decisão

judicial que o afastava das

crianças uma semana depois
-de fazer um acordo com a ex

mulher sobre a visita. Ele agiu
sob domínio de forte emoção.
Isso não justifica o crime, mas
ele não fez por vingança ou ci - .

úme", sustentou. O advogado
disse que vai recorrer da deci
são da Justiça.

DAIANE ZANGHELlNI

Now delegado pode assumir
na cidade apenas em fevereiro
JARAGuÁ DO SUL

O delegado Uriel Ribeiro
disse que ainda não foi defini
da uma data definitiva para o

início do trabalho do delegado
Marco Aurélio Marcucci na

Delegacia da Comarca de Ja
raguá do Sul. Hoje, Marcucci
deve vir para a cidade e se

reunir com Ribeiro para con

firmar quando será o primei
ro dia de trabalho. "Ele ainda
tem algumas investigações em

andamento em Barra Velha.
Talvez ele tenha que ficar lá
até fevereiro para dar encami
nhamento a esses inquéritos",
comentou.

De acordo com Ribeiro,
Marcuccí ainda tem direito

. a 3 O dias de férias e uma li

cença prêmio, também de 30

dias. Conforme o delegado
regional, Marcucci também,
tem mostrado interesse em se

candidatar a deputado estadu
al, o que obrigaria ele a se de

sincompatibilizar do cargo até
dia 2 de abril.

Marcucci foi promovido
por tempo de serviço (ele tra

balha como delegado há 14

anos) e escolheu Jaraguá do
Sul para trabalhar. Ele está na

Delegacia de Barra Velha há
-

cerca de nove meses e também

já foi delegado em Joinville.
Até dezembro, a Delegacia

da Comarca de Jaraguá do Sul
contava com três delegados:
Bruno Effori, Adriano Spola
ar e Ricardo Labes Ferreira.

Recentemente, Ferreira, foi

promovido e' deixou o mu

nicípio para trabalhar em

Navegantes. Até a metade de
fevereiro, a Delegacia de Gua
ramirim ganhará dois. novos
titulares: Isaías Cordeiro, de

[oínville, e Eliézer José Ber

tinotti, de Araquari. Como
eles não se apresentaram no

município na semana passa
da, começarão as atividades

depois que a SSP (Secretaria
de Segurança Pública) divul
gar uma nova portaria, o que
acontece de 15 em 15 dias. O
atual delegado, Daniel Dias,
também foi promovido e, nas

próximas semanas, será trans
ferido para o COP (Central. de
Operações Policiais), em Flo

rianópolis.

Familiares de Alexsandra (no detalhe) comemoraram resultado do júri ontem

Detentos são
transferidos

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de

. RenateAnklamJARAGUÁ DO SUL

Na tarde de ontem, 21

detentos já condenados pela
Justiça foram transferidos
do Presídio Regional de [ara
guá. do Sul. Desses, dez que
cumprem pena em regime

.

' semi-aberto foram transfe
ridos para a penitenciária
de Palhoça. Os demais, que
estão em" regime fechado,
foram levados para a peni
tenciária de São' Pedro de
Alcântara, em Florianópolis.

Até 'O fim de fevereiro,
a SSP (Secretaria de Se

gurança Pública) promete.
transferir mais 50 presos já
julgados. A decisão aconte

ceu após em encontro, entre
'

lideranças da região e o se-
-

cr�ário Ron�do Bened�, ������������������������
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE JARAGUt}. DO SUL E REGIÃO

na semana passada. O Presí- AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

dia Regional tem capacida- o Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região comunica aos Profissio-

de para 76 presidiários, mas nais Liberais, Empregados ou Autônomos, Auditores, Peritos Contábeis, Assessores
e Planejadores Contábeis e Fiscais, dos municípios de: Corupá, Guaramirim, Jaraguá

hoje abriga 303. do Sul, Massaran-duba eSchroeder, no Estado de Santa Catarina que deverão reco-

NO dia 31 de dezembro lher a Contribuição Síndícal/zutü, em nome desta entidade, até o dia Z8/0Z/Z010, no

do ano passado foi registra- valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais). Aos profissionais já cadastrados a guia de
recolhimento personalizada será enviada pelo correio. Os não cadastrados poderãoda a primeira rebelião em retirar a guia de recolhimento em nossa sede à rua Marina Frutuoso, 909 - sala OZ e.

