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Femusc começa a
.

ensaiar o até logo
'Festival de Músico entro no reto final, mos o
progromoção ainda promete surpreender.

Aspargo dá gosto,
especial à comida
Aprendo uma receito simples de macarrão com

aspargos e vejo como fazer um bolo de come.

O,CORREIO no povo
VIDA SAUDÁVEL' , ..
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" Moradores da Vila Lenzi temem que enxame de mais de mil insetos ocupam uma árvore instalada na
abelhas africanas ataque as pesso� que passam pela calçada. Prefeitura promete enviar apicultor ao local
ma 'Iarcísío de Oliveira Motta. VIZinhos calculam que até amanhã de hoje para resolver o problema.

Ujam se organiza para
conquistar uma sede

Objetivo é concentror os movimentos
sociais e oferecer opções de cursos poro o

comunidade. Metas poro o ano serão
debatidos hoje duronte audiência.
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Creche �tende ,crianças
estando em reformas

Vigilância Sanitário esteve ontem no'
Centro de Educação Infantil Girassol,

em Sthrnedet e solicitou que espaço em

obros seja isolado por lonas.
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Dez melhores do Enem
terão bolsa na Espanha
Possibilidade foi aberto otrovés de acordo entre
o universidade d'e Salamanca, o MEC e o banco

Sontondet que vai financiar os bolsos.
Selecidnodos terão que retornar 00 pois.
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Coleta seletiva é
alvo de críticas
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Morador do Ilho do Figueira diz
que 'constantemente o caminhão do
Ambiental deixo de passar no bairro.
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Pai e filho presos
por assassinato

'

Polícia Civil cumpriu ontem mendnde de
prisão contro MelquíodesJosé lorenzini,
45 anos, e o filho dele, Anderson

.

lerenzlnl, 19.
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Moleque Travesso
perde a' terceiro

'

, Juventus mostro reação, mos não evito o

derroto por 2xl poro o Chopecoense.
Página 19

fAMEG

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

EMDAVOS
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Uma das frases que mais me impres
sionou em 'relação à bondade de Deus

para com os homens foi numa passa
gem de um

-

filine do diretor iraniano
Abbas Kiarostami, quando um campo
nês dizia que "nem a melhor mãe .do
mundo, seria capaz de abastecer uma
geladeira com tanta fartura e variedade
como Deus o fez na Terra". E'sta frase,
de cunho religioso e reflexivo) perdu
rou durante anos em minha vida.

A imagem da generosidade feminina,
do cuidar, do alimentar, do suprir, nos re
mete a uma maior reflexão sobre O real

significado do papel da mulher na socie
dade. A magnanimidade da natureza em

PONTO DE VISTA

A vez das, mulheres
sustentar os seres vivos parece enfim en

contrar sua maior expressão naquela que
gera, que luta para alimentar os filhos,
que chora, que amamenta e que, acima
de tudo, possui um dos maiores dons di
vinos: o de perdoar. Por muito tempo o

papel da mulher se restringiu apenas a

cuidar dos filhos, mas, ao longo dos anos,
ela passou a suprir a ausência do marido.

Certamente, não é de estranhar que
em determinadas áreas a participação.
da mulher ainda é .pouca, As novas con

dições socioeconômicas conquistadas
por ela são absorvidas pela essencial e

'prioritária necessidade do sustento fá
miliar e do bem-estar do núcleo em que,( .

vive. Contudo, um novoperfil de mu-

lher está surgindo no âmbito macrosso

cial: a da mulher participativa, indig-

DO LEITOR

Quero deixar registrada a minha indignação, para
que todos os assinantes do jornal O Correio do Povo,
possam ler, se contagiar e espalhar o tamanho descaso
com a saúde da nossa população.

.

Vou citar o caso que está ocorrendo comigo, mas te
nho certeza que muitos estão passando por situações
parecidas. Hoje.estou com 55 anos de idade e impossi
bilitada de trabalhar. O médico que acompanha. o meu
caso escrev�u o seguinte no laudo a ser entregue aos

peritos: "afastar do trabalho por tempo indeterminado".
Esta constatação veio após ele realizar uma ressonância
magnética de ombro, onde consta que sofro de uma do
ença chamada: artrose acrômíco-clavicular com edema
medular das extremidades ósseas desta articulação, de
provável natureza degenerativa; distensão líquida (bur
site); tendinose e síndrome de impacto grau III.

