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Crian,ça também
quer estar na.moda
Mos conforto deve sere primeiro requisito
no escolho do roupa poro os pequenos.

SEUS FILHOS

Lei pode bamtear
preço dos aluguéis
legislação ficou rigoroso com inadimplentes
e mais ágil quando o coso é o despejo.

Página 15
- .0 COUREIO DO POVO

Começou a valer ontem em todo o país a lei que
possibilita que as mulheres tirem seis meses de lícen

ça-maternídade, Somente as empresas que pagam o
,

Imposto de Renda pelo lucro real podem aderir. Para
mães emédicos, amudança ébemvista. Porém, a falta
de mão-de-obra pode barrar o benefício.

Prefeitura começa a
.

distribuir as eernês
IPTU sofreu reajuste de 4,17% em Schroeder.

Quem quitar o valor ii visto, até 10 de março, tem
desconto de 20%. Outro formo de pog�mento é o

parcelamento em quatm vezes.

Página 6

. Assassinos devem
. se e�tr�gar à polícia
Pai e filho, suspeitos de terem matado Edinilson .

dos Reis, 28 anos, com 25 focados e dois tiros,
continuam foragidos. Mos advogado deve

epresentá-lns hoje no delegacia.
Página 7

·Concurso pú�l�co
irá para a Justiça

Aprovados no concurso do Prefeituro de Joroguó,
realizado em 2008, que não forom chamados

poro trobolhor deverão procuror
o Justiça poro tentar conseguir o vogo.

Página 4

Belmonte assume

depois de goleada'
Treinador diz que equipe deve ter
uma outro posturo, mos adianto o

necessidade de novos contratações.
Primeiro desafio será já nesta quorto
feiro contra o Chopecoense.

Página 19 ..

Santos negocia a

. volta de Robinho
.

Empresários viajaram ontem poro
tentar fechar um acordo com o

jogador e o Manchester City.
Página 20

�
/

POR DENTRO
Tudo o que rolo
no sociedode
Página 13

BANDA LARGA ESTÁ EM 88% DOS
• MUNiCíPIOS BRASILEIROS.

Pesquiso do Anotei (Agência Naciona� de
Telecomunicações). fonte:,Agência Brasil

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

CHARGE

PONTO DE VISTA

Avota r

'DO LEITOR

-
.-

Gildo Hornburg
Dia 21 de janeiro fez um mês que meu irmão partiu, víti

ma de acidente de trânsito. Uma pessoa que adorava a vida, a
natureza, sempre demonstrava alegria, mesmo se o momento
'não o fosse. Adorava pescar e neste item até foi conhecido
como "arquivo vivo", pois ele dominava como ninguém conhe
cimento sobre: peixes, pesca, iscas, etc. A família perdeu unia

-

parte dela e ri de muitos, "amigos", com certeza, foi junto com
ele. Era um exemplo de'pessoa, se relacionava fácil e bem com

as pessoas, independente de idade. Gilda você está fazendo
muita falta,'mas tenho certeza que Deus tem preparado um
lugar bem melhor e que você está nele. Descanse em paz.
Existem pessoas famosas, que não deixam tantos amigos como
você deixou,meu irmão. Nosso Senhor deixou você conosco 39

anos, para ensinar, trocar ideias, brincadeiras, compartilharbons
momentos. Ah, e aquele bom peixe que você fazia... Meu irmão,
saudades destas lembranças. Muitos ainda hoje não acreditam,
mas infelizmente é verdade: você não está mais fisicamente en
tre nós, mas está cada vezmais forte em nossos corações.

MOÀCIR HORNBURG, BA.cHARf.t EM JI\DMINlsnUWÃO _

Andando na grama.
Esses dias estava me sentindo mais sozinha, andei no jar

dim de casa e me dei conta que, mesmo com o sol fraquinho,
minha sombra estava lá, às vezes na minha frente, às vezes
atrás. Percebi que minha sombra faz parte de-mim, mas para
que eu a perceba é necessário ter uma luz. Então, pensando
na vida, comecei a relembrar as luzes que tenho, as pesso
as que eu amo, as coisas

-

que gosto de fazer, os lugares que
gosto de estar, o que gosto de comer, de beber... Lembreique

-, viver e admirar as coisas simples me dão prazeres enormes,
como estava acontecendo naquele momento. Comecei a sen
tir a grama em baixo dos meus pés e acreditem, émelhor que
massagem profissional. Dei-me conta que como minha som
bra 'faz parte demim, eu souminhamelhor amiga e,.por isso,
nunca estarei sozinha. Quantas vezes nos sentimos sozinhos
e não percebemos nossa própria sombra, nos mostrando que
há uma luz nos refletindo e que não estamos sozinhos. E por
que não pensar que quando não há uma luz, é hora de criar
mos, sermos espontâneos, atores da nossa própria vida, para
que no outro dia possamos reconhecer em nossa sombra toda
nossa caminhada, com vitórias, dificuldades, arrependimen
tos, peripécias. Se a sua sombra está.à frente, vislumbre sua

caminhada. Se a sua sombra está atrás, veja o infinito de pos
sibilidades que está na sua frente, na certeza de que atrás de
você está o seumelhor amigo.

'

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

enviados para o e-maií redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta para o

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

•

acontecendo ao vivo. M�ito "máneiro",
'como disse meu sobrinho de seis anos .

Mas . independente da tecnologia
de ponta utilizada para fazer o filme;
recursos de última geração, efeitos es

peciais", da espetacular fotografia, da
criatividade dos realizadores, impres
sionou-me sobremaneira a história. A
mesma ganância, o imediatismo para
transformar tudo em dinheiro, o egoís
mo e a sede de poder a qualquer preço
que vimos' aqui no nosso velho mundo,
na nossa maltratada Terra, a gente vê
em .Avatar, Alguns homens da.' Terra,
depois de exauri-la; de arrancar tudo
o

_ que podiam tirar dela, agredindo a

natureza e o meio ambiente, depois de
matá-la, voltam-se contra um outro 'pla
neta, que tem alguma coisa de interes-

se deles, para d�struí-Io, destruir seus

habitantes e seu ambiente, suas coisas

sagradas, seu habitat.
- Mas esse planeta é habitado por na
tivos lutadores e.. embora suas _armas
sejam rudimentares; sua união, seus

valores e seu senso, de preservação e
- de preservação do planeta são muito
fortes. E eles lutam e conseguem ex

pulsar o invasor, que destrói antes de
ser expulso, mas não consegue acabar
com os nativos.

E a Terra, quem vai nos impedir de
tentar acabar de vez com ela? Onde está
a nossa, consciência, o nosso senso de

preservação, a nossa responsabilidade
para com nossos filhos e netos?

A ficção nos abre os olhos para o fato
de que estamos' destr}!-indo o futuro.

LUIZ CARLOS AMORIM,
f/iE,SC�'U"H;i1R s: f.�mlU?t

(,�rrI"P://W'M'ltllll'l/"P'fIIOSJ:!�,
!:,7/0ESljl!l,f::C!jl!Jl"XPIr.�.I(�OM"unl

Fui ver Avatar, em terceira' dimen
são, há alguns dias. E valeu a pena. Não
havia ido ver nada no cinema em 3D e

achei fantástico os galhos das árvores,

quase batendo na gente,' aquelas cria
turinhas que parecem flores voando na

frente dos nossos narizes, o fato de a
.. . /

gente se desviar rapidamente de algu-
ma coisa jogada na direção da câmera

que filmou, isto é, em nossa direção.
A tela do cinema parecia uma janela'
de onde a, gente observava as COIsas

('-COlUlEl.. DO )'4)W,
�' -�;':

-
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,.

POLITICA---------�

Médico mantém o esperanço
de ser chamado pelg PrefeituraConcurso público

. ,

.esquece aprovados.

I

A médica veterinária-Mari
laine Wiezbicki saiu do inte
rior do Paraná para tentar uma

vaga de Fiscal de Vigilância
em.Saúde na Prefeitura de Ja
raguá do Sul, profissão que já
vinha exercendo. O edital per
mita que o candidato tivesse

formação em medicina e ofer
tava duas vagas para o cargo.

Marilaine terminou' em

terceiro lugar, uma posição
abaixo. Porém, ela soube que
o primeiro colocado, chamado
ainda em 2008, pediu demis
são, abrindo a segunda, vaga'
para a terceira colocada. No
entanto, nem ela, nem o se

gundo 'colocado foram chama-

,
,

'

Candidatos esperam há quase dois anos

�/
ii-

JARAGuÁ DO SUL
No início de 2008, a pro

fessora Analores Frohlich 'Jahn
acreditava que colocaria um

fim à instabilidade no empre
go. Contratada para dar aulas
no ensino público sempre em

caráter temporário, ela ficou
em terceiro lugar no concurso

da Prefeitura de Jaraguá do Sul

para o cargo de secretária, onde
eram ofertadas quatro vagas.

,
Quase' dois anos depois,

Analores continua na instabi- !t.�

lidade. Ela não foi chamada no

concurso, cujo prazo encerra no
'final de fevereiro', e hoje está de
sempregada, pois os contratos
ACTs (Admissão em Contrato

Temporário) encerram sempre
no final do ano.

Formada em Letras e Peda

gogia,. Analores esteve várias
vezes na Prefeitura buscando
informações de quando seria

-

chamada. Todas sem sucesso.

Na última vez, ela afirma ter
sido recomendada para entrar

com ummandado de segurança
contra o poder público, exigin
do a admissão.

"Não é justo. Eu fiz o con-

, curso, passei com os meus mé
ritos e não fui chamada.' Não
sei agora se entro na Justiça 'ou
não. 'O prazo está acabando e

as esperanças estão acabando",
desabafa a professora.

Concurso abriu
357 novas vagas
o concurso da Prefeitura foi

aberto no' segundo semestre de
'2007, oferecendo 357 vagas; em
'diversas áreas. Mais de 7,8 mil
candidatos se inscreveram para a

prova, cujo resultado final foi ho
mologado no começo de feverei
ro de 2008. Como os concursos

públicos possuem validade de
dois anos, o prazo encerra em 2.7

de fevereiro; podendo ser prorro
gado por mais dois anos. Além
do caso de Analores, a reporta
gem de O Correio do Povo encon
trou outros sete casos, onde os

aprovados não foram chamados

para trabalhar na Prefeitura.

dos pela Prefeitura.
"Eu e o outro candidato en

tramos em contato com o setor

de RH e outros profissionais
ligados ii. Vigilância em Saúde.

. A resposta é sempre a mesma:

ou não há previsão, ou então
não estão precisando de pro
fissionais", conta Marilaine.

-Enquanto o prazo não expi
ra, a médica continua com es

peranças de ser contratada pela
Prefeitura. "Se .eles abriram as

vagas, é porque deveria haver
demanda de trabalho para isto.
Como eu sou de fora, não tenho
como saber se outros foram
contratados para ocupar nos
sas vagas", desabafa.

Candidatos devem procurar o
.

.

Justiço, diz secretário Ivo Konell
o secretário de Adminis

tração e de Finanças, Ivo Ko
nell, descarta a possíbilidade
dos candidatos aprovados se

rem chamados até o final do
prazo,. no final de fevereiro.
Ele conta que a Prefeitura já
foi questionada por outros

participantes, cuja indicação
foi para que entrassem na

Justiça. .

"

"Quem quiser a vaga, deve
buscar os seus direitos na Jus
tiça, tentando um mandado de

segurança. Nós .entendemos
que não somos obrigados a

chamar estes aprovados e não'
. iremos fazer", afirma.

____;.m. ,

Anolores está desempregado e penso em abrir ação judicial contra o Prefeitura

Sindi'cato ·faz coletivo' hoje
Procurado pela reperteuem de O Correio do Povo�. O Sinsep{Sindicato

. dos Servidores Públicos Municipais de Jarqguá do Sul e ,Região) oimnciou
que irá dor uma coletivo �oje, às 10h, na sede do sindicato, pâro truíur do
concurso públiCO de 2007.

.

Segundo Konell, a .Prefei
tura não possui recursos para
contratação de novos servido
res e não há necessidade' de
aumentar o número de efeti
vos. - O secretário também fez
críticas à administração Moa-
cir Bertoldí (PMDB), respon
sável pela abertura - do con

curso. "Eles chegaram a abrir

vagas para cargos que nem

existiam no Executivo. O' con
Curso deles teve várias falhas.
e tinha um caráter eleitoreiro.
Nós não iremos' prorrogá-lo,
porque abriremos editais me

lhores, isto quando for neces
sário", dispara.

-

Konell afirmo que candidatos não serão chamados poro trabalhar no Prefeitura
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PRIMEIRA AULA NA ESCOLA RURAL
A aula magna para os 70 estudantes.matriculados na Erfaf (Escala Rural de Formação de Agroempreen'dedores

do Futuro) de Guoramirim aconteceu ontem na unidade de ensino no bairro Tibagt em Gua-ramirim. A integrante
da Afotesc (Associação de Fomento à Tecnologia) Vera Scneider anunciou que, conforme for o desenvolvimento das
'atividades, outras cidades da região também vão ser beneficiadas com o curso.

,

,

IMÓVEL RURAL
,

'Prazo para ,pagar CCIR encerra dia 28
O prazo para o pagamento do Certificado de ,Cadastro de Imóvel Rural (antigo Incra) dos anos de 2006, 2007, 2008 e 21)09

encerra nesta quinta-feira, dia 28, e pode ser efetuado em qualquer casa lotérico. Quem ainda não recebeu o boleto pode obtê-lo
via online, no site www.incra.gov.br. onde está disponível para impressão. Em-Jaraguá do Sul, o proprietário rural que não puder
imprimir o documento pela internet, deve procurar a Unidade Municipal de 'Cadastramento, na Secretaria do Desenvolvimento
Rural, na Prefeitura ou no Sindicato dos Iruhelhuderes Rurais. Informações pelo telefone (47) 2106-8092 ou (47) 3275-0389.