13 anos dei existência do 03, Edifício Aster, em Jaraguá do Sul, ou solicitar pelo telefone (47) 3371.89Z0, ou,

complexo prisional. Um dos ainda, imprimir a referida guia na página da Federação dos Contabilistas do Estado
de Santa Catarina (wwwfecontesc.org.br). Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de Z010.

motivos do motim seria a su- Maria Terezinha de Ávila Bispo - Presidente

perlotação do local.

Ainda tristes com a perde de sua mãe, sogra,
avó e bisavó dia 3/1/2010 agradecem a todos
os parentes, amigos e conhecidos pelas pa
lavras de conforto; flores, coroas e acompa
nharam ate a sua ultima morada. Em especial
agradecemós ao Pastor Marlon Radans e a irmão Neide, pelas pa
lavras de conforto.

Convidamos a todos para a Oração memorial no dia 24/01/2010 às
9hrs na Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Nereu Ramos.

Agradecem a Família Enlutada.

.A GVT informa que no dia 15/01/2010, das 10h02 às 14h30, os assinantes da

cidade de Jaraguá do Sul sofreram interrupção dos serviços devido a obras na

rede. AGVT tomou todas as medidas para restabelecer prontamente o serviço
e lamenta os inconvenientes que possa ter causado aos seus clientes.
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PEUGEOT 207 HB XR PEUGEOT 207 PASSION XR P,EUGEOT 207 X-lINE
- MOTOR 1.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR l.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁuLIcA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CARTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR 1.4L 8V FLEX 82CV
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEfcULO

�PARTIR I

R$28.100 \1
/'

A PARTIR

R$34.900
A PARTIR

R$37.790

Strasbourg Itajaí (4'1) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
. .

Rio do Sul (47) 3522-0686Jaragua do Sul (47) 3274-1'900
R.'Reinoldo} 414

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Férias Strasbourg é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, Itajaí, Brusque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. Toda linha Peugeot 207 e Peugeot 307 com taxa 0% ZERO de juros
no financiamento na seguinte condição ( 50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 24 meses sem juros e na linha 207 - 60% de entrada e saldo em 12 mesessem juros ), outras condições.de financiamento estão disponíveis nas

Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB X-UNE 1.4l Flex, 03 portas, ano/rnodelo.: 09/10, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 28.100,00 e na versão 05 portas, a partir de R$ 29.900,00 para todo o Brasil,
com frete incluso. Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 05 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 34.900,00 para todo o Brasil, com
frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/fO,·àr-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de R$ 37.790,00 ii vista com frete incluso. Sujeito à aprovação de crédito. As
condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207 HB X-line l.4lHex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09110
- 01 unidades; Peugeot 207 HB XR ·1.4l Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 03 unidades; Peugeot 207 Passlon XR l.4l Flex, ano/modelo.:09110, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - -08 unidades. Peugeot 307 HB e 307 Sedan
consultar concessionária. Prazo de vigência da promoção de 06/01/2010 à 02/02/1010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida é válida contra defeitos de fabricação,
devidamente comprovados para as peças originais instaladas na Rede Autorizada Peugeot. Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de modificar as características técnicas,
preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Para informações de outros modelos, procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem juros. Preços válidos a partir de janeiro de 2010.
Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br .

PEUG,EOT
De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sóbadqs até as 13h. - www.strosbourq.corn.br MOTION & EMOTION
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Clima fica tenso
em "Viver a Vida"

Beyoncé e Ivete:
últimos ingressos
Os ingressos para os camarotes do
show de Ivete Senqnle e Beyoncé
em Salvador, no dia 10 de fevereiro,
estão esgotados. Os fãs ainda podem
adquirir entradas para a pista e para
a pista VIP. O show, que vai marcar
a abertura do carnaval de Salvador,
será o último de Beyoncé no Brasil.
As cantoras se apresentam juntas
também no Estádio do Morumbi, em
São Paulo, no dia 6 de fevereiro.