Até o momento, já fiz oito perícias médicas, em um

.período de mais ou menos dois anos, e todos os pedidos
de auxílio doença mesmo com a entrega do laudo do meu
médico e a entrega de todos os exames provando o que
tenho, foram indeferidos.

Por quê? Fico me perguntando por quê? Será que o

laudo não está claro? Por que não se importam se aguen
to .ou não trabalhar com tamanha dor? Preciso tomar

analgésico diariamente para amenizar a dor que sinto.

Digo amenizar, porque a dor é constante e, a partir do
momento que passa o efeito do analgésico, além das do
res fortes, sinto tonturas e náuseas.

Agora o pior de tudo mesmo, é saber através de fuxicas
que pessoas saudáveis estão conseguindo se afastar do tra
balho, quando na verdade estão trabalhando e recebendo
duas vezes, ou seja, recebendo do JNSS e da empresa onde
estão trabalhando e outras se 'aposentando sem nunca te
rem contribuído com o INSS e ao mesmo tempo, pessoas
doentes, aleijadas estão recebendo alta para trabalharem
nas suas funções. O que está acontecendo? Enlouquece
ram de, vez? Por que tamanho descaso com a saúde da
nossa população? Por que fazerem as pessoas de peteca,
jogando-as pra lá e pra cá sem nenhuma solução? Por que
não investigam cada caso e tomam amais sensata decisão?
Gostariamuito de uma resposta para todas essas perguntas
e principalmente uma solução para o que está ocorrendo.

,

Indignação

EDIR DORIS MARCON, m::SIEJVIPf�iCL(�/qSr)'fI!I:"

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

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

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

nada com as questões sociais, questões
essas que, de forma 'indireta, englobam
seu cotidiano e a impedem de obter me
lhor qualidade de vida.

A participação da mulher no cenário

político brasileiro é essencial, virtuo
so e, acima de tudo, no momento atual,
imprescindível, pois só ela, diante de
toda divergência administrativa; e do

pouco caso dos políticos do nosso país,
pode. tornar o Congresso Nacional mais
cuidador e mais responsável. Afinal, se

imitando Deus a mulher brasileira luta
com seu trabalho para colocar o máximo
de alimento nas geladeiras mais carentes
da periferia, todos hão de concordar que
esse instinto é o único que pode nos de
volver a dignidade esquecida pela maio- '

ria dos homens do Congresso.
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POLITICA----------

Uma sede para os
_

movimentos sociais
Ujam quer construir uma casa para abrigar a associação e outras entidades
JARAGUÁ DO SUL

Uma estrutura para abrigar
todos os movimentos sociais
da cidade e ainda proporcionar
cursos e oficinas de inclusão

para famílias carentes. Este é
um dos principais projetos da -

Ujam (União' Jaraguaense das
Associações de Moradores) que
se reúne hoje, às 17h, na sede
do Sintiquip (Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias
Químicas), para discutir os pla
nos de 2010.

Segundo o presidente da
Ujam, Agostinho Zimmer
rnann, a entidade vai apresen
tar o projeto da Casa do Movi
mento Popular, inspirado na

sede da Famesc (Federação das

Associações de Moradores do
Estado de Santa Catarina) em

'Florianópolís. "Lá, eles pos-

PRODEC. O I CE

suem a Casa Brasil, que além de
abrigar os movimentos, oferece
cursos de inclusão social para
os moradores das regiões po
bres da Capital", comenta.

Zimmermann acredita que
Jaraguá do Sul e toda a região
precisam de um espaço que
seja referência para os movi
mentos sociais. ''A reunião de
hoje, por exemplo, será na sede
do Sintiquip. Cada vez que nos

reunimos é em um lugar dife
rente, porque falta infraestrutu
ra para nós",'afirma.

A Ujam pretende buscar re
cursos junto ao Ministério das
Cidades, através de uma parce
ria com o Instituto de Educação
Popular. "[á tivemos em Brasília
e soubemos que há verbas dispo
níveis para isso. O que falta são

projetos", conta Zimmermann.

o E SANTA CATARINA.
Para se desenvolver e crescer, 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 atrair grandes investimentos, gerando mais de 20 mil empregos para o nosso Estado.
PRODEC. Muito mais oportunidades de crescimento para o empregador e para o trabalhador catarinense.