-

DIRETORIA E CO'NSELHO TOMAM POSSE AMANHÃ
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil]; subseção de Jàroguá do Sul, promove amanhã solenidade de posse

da diretoria e conselhe para o triênio 2010-2012. A entidade é assumida novamente pelo advogado Raphael
Rocha Lopes. Segundá o presidente, a gestão que se inicia deve dor continuidade aos trabalhos já desenvolvidós.

'.

�\Defendendo as prerrogativas, dos Qdvogados, estimulando o desenvolvimento profisslonul e pessoal dos profis- -

sionais e inserindo a OAB no, contexto social da região, em' especlal com o fortalecimento do programa OAB nos

Bairros e a retomada do programa OAB vai à Escola". Lopes é formado pela UFSC, com especialização em Direito
Civil, e atua na Advocacia Empresarial. Eleito presidente da 23° Subseção da OAB/SC (que abrange Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaronduba) para o triênio 2007/2009 e reeleito para o triênio 2010/2012.
Com ele são empossados: como vice-presidente Romeo Piazera Júnior, secretária geral Andréia Ronchi, secretaria
geral adjunta Martha Bianchi e tesoureiro Edemar Utpadel.

-----

'

Schroeder entregaMEIO AMBIENTE,

carnês de IPTU

Resultado em

fevereiro
A Codejas (Companhia de Desen

volvimento) realizou domingo prova do
j

concurso público para mais de 200 va-

gas, foram 1064 inscritos. A Companhia
estima uma abstenção de 15%. Segundo
o presidente da comissão do concurso,
Oswaldo Sanson Júnior, o gabarito da
prova já esté disponível no mural da
sede da Codejas (Rua José Fachini,

'.

233, fundos do Parque de Eventos). No
dia ,5 de fevereiro deve ser publicado o
resultado da classificação dos cargos
que não necessitam de prova prática.
No dia 7 de fevereiro, acontecem as

,

"

provas práticas para as vagas de moto- '

ristas, calceteiro e pedreiro, e no dia 8,
o resultado final nessas áreas. Segundo
o presidente da comissão, os classifica
dos devem cemeçarn ser chamados de
acordo com a necessidade da Codejas,
a partir da primeira quinze de fevereiro.

Palestra sobre
, licenciamento

,
A Acijs promove amanhã a palestra

"Licenciamento ambiental", com o obje
tivo de oferecer conhecimentos, básicos
sobre os procedimentos que envolvem
a obtenção de licenciamentos. O tema
será conduzido por Evelise Maria, Gar-
cio Parham Ford, graduada em ciên
cias biológicas' e com especialização
em gestão ambiental, e por Benyamin
Parham Ford:engenheiro elétrico e

cursando MBA em gestão ambiental. A
participação é gratuita para associados
da Acijs e custa RS 15 para os demais
interessados. Informações e inscrições
pelo, telefone (47) 3275-7017 e pelos'
e-mailscapacitacao@acijs.com.br.

Fatej com
desconto'

•

A Fatej/Fateja está com inscrições
abertas para os cursos de pós-gradua
ção em diversas áreas. O investimento
mensal é de RS 239, mas aqueles que
efetuarem a matrícula até o fincl de
janeiro ganharão desconto de 20% na,'
primeira mensalidade. Os cursos dis
poníveis são: MBA em Controladoria,
MBA em Gestão de Pessoas, MBA em

,
Gestão de Projetos, MBA em Logística,
Educação Especial e Inclusiva, Gestão
Industrial, MBA em Gestão Estratégi
ca de Negócio�, Gestão Eoucacional e

MBA em Marketing e Vendas. As inscri
ções para os cursos de pós-graduação
podem ser feitas gratuitàmente no site
www.infovest.br. As aulas começam no

dia 5 de abril de 2010.

TRIBUTO

O Setor de' Tributação da Prefei
tura de Schroeder está entregando no

prédio da antiga biblioteca õs carnês
do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) referente ao exercício, de
2010. O responsável pela área, Osnk
Pavanello, explica que o IPTU sofreu
um reajuste de 4,17% sobre o ano

anterior, mas adverte que 'para alguns
o valor pode ser maior porque houve
a' chamada reclassificação de ruas.

Foram emitidos em torno de- 5,1 mil
carnês. Quem pagar à vista até o dia
10 de março qnnhu desconto de 20% e

se a opção for à vista e pagamento até
12 de 'abril, o desconto cai para 10%. '

Outra forma de pagamento é o parce
lamento em quatro vezes, a partir do
dia 10 de maio.

FÉRIAS

Inscrições para Colônia dos Idosos
o Centro de Referência do Idoso abriu 300 vagas para o programa de Colônia de

Férias que vai acontecer nos dias 18,23 e 25 de fevereiro e 2 de marçodeste ano._Com
atividades como hidroginástiéâ e jogos de mesa e uma variada salada de frutas para
repor as energias, o programa acontece no Sindicato dos TrabalhadoreS das Indústrias
do Vestuário, Bairro Ilha da Figueira. As inscrições vão até o dia 17 de fevereiro. A
coordenação explica que é necessário participar de um grupo de idosos ou frequentar
o Centro para usufruir da Colônia de.lérics, que é gratuita.

,
,

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÁO
AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

o Sindicato dosContabilistas de Jaraguá do Sul e Região comunica aos Profissio
nais Liberais, Empregados ou Autônomos, Auditores, Peritos Contábeis, Assessores
e Planejadores Contábeis e Fiscais, dos municípios, de: Corupá, Guaramirim, Jaraguá
do Sul, Massaranduba e Sçhroeder, no Estado de, Santa Catarina que deverão reco

lher a Contribuição Sindical/Z010, em nome desta entidade, até o dia Z8/0Z/Z010, no
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 poderão
retirar a guia de recolhimento em nossa sede à rua Marina Frutuoso, 909 - sala OZ e

03, Edifício Aster, em Jaraguá do Sul, ou solicitar pelo telefone (47) 3371.89Z0, ou,
ainda, imprimir a referida guia na página da Federação dos Contabilistas do Estado
de Santa Catarina (www.fecontesc.org.br). Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de Z010."

Maria Terezinha deÁvila Bispo - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VARIEDADES--------�

Universo TPM 5(0110 DA SORTE
Não apague a luz dos outros.

Por Elijane Jung u n iversotpm@ocorreiódopovo. cem. b r

,

QUE 0010!'
Numa dessas conversas sobre exercícios localizados, a tosca
aqui perguntou que exercício seria bom para a pelanquinha
do braço, o famoso tchauzinho. Uma amiga, rata de acade
mia, respondeu: "lipoaspiração". E rolou de rir. Quando per
cebeu meu desânimo 'se recuperou-e, bem séria, disse: "des
culpe. Falando sério. Para dar jeito nisso, bom mesmo é·;..
nascer de novo". E caiu na gargalhada enquanto eu caia no

choro. @#%&!$@. Diz ela que viu essa cena num filme. Preciso
entrar para uma academia, De boxe!

Namoro ou àmizade?
Uma das fases de.um relacionamento que, na minha
opinião, é osso duro de roer, é quando tudo está co

meçando. Vocês se viram, se encontraram algumas
vezes, mas a palavra namorar, oficialmente, ainda não

. apareceu. E do jeito que as coisas são hoje em dia, di
ficilmente aparecerá, pois tudo se engatilhá de uma

maneira que dispensa o pedido. É essa maneira que
é ruim. Você não sabe se se comporta como amiga,
como rolo, ou como namorada de verdade. Enquanto
ele não começar a te incluir no grupo de amigos e te

apresentar como namorada é bom você estar disponí
vel, mas não deixar de fazer as suas coisas. Isso não é
exclusividade das mulheres não! Eles também sofrem,
Será que não seria o caso de apelarmos para tradição?

-

Preciso agradecer as' flores e

o carinho dos meus amigos e

familiares por mais um ano
. de vida; Meu filho me desejou

.

muito dinheiro (espertinho né?
Se eu nã� tenho, e� também
não tem). Meus amigos me

desejaram muitas festas. Meu .

chefe me desejou muito traba- .

lho (e por tabela, muita compe
tência). Minha família me desejou saúde. E meu pai, em es

pecial. .. um marido! Só para variar. Falando sério: obrigada a

todos pelos votos de (mais). felicidade. Podem apostar: são 33
anos correndo atrás da dita cuja!

EJ����}�rTl�ab���é-
rio em guardar' nomes. Pensando
bem eu tenho mais um problema
sério. Guardar rostos. Sou péssima
fisíonomísta. Junte as duas coisas
e a gente tem o que? Um verdadei
ro desastre! Então que eu 'estava no

mercado 8, alguém, uma mocinha,
de longe, acenava para mim, eufó
rica. Ela foi chegando e eu suei frio ..
"Lembra de mim? Sou amiga da tua
sobrinha? SoU' a fulana! Não lem
brou?"...� Imaginem minha cara! Só
para constar; tenho três sobrinhas!
E nenhuma memória ...

Li uma pesquisa que in
dica que o estresse infantil
pode estar relacionado com

o estresse dos pais. Imagine!
Capaz! Por -que uma criança
se estressaria com os pais de
sanimados, tristes, ou gritan
do e praguejando dentro de
casa? É cada uma, viu... '

Descobri que a fala e o can

to têm lugares e caminhos
distintos no nosso cérebro. EU:
sempreme perguntei por que
quem sofre de gagueira con

segue cantar perfeitamente
bem, sem qualquer tropeço.
Tá explicado...

Na Roma antiga, 27 de ja
neiro era o Dia da Mãe Terra.
Falando nisso e com tantos

desastres naturais acontecen
do, recomendo a reportagem
da Veja desta semana, com

um paleontólogo .americano,
sobre o homem e a natureza.
Bem interessante!

Só o. que sei do 'BBBIO; por
que nada muda e todo mun-

.do fala (rio ônibus, na verdu
reira, na obra do prédio, no
posto de gasolina, etc), é que
os dois meninos delicados es
tão "ahazando"

Poeminha de amor:
"

...

Quero os ajustes de luz/Que
ro o brilho que me trazias/Só
restou contraste demais/Per
di o foco/Meu enquadramen
to é sem graça/Preciso de um
tratamento digital/Volta pra
mim, meu Photoshop" E viva
a era dos retoques digitais!
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SO��IÓtO��O '

"

A teoria da', .

classe ociosa
,

-

No final do século 19, o capitalismo sofreuuma
transformação fundamental. Embora a essência
do sistema - como as leis da propriedade privada,
as formas de produção de mercadorias e as estru
turas de classes - permanecessem inalteradas, o
processo de-acumulação de capital tomou-se pre
dominante. Tal institucionalizaçâo permitiu que a

maioria dos capitalistas, apesar de que o domínio
, social, político e econômico' continuasse em suas

mãos, pudessem perpetuar seus status por meio
de uma propriedade passiva e ausente. O surgi
mento de uma nova classe de administradores,
indivíduos que ocupavam cargos subalternos
- que atuavam como protétores dos interesses

, de toda a classe capitalista - foram adquirindo
relevância na medida em que os capitalistas

- se transformavam em meros arrendatários. O,

pensador econômico Thorstein Veblen (1857-
1929), um dos teóricos sociais mais originais-da
História norte-americana, foi quem' desvendou
o comportamento da nova classe capitalista do
século 20. Com um estilo literário sarcástico e

incisivo, dizia que a história humana era resul
tado de uma -evolução das instituições, susten
tando que os economistas neoclássicos haviam
errado ao dizerem que o comportamento econô
mico devia-se unicamente ao interesse racional e
pessoal dos capitalistas. Não era apenas por isso,
e sim como consequência de forças psicológicas
básicas e ocultas, como o medo, o conformismo e

principalmente, a cobiça."
A "Teoria da classe ociosa", publicada em

1899, estava centrada no estudo da sociedade
norte-americana abastada. Na eloquência de uma
ironia avassaladora, suas palavras de abertura fo
ram: "a instituição de uma classe do ócio é encon-

'

trada em seumaior desenvolvimento nos estágios
.

mais elevados da cultura bárbara". Tal comentário
estava relacionado às semelhanças existentes en

tre os líderes tribais das sociedades primitivas e a

,

alta sociedade de Nova York, ambas vinculadas
ao cultivo do ócio, e livres de qualquer tipo, de
atividade produtiva. I Os ricos, dizia, acreditavam
que eram diferentes dos demais. Sua riqueza, não'
era resultado de um acidente histórico ocasional,
é sim um "reflexo de sua superioridade biológi
ca". A elegância, os dotes intelectuals e o gosto
pela sofisticação, era o que os tornava distintos.
Mas também existia a necessidade de mostrar pu-I

blicamente tal característica. O consumo conspí-
cuo era uma delas, no qual, todo sentido de gastar
dinheiro estava em impressionar os outros. Nes
se tipo de ostentação se escondia a sensação de

onipotência e de poder. A classe ociosa, segundo
Veblen, não gastava dinheiro de maneira compul
siva em coisas úteis - tal atitude apenas era para
aqueles que precisavam de dinheiro � e não para
os 'que estavam por cima dele. Desse modo, Ve
blen fez uma analogia sarcásticaequívalente ao li
vro de Andersen '1\ roupa do imperador", no sen
tido de demonstrar que os ricos não vestiam nada
mais do que seus próprios delírios de grandeza.