, Níveo e Thierry
terminam namoro
Depois de mais de um ano de relacio
namento, Níveo Stelmann e Thierry Fi

gueira, juntos desde outubro de 2008,
não são mais um casal. Eles teriam
colocado um ponto final na relação
logo após o réveillon. Com o término
do namoro, Níveo teria passado uma

semana em Nova York e confidenciado
a amigos que não há chance de volto.
No momento, o ator está em cartaz
com a peça "A Marca do Zorra".

Na semana que vem, o clima entre
os gêmeos de "Viver a Vida�' promete
ficar tenso. Isso porque o Dr. Moretti
resolve conversor com Miguel "antes, '

que alguma desgraça aconteça".
No momento em que Jorge entra no

consultório, interrompendo a conver

sa, Moretti revela a Miguel que seu

próprio irmão registrou queixa contra

ele, por assédio n Luciano. A reação,
, claro, só no próximo capítulo.

SUDOKU
7 9 1 i

1 ;

I r
I I

'�
garoto

vaidoso é
o Lility! Elo
é o o�egrio
do coso do
leitora Thoís

Moyoro

�t�

I
.......

I
I

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

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

Tempo estável com presença de sol entre
-

nuvens. A pnrtlr da tarde, condições deSOLUÇA0 II- Fases da lua

pancadas isoladas de chuva. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

7/1 23/1 30/1

w� Jaracuá do Stll e Região

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA
MíN: 19°C MíN: 17°C MíN: 20°C MíN: 20°C
MÁX: 27°C MÁX:,27°C MÁX: .26°C MÁX: 29°C
Sol com chuva Sol com chuva Chuvoso Nublado
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ANIVERSÁRIOS

2,2/1
Agda Karsten
Alessandra Grosklags
Alex dos P. Ramos
Amira H. F. Santos
Ana Paula Schwirkowski
Antonio Berti
Arildo Viergutz _

Arleide Z. R. Henckmaier
Arley V. Urben
Bruna Drechsler
Diego Lindner
Douglas B. G. da Silva

.

Edinara R. Hlzlo
Elfe R. Kiatkowski
Elisangela L. Ropelato
Eliziário R. Mohr
Elmira Milbratz
Fernanda Guths
Gilmar Manerich
Gilmar Radunz

,
ílson José Zoz
Inna I. B. Oliveira
Ivone Fischer
Jaqueline S. Niels
Jeferson V. Pereira
Kellwyn M. Lopes
Leandro de Oliveira
Luciaria Cardoso
Malu,Ortiz
Marcos E. Kleis
Marli K Strelow
Marwin A. Bortoloti
Milena L. Stephani
Nicole C. de Oliveira
Norma Demarchi
Regiane Pereira
Rhildo G. da Silva
Ricardo Wortmeyer '

Salete 6ambn
Vendelino Kopp

DIVIRTA-SE

Tirando vantagem
O médico, o arquiteto e o advogado
começam a discutir, cada qual falando
que a sua profissão é mais antiga que a

, do outro.
- É claro que é a medicina - diz o

médico. Deus, ao criar Eva com a costela
de Adão, realizou a primeira cirurgia.
O arquiteto se defendeu:

�

- É, mas antes de Adão e Ev�, Deus foi
arquiteto e criou o universo. Antes disso
só havia o caos. '

E o advogado, muito satisfeito, com
pletou: .

- E quem vocês acham que criou o

caos?

)(
GÊMEOS
(21/50'20/06)

- Faça alianças com

quem tem interes
ses semelhantes

aos seus. Pode ter muita alegria
com alguém que está longe. No
romance, o clima é de grande
encantamento. Sua capacidade
de absorver aquilo que observa
estará bastante aguçada.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Não tenha medo
de assumir novas

responsabilidades.
No campo sentimental, nada de in

s_egurança, pois a maré é de sorte:

aproveite! Procure não perder seu
tempo com pessoas que limitam a

sua visão, pois você pode cheg�r
'bem mais longe.

SAGITÁRIO

'?tf (22/11 021/12)
�

•

Gestós amáveis

I { e gentis atrairão
boas oportunida

des. Bom dia para assinar con
tratos e cumprir metas. No amor,

demonstrações de afeto serão
muito bem-vindas. Ninguém será
tão eficiente quanto você em
assuntos do seu interesse.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Ótimo dia para se

dedicar ao traba-
lho em equipe. O

astral manda boas vibrações às

parcerias de trabalho e amor.