Acesse o site e saiba como sua empresa pode participar do PRODEC.
www.sdS.8CJlDov�br

.

.

.

Secretaria de ESlado
de DesenvolvimenlO
Econômico Suslentável

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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Creche atende alunos
em meio a reformas
Vigilância solicitou o isolamento da área
SCHROEDER

As obras de ampliação e re

forma do Centro de Educação
Infantil Girassol, da cidade de
Schroeder, iniciadas no ano

passado, mas ainda inacaba
das, estão comprometendo o

atendimento a 106 crianças
matriculadas na instituição.
As aulas reiniciaram no dia 13
e desde lá as crianças convi
vem com cheiro de tinta, poei
ra e barulho.

Após receber uma denún
cia, o fiscal da Vigilância Sa
nitária do município, Ales
sandro Rosá, foi até o local na
manhã de ontem e recomen- .

dou que uma limpeza fosse
feita imediatamente e tam

bém a retirada dos materiais
de construção espalhados
pelo pátio da creche. Além
disso, a área que ainda passa
por obras, precisa ser isolada. Obras de ampliação no Centro Girassol prejudicam o atendimento aos alunos
"Existe o impacto positivo e o

negativo de uma obra. Agora
tem esses problemas, masde
pois os alunos terão mais es-

. paço", argumenta.
De acordo com a direto

ra Carmem Schmitz, os pais
estão cientes sobre o período
de obras na creche. A direção
chegou a pedir aos responsá
veis que ficassem com filhos
em casa até o término da cons

trução. "Os pais sabem desse
transtorno, mas das 45 crianças
da parte da manhã, apenas cin
co não vieram hoje", argumen
ta. A gestora ainda afirma que
os alunos são transferidos para
as salas mais distantes da obra.

. '

MUDANÇA.
Em paralelo à ampliação

do centro de educação infan
til,' estão sendo feitas as aber
turas de duas portas e alguns
reparos nó atual prédio, onde
as crianças estudam. Segundo
o fiscal de obras da Prefeitura
de Schroeder, Jiuvani Assis

Assing, isso teria ocasionado
mais tumultos na creche, sen
do necessário fazer o remane

jamento dos alunos de uma

sala para outra.

DAIANA CONSTANTINO

Trabalho de construção deve ser isolado por lonas, orienta Vigilância Sanitária

160 novas vagas
A Secretaria de Obras prevê a conclusão da amp.liação e reforma

da creche para daqui a duas semanas. O novo imóvel tem três salas
de aula e banheiros feminino e masculino adaptados para as crianças.
Mais 160 vagas vão abrir com a inauguração do imóvel. O investimento
do município é de RS 226 mil.

Prefeitum improvisa passagem
até o bairro Ribeirão Grande
JARAGUÁ DO SUL

A Defesa Civil e a Secre
taria de Obras do município
permanecem trabalhando nos'
bairros Santa Luzia, e Ribeirão
Grande, locais atingidos na

segunda-feira à noite pela en

xurrada. A reconstrução das
ruas e a assistência social às
famílias que tiveram as resi
dências alagadas concentram

as tarefas das equipes.
.

De acordo com o coorde
nador da Defesa Civil, Jair Al
quini, as barreiras na serra'do
Ribeirão Grande foram removi
das. E uma passagem de madei
ra está sendo improvisada para
dar acesso aos moradores que
ficaram ilhados por -causa da

queda da cabeceira da primeira
ponte da entrada do bairro.

Segundo o secretário de

Obras, Valdir Bordin, uma

passarela será improvisada ao

lado da ponte que caiu porque
a intenção é construir uma

plataforma de concreto que
está no cronograma da pavi
mentação das estradas do Ri
beirão Grande.

No bairro Santa Luzia, a
.

Prefeitura ajudou a família do
último morador da rua Antô
nio Henrique Maffezoli, Sér

gio Garghetti, 37 anos, o mais

atingido pela enxurrada de

segunda-feira, com alimentos
e roupas. E ainda ontem, além
dos trabalhos de reparos nes

sas duas localidades, a Defesa
Civil trabalhava na manuten

ção das estradas da comunida
de Alto São Pedro, que foram
danificadas pelas chuvas de

terça-feira.