VARIEDADES-,---------

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Sherlnck Holmes (Leg)
(14h, 16h30, 19h,21h30�todos.osdias)
• Cine Breithaupt 2 '

• Avata'r (Leg) (17h50, 21 h - todos os dias) ,

• Sempre ao Seu Lado (Leg)
(14h10, 16h - todos os dias)

,

,
• 1

• Cine Cidade 1 '

• Avatar (Dub)(,17h20, 20MO -' todos os dias)
• Xuxa em o Mistério de' Feiurinha (Dub) ,

(14h, 15h40 <tedcs os dias) ,

• Cine Cidade 2
,

• A Princesa e o Sapo (Dub)
(13h50, 15h45, tlh40, 19h35 - todos os dias)

,

• Éncontr!),de CasQis (Leg)
(21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller·l
;. Alvin oe os Esquilos 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 -..lodos o� dias)

. • Avatar (Leg) (21 h15 - todos os dias)

IÍI Cine Mueller 2
• Amor sem ,Escalas (Leg)
(14h, 16h20, 19h, 21 h30 --todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Avatar (Leg) (13h40 - todõs os dias)

Realizando
os desejos

U'm &ul� para jomalhtas,
diretores de ,.d,llÇl!o,
dir�tor�� dto a.rt(!�
éditll',e$ c Htud.�te$

Toe Thompson encontro uma pedro
colorido que realizo o desejo de quem o

'seguro. Ouondo começo o passar de. mão
em mão, o pedro levo o caos à peque
no cidade de Block Falis, que é invadido
pelos criaturas e objetos mais esquisitos:
Agora, Toe preciso salvar o cidade.

.. ,IlP/jS QUi: \,(N.oI.M
• A FÔRPt.lUlIL ('ànCRI.ÁL
• PRI�CfPI05&OOt�,.çH
• i\ 8.0" UPORTAGtI'Ih
• O'PIIQJUO C� ... ((CO
.. o 'r u:"r'l)·(lo\R O
.. U""./ttQ\lHJ'E; rl.ml.lA,IiIA .'
• D.PU.,�lJAM.tN40
.O.,R;ÇA,M,ftUG

Guia prót�co paro
edição de revistas
'�Arte de Editor Revistos" é um gui'o

completo, com o pcsso-n-pusso poro o

desenvolvimento do conceito e do design,
o edição de matérias e do texto e até o

administração de uma redação. Abrange
desde detalhes' sobre como fazer uma

boa entrevisto até como forom criados
os modelos de revistos seguidos até hoje.
funnmente ilustrado e inédito no Brasil.

NOVELAS
I

CAMA DE GATO
Alcino reage emocionado com os argumentos que
Rose utiliza para explicar o porquê acredita em

sua inocência. Sofia descobre onde Pedro e Débora
estão e vai até eles para separá-los. Toís fala para
Bené que eles vão procurar seus pais biológicos e

Ernestina fica nervosa. Roberto .desmente que é

primo de Verônica em seu depoimento e Gustavo'
estranha. Sofia não conta a verdadé para o filho
e imploro que ele se afaste de Débora. Alcino é
chamado para depor e passa mal deixando todos,
menos Verônica, assustados: '

TEMPOS MODERNOS
Albano desmascara os amigos de Leal. Faustaço
imobiliza Cosme e Nicodemus. Zuppo entra no Titã
e enfrenta Alba'no e Deodora. Hélio encontra Nora
e fica feliz com o seu retorno. Leal usa Nicodemos
e Cosme como isca para tentar pegar o mandante

, do sequestro de Zuppo. Albano prepara sue vin

gança contra Leal e seus amigos. Nelinha visita o

pai e teol se sente culpado por fazê-Ia àcreditar
que ele está morrendo. Ramón 'procura convencer

Nabuco a. manter a loja do pai. Nelinha vai procu
rar Zeca e o encontra com Nara.

VIVER A VIDA
Marcos pede, que ünm vá a seu escritório e li

beija. Miguel e Jorge contam para Ingrid ele:
andro o que aconteceu na reunião com Moretti
e brigam novamente. Mia cria um blog para lu
clnne contar suas expériências na recuperação.
Leandro aconselha Jorge a fazer as coisas com

calma para que não magoe .nlnquém, Betina
fica chateada com a ausência de Carlos. Hele
na discute com Marcos. Renata vai ao hospital
falar com Miguel e ele se surpreende com sua

'

mudança de comportamento.

PODER PARALELO
,

\Pedro diz que só ele está enxergando o que está ro

lando. Nina está triste por não ter podido coinprar
um berço para seu fi�ho. Bruno diz que o assassino
não pode continuar vivo. Pedro fala que vai embora
de São Paulo e afirma a Bruno que não vai mor
rer por causa dele. Nina conta a Donato que não

comprou o leite que o médico mandou. Fernando
diz à Antônia que Tony, precisar ficar uns tempos
escondido para depois provar sua inocência. Paulo
diz, a Lígia que Tony está bem e ressalta que-não
pode falar mais que isso

,

,

BELA A FEIA
Cíntia fica decepcionada ao saber que Rodrigo
aceitou trabalhar com Bernardo. Juliana se de
clara par(l Max e pede que ele pense no assunto.
Bela conta para Luzia que Clemente está muito
feliz com Bárbara. Adriano escuta a conversa e fica
furioso. Bela teme ainda não conseguir pagar as
parcelas do corro de Clemente, já que Verônica re
tirou seu aumento. Luzia sugere que a a-migo conte
a verdade paro o pai. Dinho está tense com o pe
dido de Verônica de eliminar Bela: Diogo contrata

Tânia como sua nova secretória,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoras).
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OANOÉ

MAIS DAMETADE DA

POPULAÇÃO É ELEITORA·
Na última semana de janei

ro de 1981, o jornal O Correio
do Povo noticiava que o muni

cípio de Jaraguá do Sul havia

atingido, em 31 de dezembro de
1980, o número de 25.079. elei
tores aptos a exercer o direito
de voto. Esse número equivalia
a mais da metade da população
recenseada pelo IBGE [Instituto
Brasileiro

_

de Geografia e Esta

tística), de 48.801 habitantes.
. Essa proporção colocava a

cidade entre as primeiras do
Estado no quesito "eleitores por
habitantes", representando um

alto nível de politização. Esse
dado ainda representava uma

mudança para Jaraguá do Sul:
caso a cidade atingisse o nú
mero de 30 mil eleitores até as

FOTOS ARQUIVO HisTÓRICO

eleições de 15 de novembro de
1882, passaria a contar com 15

vereadores, dois a mais do que
na época do estudo.

. Segundo o Cartório Eleitoral
da '17a Zona, em 1981, 13.143
do total de' eleitores eram do
sexo masculino, contra 11.936
do sexo feminino. Corupá,: que
estava sob a mesma jurisdição,
possuía 4.856 eleitores, sendo
2.684 homens e 2.172 mulhe
res. Juntos, os. dois municípios
somavam 29.932 eleitores.

Na última" contagem do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), de "

2004, Jaraguá do Sul possuía
82.121 eleitores, com uma po
pulação estimada em 139.017
habitantes. ·.Em 24 anos, 57.042 joroguoenses se tornaram eleitores

- '�f!(�fliM{'I�,fllii,[}F::!fIi�nltl.t 1J:;iI,} �litll1$lPl"
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Protocolo: 134966 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICA LIDA ME CNPJ: 08.188.151/000
Cedente: CERAMICAART. NOVOTEMPO LIDA CNPJ: 04.710.375/000
Número do Título: 6896/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA. DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 320,02
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134975 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICALIDAME CNPJ: 08.188.151/000
Cedente: CERAMlCAART. NOVO TEMPO LIDA " CNPJ: 04.710.375/000
Número do Título: 6895/01. Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

. Apresentante: BANCO ITAU S.A. DataVencimento: 05/12/2009 Valor: 769,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Dili?ência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135056 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICALIDAME CNPJ: 08.1-88.151/000
Cedente: LEODAIR PLAZA & CIA LIDAME CNPJ: 78.800.943/000
Número do Título: 4229A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

.

DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 820,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80; Edital: R$ IMO' -

Protocolo: 135258 Sacado: ANCKE C.ZISMANN CPF: 053.821.0.19-22
Cedente: PELEGRINI ETOMEI LIDAME Número doTítulo: 12460 Espécie: Dupli-
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA BANCO MULTIPLO
Data Vencimento: 10/12/2009. Valor: 131,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135496 Sacado: ANTONIO JANUARIO DE ALMEIDA CPF: 251.981.576-00
Cedente:'ENOC DE SOUZAME
Número do Título: 01234 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresehtante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/01/2010
Valor: 252,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135508 Sacado: ANTONIO MACHADO MEURER CPF: 476.10l!319-20
Cedente: DJD IMOVEIS LIDA

.

CNPJ: 83.540.187/000
Número do Título: LOTE04RP/37 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 429,20
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 2l,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135468 Sacado: AUTOMATRONIC EQUIPAMENTOS ELET:LTDA

CNPJ: 08.729.499/000
Cedente': ELETRlCA COMERCIALANDRA LIDA CNPJ: 47.674.429/000
Número do Título: 005043633 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO I'D\Ú S.A.

.

DataVencimento: 07/01/2010 Valor: 590,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
,----------------------------"!--------------------------- .. ---------------------------------------------------------

Protocolo: 135044 Sacado: BIER:HAUS CHOPERlA LIDA CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: TARVIN COMERCIO DE PESCADOS LIDAME CNPJ: 01.045.950/000.
Número do Título: 01191 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 06/01/2010 Valor: 69,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135045 Sacado: BIER HAUS CPIOPERlA LTDA CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: TARVIN COMERCIO DE PESCADOS LIDAME CNPJ: 01.045.950/000
Número do Título: 01192 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMIct>.FEDERAL DataVencimento: 06/01/2010 Valor: 111,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:'R$10,40

Protocolo: 135046 Sacado: BIERHAUS CHOPERlA LTDA CNPJ: 11.083.117/000
Cedente:TARVIN COMERCIO DE PESCADOS LIDAME CNPJ: 01.045.950/000
Número do Título: 01193 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 06/01/2010 Valor: 38,50
Liquidação após a intimação: R$ IMO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
---------------------_ .._---------:-------------------------------------------------------_-------------------------;:

Protocolo: 135047 .Sacado: BIER HAUS CHOPERlALTDA CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: TARVIN COMERCIO DE PESCADOS LIDAME CNPJ: 01.045.950/000
Número do Título: OIl55 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimentc: 06/01/2010 Valor: 88,50
Liquidação após a intimação: R$ IMO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

A primeiro ponte Abdon Batista,
já com o cobertura de zinco

,

JARAGUA ONTEM E HOJE
A ponte baixa'construída sobre o rio Itapocu

em 1909 foi destruída apenas dois anos depois, por
cau�a de uma enchente. Em 191q, porém, a Ponte �

Metálica Abdon Batista foi inaugurada, recebendo
lima cobertura de zinco em 1915; financiada com

verbas da Superintendência de Joinville. Da antiga
ponte resta apenas o pilar de pedra solitário nomeio
do rio, e desde março de 1965 o trânsito é feito pela
ponte de concreto Abdon Batista, localizada apenas
alguns metros ao lado da primeira ponte.

A ponte
atual, que
conservo

o mesmo

nome do

antigo

REPÚBUCA FEDERATNA DO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA ,

Tabelionato do Município e Comarca de Iaraguã do Sul- MargotAdeliaGrubbaLehmann,Tabeliã eOficialaDesignada
AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca n- 1589 - Telefone: (47) 3273-2390 - Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 131826 . Sacado: BRENNERVIANA CRUVINEL CPF: 014.733.781-09
Cedente: CELSO ROBERTO BERRl

.

CPF: 551.703.669-49
Número do Título: 036.06.00389Espécie: Sentença Judicial
Apresentante: CELSO ROBERTO BERRl DataVencimento: 01/11/2009 Valor: 3.172,14
Liquidação após a intimação: R$ IMO, Condução.R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ IMO

Protocolo: 135494 Sacado: CLAUDEMIR DE QUADROS CPF: 064.863.839-i7
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES'LESSMANN LID
Número do Título: 26257 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 10/01/2010
Valor: 213,00

.

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135537 Sacado: DMC DESIGN EDITORALTDAME CNPJ: 10.823.387/000
Cedente: ALLlANCE CONTABILIDADE SS LIDA CNPJ: '09.213.744/000 ,

Número do Título: 13112009 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação
-

Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 470,00
Liquidação após.a intimação: R$ IMO, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135562 'Sacado: EDIGLEALVES DA SILVA CPF: 018.108.833-93
Cedente: RM COMERCIO E SERVICOSAUTO ELETIuCOS ir CNPJ: 06.153.403/000
Número do Título: 0582-100100 Espécie:

.

. Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 08/01/2010 Valor: 207,00
. Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-----------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 135550 Sacado: EDITORA SALINAS LIDAME (HOJE JORNAL) CNPJ: 10.647.976/000
Cedente: COMERCIALPIBiLIDA CNPJ: 79.017.752/000
Número do Título: 9766 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 08/01/2010 Valor: 221,48
Liquidação após a intimação: R$ IMO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

·p;�����i�;;i3�435--S���d�:FillMÃQ-CÕM-Ê-REPR:BAiANCÃSEoMAQLT---�CNiiÕO.68ã���;iOõõ
Cedente: INDUSTRÍABRASILEIRADE BEBEDOUROS LIDA CNPJ: 56.505.464/000
Número do Título: 0005094 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação.
Apresentante: BANGil DO BRASIL SA DataVencimento: 12/01/2010 Valor: 345,72
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Editàl: R$ 10,40
---------------------------':"----------------------::-----------------------------------------------,-----------------

Protocolo: 135572 Sacado: FILIMAQ COM REP BALMAQ LTDA CNPJ: 00.688.447/000
Cedente: BANCO SAFRA S/A CNPJ: 58.160.789/000
Número do Título: 936232994 Espécie: Duplicata devendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 05/01/2010 Valor: 145,00
Líquidação após a intimação: 'R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 135479 Sacado: GELSON OLIVEIRA CARVALHO CPF: 951.947.460-91
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Título: 22950-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10iol/2010 Valor: 195,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135510 Sacado: GENECI OLIVEIRA SILVA CPF: 721.329.579c91 ..-

Cedente: DJD IMOVEIS LIDA CNPJ: 83.540.187/000
Número do Título: LOTE89MS/28 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL nataVencimento: 10/01/2010 Valor: 419,05

.

Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ IMO

Protocolo: 135437 Sacado: GERSON SERVICOS ELETRONICOS LIDAME CNPJ: 05.979.993/000
Cedente: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 92.660.406/000
Número doTítulo: 3572603 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

, Apresentante: BANCO DO BRASIL SA '.
DataVencimento: 12/01/2010 Valor: 265,03

Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$I�,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135512 Sacado: GIDIAO BUBUTZ CPF: 067.966.149-25
Cedente: IDEAL PISOS E ACABAMENTOS LIDA CNPJ: 05.985.143/000
Número do Título: 15006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação'
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 669,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

- - - ,

. EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulosabaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias 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.Apresente
publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da
Circunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 135286 Sacado: LMODELsAGENCIADEMODELOS IlDAME CNPJ: 07.860.590/000
Cedente: COAN INDUSTRIAGRAFICALIDA . CNPJ: 86.444.791/000
Número do Título: R3645 Espécie: Duplícata.deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 29/12/2009 Valor: 6.365,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80;Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135486 Sacado: MARCOAUREUO BENNER CPF: 920:904.009-.00
Cedente: COMERCIO DEMADEIRAS COSTAll'DA CNPJ: 05.806.827/000
Número doTítulo: 181209 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFED'ERAL DataVencimento: 10/0112010 Valor: 1.125,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,BO, Edital: R$IMO

Protocolo: 135566-Sacado: MARCOS ANTONIO BAUNGROTZ CPF: 750.618.569-53
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO.MERCANTIL LIDA CNPJ: 01.209.784/600
Número do Título: 631191 (6/36Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LIDA Data Vencimento: 14/01/2010
Valor: 273,73
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135391 Sacado: MARLI MARIA MODAS I.1BAME CNPJ: 10.692.856/000
Cedente: FINO ESTILO INDUSTRIA COMÉRCIO IMP Frua>DE CQGNPJ: 08.322.433/000
Número do Título: 00616001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

'

DataVencimento: 13/01/2010 Valor: 300,55
Liquidação após a intimação: R$ �0,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40.

Protocolo: 135476 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PORD AL LTDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND E COM DE PRODALIMENTICIOS LIDA CNPJ: 03.241.442/000
Número doTítulo: 25683/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 31/12/2009 Valor: 666,60
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134751 Sacado: OSNIR PETERS CNPJ: 78.358.942/000
Cedente: OESACOM E REPRES LIDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Título: 533345lU Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 30/12/2009 Valor: 315,37
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IMO
-------------------------------------------r----------------------------------------------------------------------- I
Protocolo: 135412 Sacado: RAFITAZIND.DOVESTUARIO CNPJ: 05.782.300/000
Cedente: TEXTIL FAVERO LTDA CNPJ: 43.248.764/000
Número do Título: 000118-01 Espécie:Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL.SA DataVencimento: 14/01/2010 Valor: 569,60
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135478 .Sacado: ROSICLER TRAVASSOS CPF: 004.699.229,40
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Título: 22240-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/0lf201O Valor: 480,00
Liquidação apps a intimação: R$ 10,40, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135441 Sacado: SERGIO DERE'ITI
.

CPF: 988.505.049-34
Cedente: TRANSBUS COMERCIOpE PECAS LIDA EPP
Número do Título: 15046 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANKBRASIL S.A. BANCOMULTIPLO DataVencimento: 06/01/2010 Valor:
�OO

.

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 135560 Sacado: WALDERl BUTKE CPF: 059.356.659-99
Cedente: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Título: 606812 (13/2Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LIDA Data Vencimento: 14/01/2010
Valor: 387,64 _

Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$'77,96, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Margot'Adelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficiala Designada

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bernt Entschev

Certa vez abordei na coluna
,

um tema que fez bastante suces

so, o Chefe Mala, e me rendeu
alguns e-maíls eufóricos, uns elo
giando e outros pedindo que eu

falasse um pouco mais sobre o

assunto. Esperei um pouco para
retornar ao assunto, mas, como

dizem, antes tarde do que nun

ca. Aliás, se pararmos para falar
sobre esses chefes, temos uma

infinidade 'de assuntos relativos.
Poderia fazer, inclusive, uma sé
rie só sobre os tipos diferentes
de chefes, mas) enfim ... não é a

.

intenção. O fato é que um e-mail
me chamou a atenção, o de uma

. moça que reclamava veemente
mente sobre a insistência de seu

chefe em pedir favores pessoais.
Liguei para ela na curiosidade de
entender o problema e constatei
que ela era, em grande parte, cul- .

pada pelo que ocorria.
Lisandra trabalha como ana

lista financeira e possui, como
coordenadora, uma amiga de fa
culdade. As duas se formaram
juntas, porém, Janete teve, além
de um pouco de sorte, um de
sempenho muito mais admirá
vel que a amiga, o que fez com

que ela alcançasse tal posto.
No princípio, lião foi problema .

para nenhuma das duas con

viver com a' situação, afinal a

amizade era sólida o suficiente
para evitar .inveja ou despeito.
Janete, inclusive, convidou Li-

\ sandra para madrinha de, casa-
. menta. e, posteriormente, para
madrinha do primeiro filho. A
cumplicidade de ambas era algo
admirado por toda a empresa, o

que tornava o setor financeiro
:. um ambiente gostoso até de se

visitar para um bate-papo.
Porém, após algum tempo que

INDICADORES

HEADHUNTER - bernt@debernt.com.br

Amigos,' amigos.
Negócios à parte

Lísandra estava na empresa (ela
foi indicada por Janete), a chefe
começou a lhe pedir coisas que
fugiam do escopo de suas, fun
ções. Eram favores simples, coisa
de comadres mesmo, que a moça
não se importava nenhum pouco
de executar. Às· vezes era o paga.

menta de uma conta pessoal no,
.

horário do almoço, outras era o

agendamento de um exame para

(3(3 Porém, opós olgum
. tempo que Usandro

.

estava no empresa, o chefe
começou o lhe pedir coisas
que fugiam do escopo
de suas funções. Eram

fo�res simples S)5)
os filhos e, até mesmo, o pedido
da compra de presente de amigo
secreto da empresa. Corno antes
de trabalharem juntas, Lisandra
já prestava esses favores para a

amiga, agora como subordinada
não hesitava em fazer, julgando
ser fundamental para o bom rela- .

cionamento das duas.
Até que um dia, Janete fez o

inimaginável. Pediu à moça que
levasse seu filho ao médico, no
horário do expediente, pois, exa
tamente naquele horário, teria
uma reunião inadiável. Por se

tratar de um pedido vindo de sua
superior, mais urna vez Lisandra
não se negou a fazer, levando,
com todo prazer, o afilhado ao

médico. A surpresa veio dias de
pois, quando recebeu seu relató
rio de banco de horas. As horas
que esteve fora foram desconta
das da moça, fazendo com que
seu saldo ficasse negativo e ela
tivesse que pagar trabalhando no

. "

fim de semana. Ao reclamar com
a chefe/amiga, Janete pediu que
ela apresentasse uma declara
ção médica, informando sobre o

acompanhamento. Porém, a área
de Recursos .Humanos não acei
tou a declaração, alegando que
por não ter filhos, Lisandra não'
deveria utilizar o horário de ex

pediente para resolver assuntos

daquele tipo. .

.

.

Ao informar à chefe sobre a

resposta do RH, Janete
�

simples
mente deu de ombros, deixando a

r
: funcionária sem respaldo algum.
Lisandra relevou o fato em nome

da amizade, porém começou a se

indignar a cada novo favor que a

chefe pedia. O relacionamento
das duas foi se enfraquecendo aos

poucos, chegando a um ponto em

que a moça não conseguia maísli-.
dar direito com a situação. Ela rela
ta, inclusive, que começou a sentir
até um pouco de inveja da amiga
que já possuía tal hierarquia, tendo .

iniciado do mesmo ponto de parti
da que ela.

. O assunto era, realmente,
delicado. Porém, considero Li
sandra grande culpada nessa
história. Não nego que Janete
extrapolou seu poder de che
fia, confundindo uma relação
profissional com uma amizade
.de anos. Porém, essa confusão
se deu ao fato de Lisandra não
se posicionar de forma respei
tosa, diferenciando o que era

trabalho e o que 'era pessoal.
Se, desde o princípio, ela tives
se mostrado que estava ali para
trabalhar, deixando os favores
pessoais para depois, teria evi
tado uma série .de confusões.
Tem quem diga "amigos, ami

gos, negócios à parte" e consi
dero isso uma sábia decisão.

Dívidas do
FINA�ÇAS

u

ma inclusive da taxa média no

cheque especial (7,5% ao mês).
Dessa forma, "a cada seis meses,
a dívida no rotativo do cartão de
crédito dobra, Por isso, se o Consu
midor perceber que não vai con

seguir pagar a fatura no dia certo,
tem de buscar uma alternativa
mais barata", diz o economista

.

Miguel de Oliveira, da Anefac.
Uma opção,· segundo Oliveira,
seria pegar um empréstimo 'pes
soal ou crédito consignado.

O cartão ainda está entre.·
as modalidades

.

de crédito que
apresentam as maiores taxas de
inadimplência. Em dezembro de
2009, 27% das operações estavam
com atraso superior a 90· dias,
prazo mínimo para caracterizar
inadimplência. Nas outras linhas
para pessoa física; amédia está em
8%. Em 2010, o faturamento do se
tor deve avançar 21%.

cartão batem\

novo recorde
Total chega a 20% em 2009 e

atinge R$ 26 bi em dezembro
O total de dívidas no car

tão de crédito chegou ao valor
inédito de R$ 26,3 bilhões em

dezémbro de 2009, atingindo
um crescimento de quase 20%
no ano. É o dobro do � valor
atingido há três anos, quan
do essas operações já tinham
um crescimento acelerado. No
final do ano, mais de 25% do
crédito novo ao consumidor
tinha origem no cartão.

Segundo dados do Banco
Central, a única operação que
movimenta mais recursos é
o cheque especial, O cartão
já superou até mesmo os em

préstimos com crédito pesso
al, incluindo financiamentos
com descontos. em folha de
pagamento. Parte do dinhei-

.
ro movimentado diz respeito
às compras a prazo com par
celas fixas, que normalmente
embutem taxa de juros menor

que a do rotativo. Outra parte,
no entanto, é referente. a sa

ques feitos no cartão e ao pa
gamento atrasado de faturas,
sobre os quais incide uma das
taxas mais caras do mercado.

A Anefac (Associação Nacío
nal dos EXecutivos de Finanças)
mostra que os juros do cartão
estão hoje em 10,7% ao mês, aci-

LOTERIAS
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, MERCADO

Venda de cerveja
cresce 5%

.
A crescente demondo em 2009 im

pulsionou fortemente e mercodo de
cervejes, 'Mesmo com o perspectivo
de o PIB (Produto Interno ...�ruto) ter
ficodo estognodo, o mercodo de: cer
vejos cresceu mois de 5% em volume
e otingiu 10,7 bilhões de litros em
2009. Com isso, o Brosil supero o Alé
monho 'no ronking' cervejeiro mundiol.
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A criançada anda cada vez mais exigente com o guarda-roupa,mas os pais precisam prezar pela qualidade e conforto
FOTOS DIVULGAÇÃO

cada coleção a ser engolidos" ensina.
moda infantil" vai Outra dica que vale muito

ganhando mais ad -

'

na hora da compra é prezar
miradores, São mi-pelo conforto da criança. Às, , ,

lhares de modelos de roupas vezes uma peça bonita pode
tentadoras: 'camisas, blusas, não ser nada apropriada para
calças, vestidos, bolsas 'e a idade do pequeno. ('A qua
acessórios. Fica difícil resis- lidade e o conforto deveriam
tiro Mas na hora da compra, é estar em primeiro lugar, mais
preciso ficar atento a alguns infelizmente a grande maio
detalhes e novidades'. ria prioriza o preço e o visual

Como na infância são os da peça na hora da compra".'
pais que definem o rumo do A novidade do momento

guarda-roupa dos filhos, é é voltada para as meninas. A

importante aprender o que, sensação são as peças criadas'
, funcionae o que não funcio- para mãe e' filhas comblna
na para vestir a molecada. rem. ('As crianças estão cada

,

As confecções não param de vez mais exigentes e a moda

lançar novidades no merca - adulta influencia muito na

do: modelos que facilitam infantil. A tendência. hoje é
na hora de vestir, tecidos an- buscar no guarda-roupa da

tialérgicos, malhas que não mamãe inspiração para os ,

amassam, roupas ecológicas, modelitos da filha! Maiores

peças paramãe e filha se ves- exemplos desta tendência são

tirem iguais, e tudo isso G�m as atrizes e suas filhas famo
muito estilo. sas como Katie Holmes e Suri

Apesar de todas essas Cruise, ouMadonna e Lourdes

inovações, a estilista Bru - Maria" revela.
na Mara Nunes recomenda Bruna ainda comenta que
que os pais fiquem' atentos criar roupas infantis não é ta-

,

aos pequenos detalhes. "No refa fácil. uÉ importante agir
caso de roupas para bebês' como criança,' faz as coisas
e 'crianças até seis anos é parecerem mais fáceis. Traba

indispensável observar se lhar com moda infantil é uma
a roupa não tem peças que delícia e também um desafio,
POSSctm ser engolidas ouma-porque além de agradar os pe
chucarem. É lei vir junto das quenos, temos que satisfazer,
peças etiquetas com espe- aos pais, criando roupas prá
cificações .do produto e que' ticas, confortáveis e bonitas".
deixem

.

claro que existem

.cornponentes que possam· QÉBORA KELLNER

Cores alegres e tecidos leves devem-ser o, tônico do guardo-roupa no verõo
Camisetas sem mangas também sõo uma �tima oposto,

-

O QUE USAR NO VERAO

animação e a ategria da garotada.• Na estação mais quente do ano, os tecidos mais

apropriados para a garotada são os de fibras naturais
como o algodão, que deixa a pele respirar. Ate

'

mesmo as roupas de baixo devem ser de algodão.
Os tecidos sintéticos devem se'r evitados. Aposte
também nas malhas frias.