Invista mais na união. Ajude as

pessoas que precisam, pois não
há nada melhor do que espalhar
o bem ao seu redor.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Dia gratificante
para quem trabalha
em equipe ou com

o público. Uma atmosfera ro

môntica vai dominar a sua vida
sentimental e você vai se sentir
nes nuvens. Pode ter certeza de
que qualquer elogio que receber
será verdadeiro e sincero. '

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Ótimo astral para '

quem trabalha em

casa. A liberda-
de para tomar

decisões estimulará você. No
amor, aperfeiçoe o lance com o

par. Hoje, conseguirá tudo o que
se empenhar com afinco para
conquistar.

CAPRICÓRNIO

•.....
�

t (22/12020/1)
Ai{. Tudo o que

conseguir hoje
será fruto do seu

trobalhó. Conquiste o que sempre
pareceu impossível. Sua alegria
vai fazer bem à vida afetiva. Com
rozão e sentimento seguindo no

mesmo compasso, você encontro

confiança para fazer escolhas!

�"
CÂNCER

�._� (21/6 a 21/7)
;�:-»_ ...;�� Vai ser fácil captar
: ; o desejo dos outros.

Terá que dar duro
para conseguir o que deseja. No
amor. a sensualidade favorece,
a relação. Tudo caminha bem, .

o que você deve aprender é dar
tempo ao tempo para que os

fatos se fortaleçam.

TOURO
(21/4 a 20/5)
É hora de mostrar
todo o seu grande

,

potencial no traba-
lho. No cãmpo afetivo, convém
agir com Q sutileza que lhe é
peculiar. Faça algo diferente e

isso abrirá seus olhos quanto a

uma possibilidade interessante
para o seu futuro.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Mostre os seus

.

talentos. Esta é a

hora de dar o seu

melhor a fim de equilibrar as
finanças. No amor, sua dedica

ção será visível. Algumas boas
notícias, vjndas de uma fonte

inesperada, podem ser o cami
nho pa�a grandes mudanças.

"

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O astral traz
estabilidade às

relações, exponha
o que sente. Conte com a orien

tação dos mais experientes. Na
paixão, seu charme vai acertar
em cheio. Não subestime a

intuição: entre em sintonia com

o coração e deixe-o guiá-lo.

PEIXES

... (19/2 019/3)
�. Trace suas priorida-
..,..,...., des. O trabalho de

rotina vai absorver

grande parte do seu te!11po. O
amor traz compromisso, carinho
e dedicação. Não é o momento
de aprender coisas novas e sim
de praticar aquilo que já sabe,
mas fica só na teoria.
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>----------ECONOMIA

. ,

LARA STONE DESFILA FORUM NO SPFW
A modelo holandesa lnrn Stone, considerada uma das top do momento, desfilou na São Paulo Fashion Week para a marca

Fórum Tufi Duek. É mais uma grife da AMe, leia-se Menegotti, destacando-se no mercado.

CATIVA INOVA
A Cativa da vizinha Pomerode aproveitou as férias
para desativar seu antigo posto de vendas e ocupa
agora um novo espaço junto à fábrica que atende
até as 22 horas. Além de comercializar produtos
das diversas grifes fabricadas pela Cativa, a loja
oferece também a grife Cativa Mais que é uma

linha com numeração grande.

NUGALI E PERICÓ JUNTAS
Que tal degustar um chocolate N,ugali acompanha
do por um espumante Pericó? Esses dois produtos
podem ser encontrados no mesmo stand na Festa
Pomerana. Sem dúvida, dois produtos da mais alta
qualidade.

, "

SEMINARIO DE TENDENCIAS
Mais uma ve� a Lunelli patrocinou o esperado Se
minário de Tendência do WGSN que aconteceu na

manhã de ontem nos cinemas do Shopping lqun
temi. O evento que ocorre sempre durante a São
Paulo Fashion Week tem se mostrado a cada ano

um dos maiores direcionadores de tendência poro
os estilistas e criadores.

DIVULGAÇÃO

NOVA ÁREA DA CISER EM OBRAS
Estão um pouco atrasadas as obras da nov(J fábrica da empresa no distrito industrial de Pirabeiraba. O objetivo é retirar a
fábrica do centro da cidade até 2012, cumprindo termo de ajuste de conduta. O investimento previsto é de RS 279 milhões.