. Reclamações sobre o estado
das ruas dobmm quando chove

Onibus desvia da rua e usuários não sabem onde esperar pelo serviço

JARAGUÁ DO SUL

A desativação do ponto de
ônibus que fica na esquina
das ruas Adelína Klien Ehter
e Dorival Marcatto no bairro
Firenze é resultado da falta de

condições infraestruturais das
estradas de Jaraguá do Sul. Por
mês, cerca de 200 reclamações
são registradas no número

156, da Ouvidora da adminis

tração pública. E nos dias de
chuva, essa quantidade dobra.

Por exemplo, os morado
res do Firenzi reclamam que
o transporte público deixou
de passar pela localidade por
causa dos estragos na passa
gem de barro. Entulhos e pe
dras grandes trazidos pelas
águas das chuvas tomaram
conta das laterais da via e das

saídas das casas.

Segundo relato da morado
-ra Maristela da Silva, 44 anos,

faz cerca de cinco meses que
o setor de Obras' da Prefeitura

� /' /

nao repara as ruas com as ma-

quinas. "Até o ônibus deixou
de passar aqui. Essa rua (Ade
lina Klien Ehter) está pior que
estrada do interior", lamenta
a vendedora, que procurou a

administração pública no co-

meço do mês.
.

De acordo com o secretário
de Obras, Valdir Bordin, na

. próxima semana funcionários
da Prefeitura devem trabalhar
no local. 'Agora estamos prio
rizando os trabalhos no Santa
Luzia e no Ribeirão Grande

que sofreram estragos com as

enxurradas", respondeu.
DAIANA CONSTANTINO

"
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E você ainda ganha
uma passagem para Paris.'
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CITRQEN XSARA PICASSO GLX
1.6 2010 FlEX
Painel digital, 4 airbags, dois sistemas
de ar conaidonado inClependentes,
computador de. bordo
+VIAGEM PARA PAR'S"

CITROENC4
1.6 FLEX 2010

Airbags, freio? ABS, pai.nel gi,gítal,computador de bordo, CD/MP3 com

comando no volante, Bluetooth
..VIAGEM PARAPAmS'"

CITROEN C4 PAlLAS GLX
2.0 151CV 2010 FLEX
Airbag.s, freios ABS, painel digitql, computador
de bordo, CD/MP3 com comando no volante,
roda deUga leve 16"
+VfAGEM PARA PARIS'

41'R$79.990:
2 ANOS DE GARANTIA'

AI'R$53.490;
2 ANOS DEGARANTIA'

APR$59.990;
3 ANOS DE GARANTIA'

AP'R$5S.990�
2 ANOS DEGARANTIA'

CITROEN C4 PICASSO 2010
7 air bass freios ABS, câmbio automático
sequenCla( com troca no volante, para-brisa
panorãmico
+VlAGeM PARA PARIs"