• Já há algum tempo a cartela de cores evoluiu do rosa '

para menina e azul para menino. Hoje as roupas são
confeccionadas com cores extravagantes � modernas.
As meninas gostam de maneira geral de cores como

o pink, roxo, lilás e tons mais femininos, já para os

meninos a preferência é por tons de azul, verde,
cinza, e tons mais frios, 'mais isso não é uma regra.

• Abuse das roupassem mangas. Camisetas regatas,'
vestidos soltos, bermudas largas e saias rodadas
são o traje ideal para brincar. Os chapéus e bonés
são um acessório indispensável no guarda-roupa
da criançada. �os pés, nada de sapatos fechados.
As lojas oferecem uma infinidade de modelos de

,

sandálias para meninas e meninos.

• Sandálias e chinelos duros, sem flexibilidade' e com
matériais de má qualidade causam uma má experiência
para.a criança, que acaba tirando o sapato e se recusa

a colocarde novo. O plástico, por exemplo, apesar de
ser um material barato, ocasiona bolha e chulé. O couro

de boa qualidade é ideal para sapatos infantis. Um bom
forro no sapato também evita machucados.

• Roupa de criança tem tudo a ver com cores vibrantes
e estampas coloridas e alegres, pois refletem bem a

•

do a

Rua PreSidente Epitácio Pessoa, 676 - CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul- se .. Fone: (47) 33710202 - www�jangada.com.br - secretaria@jangada.com.br
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Linha de Fundo Por Genielli Rodrigues, interina

Jullmar Pivatto

'Destaque
A paratleta de Guaramirim, Maria

Helena Rigel Eggert, 52 anos, ganhou'
destaque nacional ao vencer mais uma
prova de travessias no fim ·de semana.

Ela participou da Travessia de Guaratu
ba, no Litoral Paranaense, e ficou com a

primeira colocação na categoria pesso
as com necessidades especiais - paralí-
'sia nas pernas. Na competição Helena
foi entrevistada por veículos de comu

nicação estaduais e nacionais. Isso é
um reconhecimento por tóda a força
de vontade da paratleta que representa
multo bem a cidade de Guaramirim.

DIVULGAÇÃO

-FORA DA COPA

ESPORTE------�-�-
ESTATíSTICAS

,
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COM 541 GOLS EM 560 JOGOS,
PELÉ É O MAIOR ARTILHEIRO DE
CAMPEONATOS DE PRIMEIRA
DIVISÃO. ROMÁRIO VEM EM

QUARTO COM 511 EM 533 JOGOS
E ROBERTO DINAMITE EM QUINTO
COM 470 GOLS EM 758 PARTIDAS.

DOIS TOQUES
,
COPINHA·Santos e São Paulo
fizeràm ontem a final da Copa São
Paulo de Futebol Júnior e quem
ficou com o título foi São Paulo.

***

PÊNALTIS � O Tricolor buscou
o empate em 1x1 no tempo
normal e derrotou o Peixe por
3xO nós pênaltís.

***

LIGA FUTSAL. Sabe aquele, 210
time da Liga Futsal? Pois bem;
a disputa está acirrada e quem \

entrou na briga foi o Palmeiras/
Jundiaí.

-

*** -

INTERINA-O 'colunista Julimar
Pivatto está de férias e mais uma
vez tenho o desafio substituí-lo

por aqui até o dia 9 de fevereiro,

Oramo ,de Filipe Luís ode ser menor
Segundo pai do jogador, Moisés Kasmirski, ateral-esquerdo volta em maio
DA REDAÇÃO O gesso. Depois serão mais dois

. O drama que vive Filipe Luís meses para começar a correr.
desde sábado pode ter um final Sobre a Copa do Mundo,
feliz antes do previsto. O pai maior sonho do lateral-esquer
do jogador, . Moisés Kasmirski, do, Moisés disse que o filho
disse que a primeira impressão 'não estará, em condições de ir

depois de ver as imagens da le- à África do Sul. "Ele é novo e

são do seu filho é de desespero. tem pelo menosmais duas Co
Mas passada a cirurgia as espe- pas do Mundo pela frente. Tem
ranças de voltar aos gramados o que tratar de se recuperar bem,'
quanto antes são grandes. "Hoje .quem sabe ele não 'vai para 'a"

(ontem) o médico foi vê-lo e Copa de 2014? Será ainda mais
disse que a possibilidade dele' ' especial'jafirmou.

'

estar pronto emmaio é grande", Outra indefinição é' quanto
.. comemorou o pai, q�e não quer às negociações com, outros ti-
saber de tristeza. mes europeus que estavam em

Filipe Luis fraturou-a fíbula andamento, como o Real Madri
da perna direita e luxou o torno- e· o Barcelona. De acordo com

. .

zelo durante o jogo do Deportivo Moisés; pela, incerteza do futu-
La Corufia contra o Athletic Bil-

'.
ro 'do filho, por hora, as transa

bao, pelo Campeonato Espanhol. ções forarri paralisadas. "O im
O alarde foi porque Filipe correu portante é que ele está otimista

.

o risco de ter o pé amputado, na recuperação", finalizou ..On
caso não fosse feita a cirurgia a tem a mãe de Filipe viajou para
tempo. O jaraguaense ficará 40 Espanha e na semana que vem

dias fazendo fisioterapia museu- Moisés deve embarcar para fi
lar, passado esse período tirará car junto com o filho.

DIVULGAÇÃO

Filipe Luís fraturou o fíbulo do perna direito e luxou eternezele em uma disputo de bolo com o goleiro
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APRESENTAÇÁO

ESPORTE----------

vindas. É bom receber isso do

.André, que é o segundo capitão
da equipe e do Miranda, que'é
um jogador de seleção brasilei

ra", concluiu.

RaBINHO NO SANfOS

o sonho da torcida santista

em ver três gerações de ídolos
- Giovanni, Neymar e Robinho
- atuando juntas está mais pró-
ximo de se tornar realidade.
Antes cético em relação ao as

sunto, o presidente do Santos,
Luis Álvaro Ribeiro, mostrou

ontem ter mudado radicalmen- '

te seu pensamento.
"Confesso que antes achava

isso (o retorno de Robinho) ape
nas' uma fantasia, mas passei a
acreditar depois que 'conversei

'

com o Robinho. A vontade de
voltar partiu dele ,e estamos en

viando.doís diretores para a In

glaterra na noite desta segnnda
feira", avisou.

#III

ALEX SILVA FESTEJA VOLTA AO SAO PAULO
AGÊNCIA' ESTADO

Atleta diz que vai aproveitar a oportunidade para 'recomeçar a carreira'
Com sorriso no rosto e dei

.xando a ansiedade transpare
cer, o zagueiro Alex Silva apa-

, ' receu no saguão do Aeroporto
de Cumbica no início da ma

nhã de ontem. Para o jogador,
isso marca uma nova fase na

carreira. Sem espaço no Ham

burgo, o jogador foi empresta
do para o São Paulo, com o qual
'assinou contrato de um ano

e meio, até o fim de julho de
2011'. Ele voltará ao clube que
defendeu entre 2006 e 2008 e

disse que está pronto para recu
perar o tempo perdido ..

"Para mim, hoje minha car

reira está recomeçando. Apren
di muito nesse um ano e meio

que estive na Europa. E agora
fico feliz em voltar ao clube
onde tive grandes alegrias, con
quistei títulos e tenho vários

amigos. Estou indo direto para
o CT para acertar os últimos. de

talhes e agora é lutar para vol-

, Vidros e Traves elétricas
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tar aos gramados o mais rápido
possível" falou o jogador, que
ainda se recupera de uma le
são no joelho direito, sofrida na
pré-temporada do time alemão,
em setembro do ano passado.

, Alex Silva ainda sonha com
a Copa do Mundo'da África QO

Sul. No entanto, ele diz que é

preciso ter calma para não atro
pelar etapas. "Ainda dá para

pensar na Copa. Mas, primeira
mente, quero estar à disposição

" ,

do Ricardo para poder ajudar o
São Paulo. E um passo de cada
vez para voltar bem. Estou na

reta final da recuperação e

acredito que dentro de três s�
manas poderei voltar a jogar",
ressaltou.

O novo reforço não vê a hora'
de reencontrar os antigos par
ceiros de defesa, André Dias e

Miranda. "São dois grandes ami
gos que fiz 'no São Paulo. Fiquei
sabendo que eles já deram boas

•

Alex Silva se apresentou ontem e.deve ficar três semanas em tratamento'

Direcõo hidráulica
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Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselll . I

ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

.• �••
' '.1-•.• ,,_"_ •. _

J
,

À Esquerda
Começou ontem na. Grande

Porto Alegre, a IDa edição do Fó
rum Social Mundial. O maior en
contra de ideologias de esquer
da do planeta voltou à cidade
onde tudo começou, em 2001.

Após a crise econômica - mun

díal.os organizadores do evento
reforçam o discurso que "outro
mundo é possível" Atração na

primeira edição, Lula participa
do Fórum hoje, às I8h, no giná
sio do Gigantinho.

ÀDireita
O Fórum Social Mundial foi -

criado para contrapor o Fórum
Econômico, que também começa
hoje, em Davos, na Suíça. O en
contro deve começar sem a pre
sença das lideranças dos Estados
Unidos, Inglaterra, Alemanha e

Japão, tirando a força do evento.A
atração em Davos será também o

presidente do Brasil, que receberá
. o prêmio de estadista global. Lula
estarámais à vontade na Suíça do
que em PortoAlegre:

-

'

Defesa Civil
Os municípios do Vale 'do

Itapocu organizarão juntos uma
conferência regional de Defesa
CiviL O evento será no dia 23
de fevereiro, das Bh às I8h,'pro- -

• vavelmente no Parque de Even
tos. De acordo corn-o diretor de
Defesa Civil de Jaraguá do Sul,
Jair Alquíni, a encontro deverá
reunir200 pessoas do setor, com·

'

a participação da Arnvali e da
SDR. A conferência estadual de
verá ocorrer em março.

CÉSAR JUNKESCÉSAR JUNKES

Candidatos
Irineu Pasold confirma tam - .

bém que o PSDB do Vale do Ita

pocu deseja: lançar candidatos
a deputados estadual

_

e federal
este ano. O vice-prefeito é um

dos nomes possíveis para as elei

ções, assim como o secretário de
Desenvolvimento Regional, Lio
Tironi e o' ex-deputado federal
Vicente Caropreso. No entanto,
a decisão deverá ocórrer após a

composição das alianças para o
governo do Estado.

Campanha
A Prefeitura de Corupá avisou

_

a imprensa que fez ontem dema
nhã, urna solenidade para entrega
de um veículo para a Polícia Civil
e o anúncio de outro carro, para
a Polícia Militar. O evento contou

com a presença do delegado Uriel
Ribeiro, da prefeita em exercício

Margot Hauffe (PMDB) e do de

putado .estadual Carlos' Chiodini
(PMDB)'. Todos' enaltecendo a

segurança pública no Estado e a

atuação de Chiodini.

Apoio
O PSDB de Iaraguá do Sul

acredita e apoia o vice-governa
dor Leonel Pavan. Essa é a de

claração' do vice-prefeito Irineu
Pasold, presidente da sigla na ci
dade. Pasold reforça que o dire
tório defendeu a posse de Pavan
como governador em fevereiro e

também quer que o julgamento
ocorra o mais rápido possível,
assim corno deseja o líder tu
cano, acusado de corrupção em

.
uma operação-da Polícia Federal.
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, Denise espera a resposta da empresa para ficar seis meses com o filho recém-nascido Bruno Luiz

VANTAGENS
"

PARA O BEBE
QUAIS AS VANTAGENS DA

LICENÇA-MATERNIDADE AMPLIADA? .

• Leite materno é.n único
alimento que garonte

. J

crescimento e estado de
saúde ideal;

• Risco menor de doenças' em
geral e mortalidade infantil;

-. Pesquisas lndienmque o criança
que é amamentado pelo mãe
até os seis meses tem OI maior;

• Menor risco de câncer, de morte'
súbito no berço e doenças
crônicos como diabetes, .

hipertensão, arteriosclerose,
colopatias infJamatórias. JULIANA KMZCIK,

25 anos, vendedora

"É ótimo para a mãe passar
mais tempo com o filho. A

criança-até vai mais preparada
depois paro a creche".

. ,.,

OBRIGAÇAO
A mãe lião poderá' exercer _

qualquer atividade remunerado
nem manter o criança em

centros de educação infantil ou
organização similar.

LUANA MARANGONI, 20 anos,
auxiliar administrativa

"É vantajoso pára a .

relação entre mãe e filho e

principalmente pelo fóto da

amamentação" .

• Nos casos de descumprimento do
norma, elo perderá o direito o

ampliação dos seis meses

MARIA- FRANCISCA,
48 anos, zeladora

"Sou a favor da ampliação
para seis mes�s porque a mãe
tem mais tempo para ficar
com o f·ilho".

.

DANIELA DA ROSA,
29 anos, vendedora

"Mais tempo com a criança
favorece o desenvolvimento do
bebê. A amamentaçãô é impor
.tante para prevenir doençQs".

MÃES E FILHOS

o CORREIO DO POVOHTERÇA-FEIRA, 26 DE JA.NEIRO DE 2010

,Licença de
• •

seis meses

Mas falta de mão-de-obra

pode barrar o benefício

JARAGUÁ DO SU'_
As empresas brasileiras

já
.

podem aderir ao Programa
Empresa Cidadã, que esten

de a licença maternidade de

quatro para seis meses. Desde
ontem os empresários do setor

privado .do país
-

têm acesso

liberado para se cadastrar no
.

site da Receita Federal do Bra
sil (www.receitaJazenda.gov.
br) e solicitar o.benefício para
as empregadas.