CRÉDITO

Empréstimos crescem
Participação no PIB passou para 45%·
o total de empréstimos do

sistema financeiro às empresas .

e pessoas físicas cresceu 1;6%
em dezembro. na comparação
com novembro. e atingiu R$
1,410 trilhão, segundo dados
divulgados ontem pelo Ban
co Central. No acumulado dos

,
12 meses de 2009, a expansão
dessa carteira foi de 14,9%, em
relação ao fim de 2008.

Com essa variação, a parti
cipação do crédito no PIB os

cilou de. 45,1% em novembro

para 45% em dezembro. Um
ano antes, em dezembro de
2008, a fatia dos empréstimos

{ em relação ao total da econo

mia era de 39,7%.
'jl\ evolução dos emprésti

mos em dezembro foi sustenta-

da pelo desempenho das cartei- 42,7% ao ano em dezembro,
ras com recursos direcionados, com queda anual de 15,2 pon
impulsionadas pelo crescimen- tos percentuais. Para as empre-·
to dos financiamentos -do BN- sas, os juros caíram de 26% ao

DES e pela manutenção da tra- ano em novembro para 25,5%
jetória expansionista do crédito ao ano em dezembro, uma re

habitacional", destaca o BC. dução de 5,2 pontos percentu-
O empréstimo a pessoas ais em 2009.

físicas "apresentou desace- O spread (ganho com a dife

leração", associada à oferta . rença entre o custo de aplicação
de dinheiro entre as famílias, . e o custo de captação) também

.

proveniente do 13° salário. recuou. Para pessoa física, fe
Entre as empresas, o BC avalia chou em 31,6 pontos percentu
que a recuperação se mantém ais em dezembro e para pessoa
"em passo moderado, com jurídica, em 16,5 pontos per
continuidade da retração nas centuais. Já a inadimplência
operações referenciadas em para pessoa física fechou de
moeda estrangeira", zembro em 7,8%, - 0,3· ponto

A taxa média cobrada para sobre novembro. Para pessoa
pessoas físicas passou de 43% jurídica a queda foi de 0,1 pon
ao ano em novembro para to no mês, chegando a 3,8%.
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HAVAN ITAJAí INICIA OBRAS
Já está em obras a loja Havan de Itajaí, no bairro Fazenda. Trata-se de
uma loja de 6.000 m2 de área cuja inauguração está marcada para 15 de

.

junho. Investimento de RS 20 milhões.
<,

COPA DO MUNDO EM FLORIANÓPOLIS?
Assinado convênio que conta com o participação da Fundação Certi, Sa
piens Parque e mais uma série de outros instituições que atuam no área
de C&T&I paro liderar - com finunclemente.de Finep - um grande projeto
de inteligência paro o Copa de 2014. O programo viso desenvolver sete
potenciais projetos nos áreas de convergência digital, energias renová
veis, interotividode e internet, que serão desenvolvidos em parceria com

diversas· instituições de ciência. e tecnologia do país. O diretor do. Finep
destacou que uma das propostos é a de lançar um passaporte eletrônico,
com todos os dados dos usuários, poro facilitar o passagem dos visitantes

.

nas alfândegas durante o período dos jogos. Trota-se de um espetacular
esforço poro gero r- novos negócios.

.

BRASIL'CONTINUA INDO DE CAMINHÃO
Depois de um período de vendas baixas no início de 2009, os vendas de
caminhões atingem novamente um nível que provoco filas de espero. O
grande problema é que em todos as desacelerações existem dispensas e.
reorganizações do produção em torno de um patamar mais baixo. Quando

, se torno necessório voltar o acelerar, tcdo o cadeia .produtiva precisa ser

acionado e isso nem sempre é tão rápido. Em algumas revendas, o fila de

espera para alguns caminhões já está chegando o 90 dias.

INEXPLICÁVEL
Os dados do ANTI e ANTF revelam a necessidade de rever o modelo do
setor ferroviário uma vez que apenas três mil quilômetros do 28,8 mil
existentes no país são considerados plenamente utilizados. Outros seis
mil quilômetros são utilizados abaixo do capacidade e o restante subuti
lizado. Considerando que o transporte ferroviário é bem mais econômico
que o rodoviário, resto saber o motivo de tonto subutilização.