.

A empresa ou pessoa jurídi
ca tributada com base no lucro
real que aceitar a ampliação' do
tempo da licença-maternidade
poderá diminuir do seu IR (Im
posto de Renda) no fim do ano

os salários pagos durante os

dois meses adicionados. Esse

grupocompõe as 150 mil maio
res indústrias do Brasil, bene
ficiando entre 40% e 50% do
mercado de trabalho.

Os quatro meses são pagos
pelo INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social). O governo

,

federal estima a. perda de R$

414 milhões em arrecadação
com a mudança.

A trabalhadora também
deve pedir o acréscimo do

prazo ao dirigente e procurar
.

o departamento de Recursos
Humanos da empresa, respei
tando o limite de até 30, dias

após o parto. Entretanto, o

empregador não é obrigado a

aceitar. E, as empresas incluí
das no Simples ou que pagam
o IR pelo sistema de lucro pre
sumido não têm como abater
a despesa do tributo, impe
dindo as empregadas de ter o

benefício.
O presidente da Acijs (Asso-.

ciação Empresarial de Iaraguá
do Sul), Guida Bretzke, acredi
ta que levará um tempo até as

cerca de cinco mil empresas da
cidade se adaptarem à mudan

ça. "É uma opção. Mas temos o

problema de' falta de mão-de
obra no município o que vai li
mitar a aceitação da medida no

começo", acredita.
Na opinião da presidente da

Aciag (Associação Empresarial
de Cuaramirim], Eloísa Máico

hi, o programa vai beneficiar a
relação entre mãe' e bebê, mas
poderá gerar desconforto entre

funcionária e patrão..

DAIANA CONSTANTINO

Aleitamento materno'
A funcionário de uma empresa

de JaraguQ 'do Sul, Denise Pereira da
Silvo, 22 anos, solicitoo a.ampliação
do licença-maternidade poro seis me ..

ses, mas ainda nõo obteve resposta da
chefia. Ela está preocupada com o pe
ríodo de amamentação do filho Bru
no Luiz e também quer acompanhar
mais de perto.. os 'primeiros meses de

vida do menino. A pediatra 'Simone
Veloso concordo com a mãe. Segundo

-

,o médico, é frustrante recomendar o
.

uleitamento materno de seis meses
. para os mães', trabalhadoras porque
elos têm de retornar mais cedo poro
o trab.alho. "Nesse período o criança
deve se alimentar exclusivamente do
leite do mãe", enfotiza.,

.

".>!

"
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Sônia mostra pacote com a prótese dentária de Edenilson, arrancada pelos agressores na noite de sábado

..

MORTE NO SANTA LUZIA

Assassinos devem
se entregar hoje
Desentendimento' antigo teria motivado.crime
JARAGUÁ DO SUL

OS assassinos do jovem Ede
nilson dos Reis, 28 anos, morto
em um bar no bairro Santa Lu
zia, na noite de sábado, devem
se entregar. hoje à Polícia Civil.
Na tarde de ontem, o advogado
dos suspeitos garantiu ao dele

gado Adriano Spolaor que pai e '

filho irão prestar esclarecimentos
sobre o caso. Depois'de ouvir os,

suspeitos, o delegado vai deci
dir se pedirá a prisão p;reventi-

.
va deles. Os acusados, que não
tiveram os nomes divulgados,
devem responder por hotnicídio
qualificado, com pena detz a 30 foi atingido. contra o peito de Edenilson, que
anos. de prisão. A dona do bar onde o homí-. estava em uma mesa jogando ba-

O homicídio teria sido moti-
.

cídio aconteceu, Sônia Regina
.

ralho. "Ele se levantou para fugir
vado por um desentendimento

.

Campregher, 44 anos, conta e levou mais um tiro nas costas.

antigo. O padrasto de. Edenil- que, por volta das 15h de sába- Quando ele foi pular o muro,

san, Antônio Marcelino Ribeiro, do, o pai do motociclista envol- _ foi atingido de novo", explicou.
68 anos, conta que, há cerca de vida no acidente apareceu no Quando o jovem pulou o muro,
sete meses, um dos suspeitos te- local e Edenilson foi falar com foi esfaqueado 25 vezes pelo fi
ria atropelado um tio de Edenil- ele. Os dois começaram a brigar lho do agressor, "Depois disso, .

son, que morava na mesma casa
.

e chegaram a se. agredir fisica- escutei mais cinco tiros. Arran

que ele, no Santa Luzia. 'Acho mentee, em seguida, o suspeito caram até a prótese [dentária] do
que ele foi tirar satisfações com foi embora fazendo ameaças. Edenilson",.comentou.·
os acusados sobre o tratamento, "Eu disse para ele (Edenilson] Os 'suspeitos fugiram em
parece que até hoje eles não ir para casa, que eu achava que uma motocicleta verde. A víti
pagaram nada", comentou. Se-. isso não ia terminar bem, mas ma foi levada pelos bombeiros

gundo Ribeiro, o suspeito mais ele falou que não tinha medo",
.

ao Hospital São José, mas mor-
jovem, de 28 anos, estaria diri- relembrou Sônia. '-. /

reu perto das 22h .

.

gindo uma motocicleta sem ha- Ela conta que, perto das 20h,
bilitação quando o tio da vítima o suspeito voltou ao local � atirou DAIANE ZANGH·ELlNI
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Construtorg tem 30 dios poro
conéluir ponte no Joroguá 99
JARAGUÁ DO SUL cometeram", afirmou ..

A Prefeitura deu prazo até o Na semana passada, a Prefei-
dia 28 de fevereiro para que a tura fez uma vistoria na obra' e
Salver Construtora- termine as constatou que as vigas da ponte
obras na ponte que 'ligará o bair- estavam mais curtas de um lado
roo Jaraguá 99 ao Ribeirão das e compridas do outro.:A admi
Pedras. Caso o cronograma seja ' .nístraçâo afirma que o problema
descumprido, o governo pro- ocorreu porque o pilar-principal
meteu romper o contrato com não ficou exatamente no centro

a empresa, que venceu o pro- da estrutura, como estava prevís
cesso licitatório aberto em 2008, to no projeto. A situação foi mos
durante o mandato do então pre- trada pelo O Correio do Povo na
feitoMoacir Bertoldi. edição de sábado.
,

Na tarde de ontem, a empre- A Prefeitura também cance-

sa assinou um termo de com- lou o contrato com a Salver para
Cf) promisso durante uma reunião construção da ponte que ligará o

� com a, 'prefeita Cecília Konelle os' Rau ao Amizade. A obra, também
� secretários de Administração e licitada em 2008, foi abandonada

,� Finanças, Ivo Konell, e de Plane- no ano passado depois que foram.
jamento, Aristides Panstein. Con- constatados problemas no projeto
forme Ivo Konell, a construtora e' iitegularidades na documen
deverá substituir as vigas já co- tação. ''Dentro de 20 dias vamos

locadas ou então fazer um novo concluir o projeto para construir
pilar central. "Eles vão àrcar com uma nova ponte em outro local
todo o prejuízo, não vamos pagar. e, em até 90 dias, abriremos uma
um centavo pelos erros que eles nova licitação',', explicou Konell,

Subcomandante, dos bombeiros
- .

porte hoje poro missão no Hoiti
JARAGUÁ DO SUL namá e, em seguida, mais um

o subcomandante dos Bom- .

voo para' a República Domini
beiras Voluntários de Járaguá cana. Depois, eles enfrentam de
do Sul, Neílor Vincenzi, parte carro mais 200 quilômetros de
hoje, para uma missão no Haiti. estrada até a capital do Haiti, Por-
O objetivo é ajudar na remoção 'to Príncipe.

'

. dos escombros e dos corpos das "Nossa previsão é chegar em
pessoas que foram atingidas pelo . Santo Domingo (República Do
terremoto. Na tarde de ontem, ele minicana) às 22h de. terça (hoje).
saiu de [araguá do SÚl rumo a In- Aí são mais umas cinco horas por
daial, onde encontrarámais qua-

"

terra até o Haiti", explica Neilor,
tro bombeiros - três d� Indaial que leva na mala apenas a roupa

-

e um de Ibírama - que viajarão e o suficiente para comer e beber,
co� ele,

. durante os 'dez dias de viagem. A
As 5h30 de hoje, o grupo em- missão é resultado de uma parce

barca num voo de Florianópolis ria entre a Ong Viva Rio e a Uni
para o Rio de Janeiro. De lá, eles dadé Arcanjo, de Indaial, da qual
pegam mais um avião para o Pa- Neilor faz parte.
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Programa dedicado aos instrumentos promete agitar e surpreender a plateia.

,

FOTOS PIERO RAGAZZI
JARAGUÁ DO SUL

o já tradicional concerto de me

tais e percussão do Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina) está
marcado para a noite de hoje. E, em
resumo, isso significa que o públi
co terá surpresas. Além, é claro, de
assistir a alunos e professores apre
sentando um repertório com obras
'específicas aos instrumentos e tam
bém algumas versões especiais.

Este, por exemplo, é o caso da
turma de tuba. Dessa vez, os músi
cos mostram à plateia três composi
ções, Coordenado por Andreas Hof
meir, o grupo toca Radetzky March,
de [ohann Strauss e Brasil, de Ari
Barroso. Para completar, uma varia
ção no mínino inusitada entra na

seleção. A execução do tema do fil
me Titanic, My heart will go on, faz
páreo com outras programações, es
sas mantidas em sigilo, que prome
tem impressionar quem ver e ouvir
os tubistas. A ala dos sopros ainda
será representada por um grupo de
metais regido por Daniel Havens e

outras formações mais.
.

Quando chegar a hora dos per
cussionistas, a ideia é fazer um pas
seio pela história. O naipe pretende
expor estéticas bem diferentes entre
si, passando pela minimalista e- ale
atória até chegar à convencional.
Segundo os professores Eduardo
Gianesella e Fábio Oliveira, as peças
escolhidas têm grande representati
vidade à trajetória da percussão no

universo musical. "No nosso caso,
solos não ocorrem com frequência.
As obras Clapping Music, de Steve
Reich, e Ionisation, de Edgar Vare
se, se assemelham às de Beethoven
e Brahms para os demais", comen
tam. Como material dé trabalho,
eles contam com dois instrumentos
que, possivelmente, foram os pri
meiros usados pela humanidade: as
mãos e as pedras.

Quer conferir essa mistura toda?
Esteja no Grande Teatro da Scar,
hoje, às 20h30. Os ingressos custam
R$ 20. Estudantes pagam R$' 10.
Idosos e portadores de deficiências .

têm acesso gratuito.
Percussionistas do Femusc mostram ii plateia obras nas

quais as pedras e mõos sõo os instrumentosKELLY ERDMANN

• Horário: 18h • palco: sesc Jar.qguá do Sl!J1
• Programa: Valsa n° 3, de Agustin'Barrios
A história do tango, d,e As�or Riazzola
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DIVIRTA-SE

Aulas de música
- Compadre, depois de muitos anos, mi
nha mulher resolveu tomar, uma atitude
e está aprendendo a tocar piano - conta
o rapaz ao amigo.

'

- Sério, compadre?
- Sim. O que animou minha filha, que
agora está aprendendo a tocar violino;
- Que bom! Podem fazer uma dupla!
- Pois é! Meu filho mais velho "também
ficou muito entusiasmado, e está apren
dendo a tocar acordeão.
- Nossa! É quase um conjunto! E você, o
que é que está aprendendo?
- A sofrer caiado...

, Oprah vai tentar
,

barrar lançamento
,
A opresentcdorc Oproh Winfrey, pri-

'

meira-dama d,a televisão americana,
acionou seus advogados ao descebrlr
que uma biografia não-autorizada sua

está para ser lançada no mercado. O
livro, que chega às lojas no dia 13 de
abril e tem 544 púqlnns, é da rainha
de fofocas Kitty Kelley. O editor da

publicação, Dav,id Drake, disse que "o
livro revelará Oprah como nunca foi

.

vista antes".

Doença impede
volta da "Diarista"
o agravamento do estado de saúde da
humorista Claudia Rodrigues obrigou
a Rede Globo a adiar o retorno do /

seriado "A Diarista", do qual ela é

protagonista. A previsão era de que os

novos capítulos fossem ao ar ainda nQ
primeiro semestre de 2010. Claudia

I descobriu uma esclerose múltiplo
(doença que ataca o sistema nervoso

central) em 2000, e os sintomas a

,

estavam impedindo de gravar.

SUDOKU P!II'I IIl__IIlOlIlIOlIIRUIIIUmWIRIIRUmmll

r-
Essa gata é
a Shatzi, que
adora brincar

pela casa.

A fQto é da
leitora Shirlei

Chagas de'

Araújo. I

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

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

-
Nebul:osidade variável e chuva isolada,

SOLUÇA0 especialmente a partir da tarde. l; Fases da lua

Chance de descargas elétricas. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

7/1 23/1 .30/1

" Jaraçua do Sul e Reçjião

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 19°C MíN: 20°C MíN: 21°C MíN: 21°C
MÁX: 28°C MÁX: 29°C " MÁX: 26°C

,
,

Sol com chuva ' Sol com chuva Chuvoso , Chuvoso

VI! ÁRIES .

4frl' (20/3 o 20/4)
." Profissões que

� l exijam dinamismo
,

vãO atrair o seu

interesse. A paixão vai dpr o
tempero que faltava à vida
afetivo, um pouco de ousadia cai
bem agora. Excelente dia para
retomar contates, fazer acordos
e resolver pendências.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Astral favorável

poro fazer contatos
com pessoas de

foro, comunicação será o seu

trunfo. Coloque mais movimento
na sua vida amorosa. Com a

criatividade à flor da pele, não
terá �ificuldodes hoje. Defenda '

suas ideias, mas não exagere.

SAGITÁRIO
(l2/11 021/12)

.

Vai ser fácil chegar
( , a um acordo ami-

gável com colegas.
Sinal de. sorte em concursos,

provas e disputas. No romance,
ótima sintonia. Terá resposta so

bre estudo, trabalho ou transação
comercial. Amor à primeira Visto
para quem está só.

�� LEÃO

�,::) (22/7 a 22/8)
:: '} As relações podem

� Uo-; ser aperfeiçoados
graças 00 seu

. desejo de agr�dar. O dia se torna
, perfeito para reconciliações.
Boas energias paro namoro

,

recente. Fortaleço o seu lado
emocional conversando com

quem entende e'apoia você:

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você sentirá uma

necessidade de
sair da rotina.:

O ustrnl é perfeito para fazer
contatos com pessoas que estão
distantes, sejam eles profissio
nais ou afetivos. A Lua Crescente
valoriza tudo o que há de íllais

apaixonante em nós. Aproveite!

'-.
TOURO

,

(21/4 a 20/5)
Hoje, você pode
ter uma ótimo '

surpresa. Encare as

mudanças no campo profissional
com otimismo. A ajuda pode
chegar através do par ou do
família. No amor, bom momento

poro avaliar os dois lados do

relação e fazê-lo evoluir.

CÂNCER
� '"
��� (21/6 a 21/7)
;��:, 'TQlvez sinto vontade
: ; de ficar no sua,

aproveite poro se

dedicar a uma atividade 'mental.
Finanças serão impulsionadas. '

No amor, seu charme é irresis
tível. Os pensamentos criam á
realidade, seja sincero e pense
antes de.qualquer decisão.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Mudar o visual vai
levantar o suo auto�
estimo. Alguém do
família pode servir

de estímulo à vida profissional.
Conquistas no trabalho e no amor.

Vênus e Marte simbolizam os

decisões emocionais que deverá
fazer. Abra seus cominhos.' ,

, CAPRICÓRNIO
,

íf,'-�'t (22/12 a 20/t)'
AI{. • Defina os priori-

, dades e cumpra
, os atividades de

rotino�,ser valorizado te fará
bem. Hoje, seu romance corre o

risco �e ficar em segundo plano.
O Astral pede reflexão sobre os

sentimentos e compromissos
que possui consigo.

Ilf
VIRGEM ,-

(23/8 o 22/9)
Use a discrição e

tudo correrá bem.
Na vida afetivo,

risco de reprimir o que sente
ou de ceder à tentação de um

romance escondido. Os assuntos
.de dia G dia tomarão seu tempo:
resolvo todos as pendêncios.-Na
conquisto, vá com juízo.

•
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ANIVERSÁRIOS

25/1
Agostinho Klinkoski
Amin Stasuhn
Anderson Giese
Áurea.P. Doge
Braz Patri,cio
Braz S. M. Patricio
Carla C. Marinoso
Cerize M. Piaze�a
Claidinor Klug
Daniel Volpi
Dirce F. Mayer

·

Djair Pereira
Eder OUo
Edezio·R. JlJnior
Edite M. Machado
Edwin Heinsching
Ezequiel Balssani

, Fabiane de S. Furlani
lIton Hoffmann
Jade i. Petry
Leandro Grosskopf
Lucas André dos Santos
Maiki G. Marquàrdt

·

Marciane Kop·p Jacob
Mariane Feustel

· ,Marines lapela
Morlete O. Gonçalves
Matheus H. Guths
Michel Kackbarth
Oswaldino A. Fabiano
Paulo C. MorUns

, Si,dnei Kreutzfeld'
Sonia Sag�nski
26/1
Ano Carolina Borchordt
Andrieli lanchin
Ângelo Piazera Jr.
Carmem Kuhl
Cristian Wachlerhage
Cristiane Tomporoski
Danile R. Moro
Débora V. Viola
Deise Kotchela
Dori,Vorpagel
Edemar Romaselli
,Eugenio A, Jann
GjseJj lapela
logo L. Cexanetto

, Irio Piazera
Isaquiel Bassani
J.esica Nazario

'

João D. Tavarim
Julione Lindemann

.

Kauane K. Nillnitz
tora V. da Sirvo
Larissq Corre0
Leonardo Kuhn
Lisi,anna Garcia

, Marcelo Gumz
,

Marco A. de Paula
,

Marcos Dia,s
Maria de L. Vegini
Nilton It lên �

, Ouvidio temke
Poblo Wolz
Priscila Hrusc�ko
Silvana G. 'Oolle éourt
Souin R. C. ButteudQrf
Suzinne Sroeder
Terezinha H. Melchioreto

AQUÁRIO,

.

(21/1 o 18/2)

'Terá êxito em lidar

� I' ,,-, com as pessees. A
chave do sucesso

,

está em fazer o que gosta, Há
\. sinal de vitória numa conquista .

amoroso. Momento de sorrir,
chegou a hora �e recuperar o
tempo perdido. Não tenho medo
de ser verdadeiro.

PEIXES

... (19/2 019/3)
�.íiII ,Resolvo os pro-
,.,.,.,., blemos pela raiz.

Trabalho que exijo
isolamento e beneficie a suo

concentração seró favorecido.
No amor, fort,e erotismo. Não se

desiluda nem deixe que o como:

dismo destrua seus sonhos, você
sobe bem do qUe preciso .
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COLORIDOS
/

Psiu!!!!!!!!!! Esqueça aqueles cnsnls e os avulsos heterossexuais. Este co

lunista acaba de ficar sabendo que, em breve, a urbe sorrlse irá ganhar
o seu primeiro edifício de cpcrtnmentns só para os "coloridos": Segundo
minha fonte, a construção deve começar ainda este ano. A gente só não
conta ainda o .lugar, nem' quem é nccnstrutnrn que está por trás do pro-

, jeto, por enquanto. Quem vive,t verá!

Shaw de bolo a recepção do casal
amigo Plácido e Carmem Raussis, no

elegante caso de praia, em Itojubo, no
'

sábado. Desde o almoço até a, carinho
com que todos os membros da família,
sem exceção, trataram este colunista.

. Valeu! Outra coisa, falá sério, Molu,
-

uma das noras mais queridos de Pláci-
do e Carmem, sabe tudo de cozinha. O No restaurnnte chinês Shanghai
bacalhau no forno, preparado por ela,

. Food. Todo dia uma novidade.
estava estupidamente supimpa. ,

BUXIXO
Circula comentários sobre a se

paração 'de um conhecido casal de
namorados da cídnde.ü amor ama

relou e eles resolveram seguir a vida
cada um na sua. o namoro de quase
uma década acabou. Foi uma surpre
sa! Enquanto isso, aproveite a vida
tomando uma taça do vinho Taipa'
Rosé, da Vinícola Pericó ..

o êxito é fácil de
se obter, o difícil é

.

merecê-lo.
ALBERT CAldUS

NOTA 10.

Os apaixonados Rafael Raussis. e a bo
nita advogada Malu Zanon, depois de
oito- anos no "chove não molha", estõn
acelerando os preparativos do casa

mento. Um enlace que vai movimentar
a soclednde jaraguaense, em julhe.

NAS· RODAS .

• Mantendo uma clientela
fiel e casa' sempre cheia
desde a sua inauguração, a
academia Curves, só para
'as lulus, é a preferida das
descoladas da urbe sorriso.

.

,

;

• O empresário Nelson
Barg é outra 'figura q.ueri
da que quando é chamado
para ajudar algum movi
mentado filantrópico, está
'sempre à postos. Valeu,
Zinho!

• Ierezlnhc Depiné estó
magra e rejuvenescida. Um
dos esportes que a Terê ade-

_

riu para cuidar da silhueta
foi a caminhada diária. Di
zem, também, que o amor

está no ar. Sei lá!

ONDE COMER
,

,

BEM EM JARAGUA

LEITOR 'FIEL
_() leitor fiel de hoje é o diretor do
grupo Weg, e piloto de carro nas

horas vagas, Ronaldo Kliztke, o

Nôno. Ele é outro amigo que lê a

coluna todos os dias para ficar su
per antenado no queecentece de
melhor em nossa sociedade.

!!J'S' ,

o casal gente
boa Roberto e

Silvana Oalle
Court . Ela é a

'

aniversariar,te
mais festejada

.

de hoje. Mil
�_.._'__ vivas!

Malu Zanon,
pilota o fogão,

.

no sábado, na
casa de veraneio

de Plácido
Rausis

FAZ PARTE FOFOCÓDROM
Meus amigos Chico' e .Rita TomazzonL

" No meio político, dizem às más lin-
.

Nascidos em. Bruque 'e jararaguae:n:.' 'tguas que uma autoridade do primeiro
Sés' de coração, foram os únicos que escalão pisou feio na bola ao querer
sairam felizes com o resultado de

..
exonerar de uma função de destaque

domingo, no João Marcatto. No jogo na sua pasta uma profissional quali-
Juventus X Brusque, o casal preferia ficada e do maior gabarito, com elos
o empate, mas, pra qualquer 'Iado .estreltas com a família "real" . A- ati- .

que fosse a vitória a alegria seria a tude dele ainda vai dar muito pano
mesma. Enquanto isso, o restante dos pra manga. Eu sugíro para relaxar um
torcedores sairam xingando o juiz, o copo hem gelado do deliCioso chope
bandeirinha e'ueus'e todo mundo. Kõnigs Bier.

Quem esqueceu
ainda está
em tempo de

cumprimentá-lo:
A'nderson -Giese,
que posa ao

lado da noiva
Oaiane C. Baader,
foi o grande '

aniversariante
de ontem

/

t
BUELTEA

Empreendimentos

I www.bueJte·rmann.com.br

• ,Continuo� todo O vapor o
.

I

promoção da'Voilà. As apaixonodas
porJo�p(ls exclusivasvãp,ter que se

apressar Os cabides estão com
..
até

50% de desconto.

., Vamos ajudar P Juventus. '

� ,

.

.�

• Com esse, fui!

CRICIÚMA.
CONSTRUÇÕES

DICA DE liRÇA
Conferir o choperio Soloon.
Renato, dono do pedaço, está
sempre antenado poro trazer

.

novidades poro coso.
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LEGISLAÇÃO

Mais rigorosa, versão pode resultar em aluguéis mais baratos
Entraram em vigor ontem

as modificações naLei do In
quilinato. Agora, os proprie
tários de imóveis e os inqui
linos que pagam o aluguel
em dia contarão com mais

garantias da lei. Caracteriza
da pelo maior rigor com os

inadimplentes e mais agili
dade quando o caso é à des

pejo, a nova legislação pode
rá resultar em aluguéis mais
baratos.

Como a nova lei simplifica
os trâmites legais entre a de
cisão judicial e a retirada da

inquilino do imóvel, o tempo
médio para a conclusão do

despejo deve cair de 14 me

ses para sete. Até ontem, o in

quilino inadimplente tinha o

direito de ser notificado duas
vezes antes do despejo.

O adiamento da desocupa
ção também não existe mais.

Agora, logo na primeira notifi
cação o inquilino terá 30 dias
para deixar o imóvel. O prazo
cai pela metade nos contratos
sem fiador ou' seguro-fiança.
Essa é outra modificação, já
que até o momento os alu-

guéis sem garantia estavam

sujeitos aos mesmos procedi
mentos que os demais tipos de
contratos.

.

. Quanto à cobrança de mul
ta de mora em caso de atraso.
no aluguel, se antes era permi
tido atrasar o pagamento duas
vezes a cada 12 meses sem pa
gar mora e ter ganho de causa

na justiça, hoje isso só pode
acontecer uma vez a cada 24

,

meses. Além disso, não é mais

preciso pagar multa integral
por rescisão de contrato - ela é

proporcional ao tempo restan
te de contrato. Agora, com a

possibilidade de mudar 'de fia
dor na renovação do aluguel, a
cobrança de caução volta a ser

.permitida.
A renovação de contratos

comerciais foi simplificada: o

proprietário pode -dar ao in-
.

quilino 3 O dias para deixar o
imóvel caso receba proposta
melhor no fim do contrato.

Até ontem a revisão do aluguel
podia ser questionada por três
meses, e o comerciante tinha

mais seis para ser despejado
se não houvesse acordo. Proprietários e inquilinos passam a contar com mais garantias da lei

_j

�
� e amigos.
� Na semana passada 6 juiz
'� Vinícius Santos, da 7'a Vara de

No comunicado, Prudente não deu maiores explicações sobre a' renúncia Fazenda Pública do Tribunal
. .

,
\

Leonardo Prudente' renuncia
,

ii presidência da Câmara
O. deputado Leonardo Pru

dente (sem partido) renunciou
ontem à presidência da Câmara

Legislativa do Distrito Federal.
Prudente é o deputado que foi
flagrado.em vídeo da operação
Caixa de Pandora, colocando
dinheiro d� suposta. propina
nas meias,

Ao deixar o cargo, urna

nova eleição para a presidên
cia da Casa deve ser convoca

da em sete dias. Na carta lida
. .ontem pelo corregedor da Câ
mara Legislativa do' Distrito
Federal, deputado Raimundo

.
Ribeiro (PSDB), na qual comu-:
nica a renúncia, Prudente não
dá maiores explicações da sa

ída do cargo. Segundo sua as

sessoria, ele tomou a decisão

apó� conversar com a família

de Justiça do DF, determinou o

afastamento de Prudente do co- .

mando da Câmara, até que se

jam encerradas as análises dos

pedidos. de impeachment con
'tra o governador José Roberto
Arruda. Desde então, o deputa
do Cabo 'Patrício (PT) respondia
pela presidência da Casa. ,

Em dezembro do ano pas
sado, pressionado pelo DEM,
Prudente pediu o afastamento .

da legenda e do cargo de presi
dente da Câmara, por um pra
zo de 60 dias. Mas, em menos

de um mês, ele voltou à presi
dência, sem comunicar à Mesa
Diretora. A oposição acusava

, o deputado de manobrar a fa
vor do governador Arruda ao

voltar para o cargo a fim de
dar outros-rumos às investiga-

'

ções. Agora, a disputa estaria
concentrada entre o deputado
Wilson Lima (PR) e, a deputa
da Eliana Pedrosa (DEM).
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Avião pega
fogo e cai
no oceano

Um avião da Ethiopian
Airlines, com 90 pessoas a

bordo, pegou fogo-e caiu no
Mar Mediterrâneo ontem,
pouco depois de decolar
do aeroporto de Beirute,
dando início às buscas em

meio a fortes chuvas. Pelo
menos 23 corpos foram re

cuperados. ,

A causa do acidente
ainda é desconhecida. O
Líbano enfrenta, tempo
ruim desde a noite de do

mingo, com trovões, raios
e' fortes chuvas. O presi
dente 'libanês, Michel Su
leiman disse que não há

suspeita: de terrorismo na

queda ela aeronave que fa
zia o voo 409, cujo destino
era a capital da Etiópia,
Addis Ababa. "Sabotagem
está fora de questão por

, enquanto", disse ele.
O, primeiro-ministro

libanês Saad Hariri decre
tou um .dia de 'luto e fe
chou escolas e escritórios
do governo.