Ikarsten@netuno.com.br

Evolução dos empréstimos
foi impulsionada por
financiamentos do BNDES

LOTERIA

CONCURSO N° 1146 '

CONCURSO N° 1003

INDICADORES

{
SELlC 8,75% 9.DEZEMBRO.2009

TR 0,011 % 21.JAN EI RO.20 10

CUB 983,42 JANEIRO.2010

BOVESPA ,1$.· -2,82%
.

21.JANEIRO.2010

.POUPANÇA 0,5228 21.JAN EI RO.20 10

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7990 1,8010 'mM' 0,4 5%

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7900 1,8800 1Ht 2,87%

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8500· 1,9500 .' 0%

EURO (EM RS) 2,5449 2,5465 '@� 0,89%
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Google em negócio da.ChinaCenário cinematográfico
Não foi desta vez

que a Google lançou o

badalado Nexus One na

China. A empresa
pretendia disponibilizar
no maior mercado do
mundo dois modelos de
celulares que usam a

plataforma de software
And-roid.

O lançamento seria

ontem. Mas, ao que tudo
indicai os negócios' da
empresa no país estão

.

abalados por causa das
atitudes do governo em

relação a invasões de

computadores e censura

na internet.
Os fabricantes dos

celulares que senarn

lançados' por lá eram

Motorola e Samsung
Electronics.

A Google até ameaça
fechar suas operações
no país, mas, como 'não
é boba nem nada. deve
ficar apenas na ameaça.
Afinal, que empresa
abriria mão de um

mercado de cerca de 1/3
bilhão de pessoas?

Uncharted 2)se destaca pelos recursos gráficos e o

carisma do herói Nathan Drake

Depois de Indiana Jones e de Lara

Croft, um dos maiores exploradores de
todos os tempos é Nathan Drake. O
herói da séri-e Uncharted está de.volta
em Uncharted 2: among thieves. O

personagem conduz a aventura com a

mesma maestria que os grandes heróis
do cinema, surpreendendo o jogador a
cada fase, contando uma' história
su rpreendente.

Ao seguir as tendências dos filmes
de Hollywood, que contam primeiro
o que aconteceu com o herói para
depois esclarecer como ele chegou lá,
o game consegue prender a atenção
do jogador do início ao fim.

O enredo de fantasia leva o

jogador para a cidade secreta, mas,
até lá, ele deverá passar por todos os

cantos do mundo. Para contarmelhor
essa história, o visual do game ajuda
bastante. Com um motor gráfico
novo, a produtora Naughty Doq

consegue mostrar muitos detalhes
das cidades que o jogador passa. Há
tanto para ser visto que, muitas

vezes, o tempo que se passa no local é
tão curto, a beleza dos cenários passa.
despercebida.

Os efeitos de cinema durante os

combates se destacam. A cada explo
são de granadas ou botijões de gás, a
tela fica borrada, a luz contra os olhos
do jogador atrapalha para atirar.

Os recursos gráficos são tão bem

implementados que dois momentos
de Uncharted 2 se destacam. Em um

deles, um prédio começa a desabar
com o jogador dentro.

Uncharted 2, disponível para PS3,
é um jogo misto de ação e de explora
ção. Além de ter que usar armas para
enfrentar os inimigos no melhor
molde dos jogos de tiro como Gears

of war, é 'necessário escalar paredes
dos templos como em Tomb raider.
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CEGONHA
A família de Simone e êeovcne
Demarchi vai aumentar. Dona Ce
gonha já assinou 'o contrato com a

dupla. Dia 25 de janeiro vem ai a

gatinha Natália, a primeira filha
do casal. O meu deseie é que sejam
plenamente felizes.

'

Fernando 10nto
colo grau hoje
no curso de

Psicologia,
-pelo FURB

FUMAÇA
Fiquei sabendo,
através de meu iPhone,
que um dos lugares
'mais badalados de
Jaraguá, optou pelo seu

Fumódromo. O cantinho
fica cheio de pessoas
interessantes. Quem não
fumo, não pode entrar.