Pastoral
\

do Idoso 'em

dificuldades
A falta de políticas pú-

. blícas voltadas para oido
'so está fazendo com que a

Pastoral do Idoso, fundada "

pela médica Zilda Arns,
passe por dificuldades
econômicas. Em novembro

. passado, Zilda fechou um

convênio de' R$ 600 mil
com o Ministério da Saú-
-de, que ajudará a manter a

instituiçãopor.um ano.

..

No . entanto, o valor é'
irrisório se comparado ao

convento do ministério
'com a Pastoral da Criança,
que deu à instituição R$ 34

milhões só no ano passado ..
"Não dá para atender a to
das as demandas", justifica
a secretária-executiva do
ministério, Márcia Bassit.

No Orçamento federal
para 2010, há dez ações.
orçamentárias voltadas à

. atenção ao idoso, num to
tal de R$ 4,6 milhões. Para
a criança, são 12, em um

total de R$ 517 milhões.
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Impor disciplina e manter uma

alimentação saudável é uma'
. tarefa árdua para muitos pais.

Mas o cuidado deve começar
nos primeiros meses de vida dos fi
lhos. A recompensa por uma nutri

ção adequada é garantir a formação
e' o crescimento correto, além de
evitar problemas futuros de saúde
como a obesidade.

Para educar os filhos, os passos ini
ciais são estabele2er horários das refei
ções, restringir guloseimas e gorduras
também é muito importante. Segundo a

nutricionista Femandà Bianchini, os ali
mentos artificiais estão obrigatoriamente
excluídos do cardápio e devem ser subs
tituídos por mantímentos naturais. As

crianças precisam comer, no minimo,
seis vezes por dia e também quatro varie-

· dades de frutas.
']\ partir do sexto mês, as .crian-

· ças estão conhecendo os sabores, por
isso é importante elas comerem fru
tas e verduras e já se adaptarem para
criar o hábito", orienta a nutricionis
ta. A especialista também alerta os

pais sobre os riscos dos refrigerantes:
"dar. refrigerante para uma criança
prejudica a formação dos ossos e até
o crescimento dela".

Na casa da auxiliar de escritório Ta
ciana Bastos Ferreira, 32 anos, os dois
filhos dela - Letícia, 5 anos, e Gabriel, 8
anos, - obedecem os horários das refei
ções e o cardápio da semana. Segundo
a mãe, os cinco grupos de .alimentos
(carboidratos, carnes, vegetais, frutas
e lacticínios) não podem faltar na ali
mentação diária das crianças. "Eles
comem de três em três horas refeições
pequenas e saudáveis", afirmou.

A principal dificuldade é fazer
com que a Letícia e o Gabriel corriam
frutas e verduras sem que ela insis
ta. Por isso, as frutas estão presentes
sempre nos sucos e nas vitaminas.
E o feijão é batido no liquidificador
com legumes, o que facilita a aceita
ção das crianças. Nos fins de semana,
a gaiatada pode comer, moderada-
mente, doces e frituras. \'

.

DAIANA CONSTANTINO

f·lhos rr7l O CORREIO DO POVO
Seus I Lill 26 de janeiro de 2010

PRODEC. O INCENTIVO DE SANTA CATARINA.
Para se desenvolver e crescet.uma empresa precisa mais do' que trabalho. Precisa de incentivo. Com o PRODEC

(Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense), empresas e indústrias recebem incentivos fiscais que
permitem a implantação e a ampliação dos seus negócios. O PRODEC beneficiou centenas de empresas em Santa
Catarina e ajudou a atrairqrandes investimentos, gerando mais de 20 mil empregos para o nosso Estado..

, PR0DEC. Muito mais oportunidades de crescimento para o empregador e para o trabalhador catarinense.

Acesse o site e saiba como sua empresa pode partlclpar do PRODEC.
www.ld .80.801.Dr -.'

• envolver a criança na hora
de preparar os alimentos
• explicar a importância de
cada fruta e verdurà
• incentivar a degustação de

.

vários tipos de alimentos
• montar um prato colorido,
com carinhas
• divertir a criança na hora
da alimentação

ALERTA
O maior erro é alimentar
a criança somente com

mamadeira!

Secretaria de Estado
de DesenvolVimento
Econômico Sustentável

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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E hora de corrigir os erros
Novo técnico tem a missão de erguer a moral da equipe
JARAGUÁ DO SUL

. o novo técnico do Juven
tus, Edson Luiz Benites Bel
monte, ou simplesmente Bel
monte, mal chegou ao João
Marcatto e percebeu que terá
muito trabalho pela -frente,

Logo no primeiro confronto,
acompanhado pelo treinador
da cabine de imprensa, o time
fez o pior jogo do ano, perden
do por' uma goleada de 5xO

para o Brusque de Viola.
Belmonte adiantou que co

brará uma nova postura dos

jogadores e pretende dar um
.

padrão de jogo mais competiti
vo (veja entrevista abaixo). E ele'
terá de ser rápido, pois terá que
buscar a reabilitação amanhã,
às 20h30, contra a Chapecoen
se, no Estádio Índio Condá.

O auxiliar técnico, Roberto

Guastali, o Betão, que coman

dou a equipe contra o Brusque
lamentou a goleada· sofrida e

creditou o mau resultado à falta
de futebol. '�derrota foi pela
falta de futebol mesmo, a gente
não jogou, não criamos nada,
não marcamos e o resultado do

jogo foi por isso", sentenciou.
Os jogadores também es

tavam bastante desanimados
com o resultado. "Uma 'golea
da dessa nunca pode aconte

cer, temos que rever os nossos

erros, ter mais atenção porque
o próximo jogo tem que ser

vitória", enfatizou o atacante

Júlio César. Sobre o novo trei

nador, o atacante disse que a

expectativa é grande, ainda
mais com a possibilidade de

ganhar um novo ânimo com a

troca de comando.

"Tem que chegar reforços
porque o grupo é pequeno"

Belmonte atuou grande parte
da carreira no futebol catarinen
se. O ex-volante foi ídolo doAvaí,
onde conquistou o Campeonato
Catarinense de 1988. Como trei
nadar atuou pelo próprio Avaí,
nas categorias de base, Atlético

. de Ibirama e Guarani de Palhoça.
Acompanhe a seguir a entrevista
sobre as primeiras impressões,
planos e estilo de trabalho do
novo treinador juventino.

.

_
OCP - Qual foi a sua primei

ra impressão do time?
Belmonte - Não gostei. Te

mos quemelhorarmuito. Eu dou
muito valor a um time competiti
vo e eu vi pouca competitivida
de. Faltou trabalhar a bola com

paciência. Vi o time um pouco
.

assustado e sem criatividade. Va
mos ter que trabalharmuito para
dar um melhor padrão de jogo
para esse time.

OCP - A goleada para o
.

Brusque lhe assustou de alguma
maneira?

Belmonte - Essa goleada veio
mostrar o momento que passa
o nosso time. A gente tem que
ter tranquilidade é transmitir isso
para os jogadores. E acima de tudo
ter confiança que podemosmudar.
O que não podemos-é baixar a ca

beça e achar que não ,dá para re

verter essa situação. Muito pelo

contrário, temos que ter" atitude e

trabalhar logo para isso.. ,

OCP - Qual amaior qualida
de e o maior defeito do time na

sua opinião?
Belmonte - Hoje (domingo)

infelizmente só deu para ver os

defeitos. Falhas de marcação, na
zaga, levamos gols de falhas in

fantis, mas são coisas que dá para
arrumar com trabalho e treina
mento. Eu conheço os jogadores
e sei que eles têm potencial, mas
não conseguiram desenv?lver.

OCP - O que pretende mu

dar no time?
Belmonte - Vou sentar com

a diretoria e ver bem a situação
dos jogadores contundidos, para
montar um time' para ir até Cha
pecó. Mas não podemos negar
que há necessidade de contra

tação. Tem que chegar reforços
porque o grupo é pequeno. A

emergência é de um zagueiro e

um volante. Mas no ataque pre
cisamos de mais um homem de
referência.

OCP - O que a torcida pode
esperar?

Belmonte - Muito trabalho
e muita entrega porque é 'assim

que vamos resolver essa situa

ção. Não tem outra maneira de
buscar os resultados.

Atacante�úlio,César (C) disse que é grande o expectativa pelo novo comando

Primeiro impressão do time não foi muito boa, mos Belmonte promete mudar

,

CAMP�ONATO CÀTAR'INENSE
CLASSIFICAÇÃO

Coi. Times PG J V D E GP· GC SG Apr. 3"RODADA

1° AtI. de Ibiramã 9 3 3 o o 7 :2 5. 100%
Avaí lxO Chapecoense
Metropolitano lxO Criciúma

2° Avaí 1 3 2 O 1 5 1 4 77% Juventus Ox5 Brusque
Atlético de Ibirama 2xO Imbituba

3° . Bfi;Jsç:Hle,;, 3 2 1. Q 7:, 4 '3 66%
,
Joinville 2xl Figueirense

4° :Joinville 6 3 2. 1 O 6 3 3 66% 4aRODADA

5° Metropolitano 6 3 2 1 O 3 2 1 66% AMANHÃ
19h30 - Brusque x Joinville

6° Figueirense 3 3 1 2 O 5 5 O 33% � 20h30 - Imbituba x Metropolitano

7° . Chapecoense 3 3 1 2 O 3 3 O 33%
20h30 c Chapecoense x Juventus

22h - Criciúma x Avaí

8° Imbituba 3 3 1 2 O 3 6 -3 33% 'QUINTA-FEIRA
21h50 - Figueirense x Atlético

9° Juventus 1 3 O 2 1 1 8 -7 11% de Ibirama

10° Criciúma O 3 O 3 O 1 7 -6 0%
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'

·'3a RODADA
Juventude 3x2 Universidade

Novo Hamburgo ixO Pelotas

porto Alegre 4x5 Caxias

Yplranga ixl São luiz
lriter-SM ixllnternacional

l7h - Caxias x Esportivo
19h30 - Internacional x Juventude
20h30 - Veranópolis x Avenida
20h30 - São luiz x Novo Hamburgo
201130 - Universidade x Inter-SM

211\150 - Santa Cruz x Grêmio .

QUINJA-FEIRA
19h - Pelotas x Ypiranga
20h30 - São José x Porto Alegre

• CAMPEONATO PARANAENSE

• 3a RODADA

Atlético-PR 8xO Serrano

Corinthians-PR ixO Rio Branco

Iraty lxl Toledo
Eng.Beltrão 2x5 Coritiba
Cianorte ixO Operárto
Nacional ixl Cascavel

Paraná 2xl Paranavaí

.48 RODADA

AMANHÃ _

l6h40 - Corinthians-PR x Nacional

19h30 - Coritiba x Cianorte

20h.10 - Toledo x Serrano'

20hl0 :Operário x Rio Branco '

20hl0 - Paranavaí x Eng, Beltrão
2lh45 • Cascavel x Atlético-PR

QUINTA-FEIRA
19h30 -Paraná x lraty

• CAMPEONATO PAULISTA

• 3a RODADA

RESULTADOS

Ponte Preta 2xl Monte Azul

São Paulo 3xO Rio Claro

Bragantino ixl Portuguesa
Santo André 4x2 Paulista
Oeste ix2 Corinthians

Palmeiras 3x3 Ituano .

São Caetano 5xl Sertãozinho

Mogi Mirim 2xl Santos

Mírassol 2x2 Barueri
Rio Branco ixO Botafogo

• 4a RoDADA
AMANHÃ
l6h - Rio Claro x São Caetano

19h30 = Santos x Barueri

19h30 - Portuguesa x Mogi Mirim
19h30 - Santo André x Oeste

2lh50 - Cortnthlans x Mírassól
21h50 - Monte Azul x Palmeiras

QUINTA-FEIRA
17h - São Paulo x Paulista

19h30 - Sertãozinho x Rio Branoo

21h - Botafogo x Ponte Preta

21h50 - Bragantino x Ituano

,

•.CAMPEONATO CARIOCA

.38 RODADA

RESULTADOS
Resende ix2 Madureira

Bangu 1x2 Flamengo,
Macaé 2x3 América
Boavista OxO Duque de Caxias

Friburguense 3xl Tigres
Fluminense 40 Volta Redonda

Americano ix5 Olaria

Botafogo Ox6 Vasco

• 4a RODADA'

·AMANHÃ
16h r.Olaria x Bangu

, 16f:l" Madureir� x Friburguense
\ l6h - Arnérica x Resende'

19h30 - Flamengo x Americano. ,

, 20h30 - Volta Redonda x Boavista
2lh50 - Tigres x Botafogo
QUINTA-FEIRA
l8h30 - Duque de Cáxias x Fluminense

19h30 - Vasco x Macaé
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