Enquanto isso eu sugiro
a eles um copo bem
gelado dechupe
Konigs Bier.

DO LEITOR
"Bom dia Moa ....meu nome é Jo Borba sou assinante do jornal e dono da
empresa Oliveira Material de Construção, aqui de' Jaraguá. Leio sua colu
na diariamente e quero lhe dar os parabéns pela sua iniciativa de ajudar a

AJAPRA .Esta sua atitude sim faz a diferentn, como disse a presidente em

recente entrevista:
"

existem muitas entidades que cuidam das pessoas, mas
dos animais são poucas e eles também são filhos de DEUS."

ANTENADO
Um dos grandes amigos dos tempos idos, Augusto
Demarchi Jr, o Ninho, que atualmente mora e foz o que
gosto: comandar o empresa do família, o estruturado
Frigorífico Demarchi, em São João Itaperíu (logo vai ser

prefeito do cidade). Ele confessou o este colunista, que
mesmo on line confere o coluna todos os dias.

lEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Sandra Santos,

,

gerente comercial da Multiprint. Ela é
outra querida que acompanha a co

luna todos os dias para ficar sempre
bipada no que acontece de melhor em
nossa região.

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
No restaurante do Posto Mime. Um dos
melhores Buffets de Jaraguá. É barato
e a variedade é impressionante.

MELHOR IMPOssíVEL
O convite para participar da Macar
ronada Beneficente, promovida por
este' colunista, em prol do Ajapra,
será de 10 reais. O passe dá direito
- além, de saborear o famoso prato,

, preparado pelo mestre Tato Branco e

sua equipe, de conferir vários show.s,
inclusive uma banda sertaneja iné
.dito em Joraguá. Agendem, será dia
13 de março no Porque Municipal de
Eventos.

MORTE LENTA
Olha só. Um fio direto com o e-mail da
coluna, ·Lourinho Zonotti diz o seguin
te: "Está tudo ótimo! O local parece
uma rodoviário, com o desembarque
das diversos 'faunos', Brasil aforo.
Só que na Scar não vende coxinho e

nem bolinho de come - o que é uma

pena!". Lauro e seu senso de humor.

NAS RODAS
• Mouri'Amorim está 01 maré 'com elegante apê de frente para o

a família, rumo o Buenos Aires, Ar- mar, no balneário mais famoso de
gentina, à bordo do transatlôntico. Santa Catarina.
Retorno na semana que vem e nem

desfaz as malas. Vai direto curtir o

restinho da semana, na Praia da

Armação junto com os amigos. O
primeiro programa é jogar Bocha.

\

• Ademir, Duwe, O tino" um dos
, empresirins mais elegantes, dentro
de seu estilo, e bem sucedidos da

'

região é outra figura que merece

todo o respeito dos jaroguaenses.
• O advogado gente boa Gilmar ' Ele quando é ehcmado para ajudar
Krutzsch, sua Sandra e a prole, o 'próximo, nunca diz não. Valeu
curtem os finais de sema,naj n,.�

-

:��pdeJino.,� .. -: ")� :!:;':� ;�'*,."

FESTA DAS BOAS ,

Hoje à noite, com a presença do ex

celente cantor Léo lima e Banda e
'

participação do renomado DJ Marce
lo Luis, acontece na choperia Saloon,
no Shopping Breithaupt, um festerê
daqueles. E o que é melhor: elas free
até às 23h30min e eles bônus até às
23 horas. Vale conferir.

DE VOLTA '

Um empresário, pioneiro das'�;noites
jaraguaenses, deve retornar ao lusco
fusco. Segundo boca miúda, assim
que sair a viabilidade na prefeitura,
as obras começarão de vento em popa.
Quem viver verá. O cantor Léo Limo e bo�do movimentam, hoje ii noite o Soloon, no Shopping Brelthuupt

• ,O i'oteHgentíssimo e •

e�presório omigó, Sidlo Muller,
, do AS! Têxtil, é out-ra pessoa que
sempre estó ,ii frente, quando o

assunto é ajudar as entidades
necessitadas.

• No sábado o PJ argentino
, Martin lamelas, um dos mets
requisitados no sul, do País, é
presençà no London Pub. ,

• Os estofados da Hell' Arte, que
decora a sala de espera para o

"confessionário", no Big Brother
10, estó mais folgada. A gaúcha
Joseane foi o primelrn o retornar
o vida normal. Domingo tem 'mais
paredão. ,

Curtir um happy hour ,

no Estação Armazém.
Aliás, hoje vou reunir

minha turma e VQU saborear
os delicias do coso.
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----------ESPORTE
BAIXAS

, Jendersen e Bahia
só daqui à 15 dia's
Jogadores se contundiram contra o Avaí .

JARAGUÁ DOSUL

o Juventus sofreu duas im

portantes baixas no segundo
jogo da Divisão Principal do

Campeonato Catarinense: os

meias Janderson e Bahia devem
ficar afastados dos gramados
por, pelo menos, 15 dias, ou

seja, não jogarão nos próximos
três jogos do Campeonato Cata
rinense, contra Brusque, Cha

pecoense e Criciúma.

Janderson sofreu uma peque
na lesão no ligamento medial do
joelho direito. O jogador saiu aos

15 minutos do segundo tempo,
tentou voltar para o jogo, mas

não aguentou a dor. Bahia con

tundiu a coxa direita, mas sentiu
só depois do jogo. Ambos tive
ram a atuação elogiada pelo téc-

, nico Nazareno Silva.
O volante Carlos Saa também

saiu sentindo dores. Ele levou
uma pancada no tornozelo es

querdo, mas não é nada grave e

deve jogar contra o Brusque no

domingo, 24, às 17h, no João
Marcatto. Com tantos desfalques,
Nazareno Silva ganha uma gran
de dor de cabeça para escalar o
Juventus na terceira rodada. No
entanto, o treinador reza para
que os jogadores possam se recu

perar antes do período previsto.
'Agora que estamos entro

sando a equipe temos uma baixa
dessas. São perdas significativas,
mas vamos ter que buscar uma

Carlos Saa e Bahia fizeram trabalho de recuperação ontem no estádio

solução", falou Nazareno, que
ainda não sabe como vai montar
o meio-de-campo sem Janderson
e Bahia, a única certeza é de que'
terá que improvisar.

O treinador também pediu
mais reforços para a diretoria
juventina. "Existe a possibilida-

de de chegar mais atletas, mas
isso será definido até sexta-fel
ra", informou. Segundo Naza
reno, a intenção é trazer,' pelo

,

menos, um zagueiro, um meia
e um atacante.

GENIELLI RODRIGUES

Brusque vence nos.acréscimos
e Imbituba vira contra o Jec
DA REDAÇÃO

Os últimos jogos que fe
charam a segunda rodada do

Campeonato. Catarinense foram
marcados por boas atuações dos
times da casa. O Brusque con

seguiu os três pontos contra o

Figueirense no último minuto e

venceu por 2x1. O CFZJImbitu
ba ganhou de 2x1 de virada em

,
cima do Joinville. .

Embalado pela' torcida, o

Bruscão abriu o placar aos 44mi
nutos com Marcelo. O artilheiro
do Figueirense Marcelo Negrão

deixou tudo igual aos 26 minu
tos da' etapa complementar. Para

. delírio dos brusquenses, o time
da casa marcou o segundo aos 48
minutos com Chris.

No outro jogo da noite o CFV
Imbituba conseguiu sua primeira .

vitória na SérieA. O zagueiro La
cerda foi quem marcou primeiro
para o Jec, aos 42minutos. O time
do Litoral voltou mais ousado no
segundo tempo e virou o jogo em
dois minutos com Mateus Orti

goza e Felipe Oliveira, aos 16.e 17
minutos, respectivamente.
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Depois reel'amam
da sorte

o Correio do Povo foi o primeiro empresa do região o estender uma mão

poro o Juventus. Adquiriu o coto de patrocínio nos calções do equipe,
motivando outros empresas o também investirem no clube. Porém, o
Juventus pecou um pouco e preciso se reorganizar. Ouondo os onze atle
tas odentrorom 00 campo do João Morcotto no_quarto-feira, openas o

zagueiro Ricardo estava com o camisa por dentro do colçã�. Ou seja, o
Correio do Povo pagou por onze e levou só um. Pequenos detalhes que
fazem uma gronde diferenço! Mos oind� dó tempo poro corrigir o erro.
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