I

'-

CRÉATtVE TECHNOlOGIE CITRoen

1 • Prf..'tI)S,JJ'Vistl'l/ não Il'Iduel'1l fretli!r �lIl'O e opCionais, sem troca, váliLú) apli.'na.'!. pL'Irl'l os veículos. aqui t'll'Hli,dados, !ir'Nt çjtr�, O km 09/10, 2 . Carl.'!.ulre·o 'egu�",ento em um.l de r\O.!l!La"!l Conc.'e.�s1of\J:l;rlas. f'ron'JOi;OO 'IIf�lidi:'J paro os c!ieptes. que reêJlizar�h ,.xdido tmne de compra de 1/1j201 O iil31/1 /2010� para 111odek,-s,e versões deveculosCihoon eerc qullón,etto c1.'}(l'\el'ooli.l..'Klo.s nas. wrlOOS!Jonãrias. Ci�J'c.léTl
do Bro,rt.rn ""lo" t"".tltio 11<"'/01",1, ilal1do direito. 1 [u""I1""""9"'" aé'", 5AO PAULO (GRUII PARIS I $AO l'AUlO I'-'RU) plr RIO DE JANEIRO lGIGl1 PAfIlS I RIODE JANEIRO IGIG), desse """'"'>,,,k" i",,,oo<ion.t "5", ""ta ""'P'�"" iAM, d""""*,,, ,er u'iliz;>da. Ifflp",(e�velm""t., nos p.,,"""" <ol1f",mo o '''9"LaI1,.. tto. Co",ube O regl,(.rrwmto completo"" pmmO<;ãO 110. ,it. ,"""",ci(i·oc",xórn.br 00M.
com::es.sicnãria"i Cltroer). &ni!fidos. cOfll.ldas nesse M\U'l(.io.!>.lo Intri;ln!lle,Ws e não�rro se, COi'lvert1do$ em e�péde. 1"00 '!!t:!m c:omedicfc, d�t:.O·tAto, llC! I(alor�ni;l( do \leIc.Olo� 3 • fín.imcl.:ulll:'f\h'iMlil.:idp pelo Banto Ot.!�n C:On" 2(!% de entradEl li! saldo ertl 60 fl�i com t.wctl de '1 ,45% a.m. p.;1t'a prImeiro��1l0' em 90 d;as fiPÓS a a ...s.malllrcl do (,Ol'ltr.al0. 4 � le<tSíf'lg re-a�1) p,é(o s..,nco PSA., Pare'! Xsere
flicàs:sc .. 60%de etllrada e saldo em 36)Ç":HY'I taxa iter'Oj pera C4 p�tt2.s e C.4, 6ffIto!, de �l1trad.l (I) .'!.L'ltdo em 24X tOf" t/DIj<'!"zen.l. TÇ R;$ 828�OO, COnflr... a CEr em uma dê flO$!:io7lS (()nà!.'!.�.)i'lj;\�s, .s. Pf!r� (4 Palias. 3 i:l00S de.�rantia peln "'�fltadora. Para demaI-$ roodelos. 2 MQS de garaf'ltla s,elldo 1 pe� CttriJên do Sra.o;il e 1 pela Le Monde, tonronne «mttato as.s&m�o eoee dJeI,t� E,l.c;(,'IO(eS�ior",'),i'(J" Im3gerrs
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JlORNJlt,U:1:rrA

Gente estranha
(2° movimento)

Se essa'crônica' fosse musical, seria equiva
lente ao segundo movimento de uma obra de

algum desses compositores de sinfonias e a:f!ns
(infelizmente não os imortais românticos). Ob
vio que salvo as diferenças de grandiosidade.
Afinal, comparações nesse nível são impossíveis
para qualquer simples mortal, principalmente,
quando desprovido de todas as noções de ritmo,
a exemplo desta que está aqui, de frente para tela
do computador, escrevendo e reescrevendo coi
sas sobre o cotidiano.

Digo que não seria o movimento inicial

porque me sinto em dívida com o tal dia a

dia e, por isso, volto a falar sobre ele. Aliás,
'não só sobre ele, mas, em suma, a respeito
dessa gente estranha que perambula aí, ao
nosso lado. Por obséquio, ajude-me a tentar
entender? Se é que existem respostas, eu já
tenho dúvidas.

Fico cá com meus pensamentos na bus
ca de um sentido lógico para compreender
por onde andam as noções auditivas das

pessoas com as quais divido o planeta Terra.
Parecem-me distantes, perdidas em algum
lugar da Via Láctea ou, quem sabe, fugidas
pelo buraco na' camada de ozônio. Certeza

,

que tenho é que por aqui não estão.
Do contrário, não me tirariam do sério esses

seres viciados em sons em níveis destruidores
de ouvidos alheios. Creio não ser a única pessoa
a se irritar com aquele cara que, logo no ama

nhecer, para na pista ao lado e, antes do semáfo
ró voltar ao verde, já alcançou a incrível façanha
de ensurdecer a rua inteira. Isso sem contar a

dor de cabeça, a notícia ou a música predileta
perdida no rádio, e o calor. É, em tempos de ve
rão escaldante, vidro fechado só deveria ser rela
cionado a ar condicionado ligado. E, não à quase
inútil busca de silêncio momentâneo.

,

Não bastando, tem ainda quem estacione
em frente à padaria, às 7h, deixa as portas
do carro abertas e o volume dos autofalantes
(mais para autogritantes ou autoestressantes)

)

'em igual situação. Sinto muito, porém, me é
tarefa impraticável decifrar qualquer pretexto
racional ou emotivo que possa explicar, mes
mo superficialmente, tal atitude. O mesmo

, abrange os adolescentes, ou nem tanto (o que
é pior), acostumados a surtar a vizinhança a

partir da prática doméstica de tal aberração
comportamental.

Não bastando tudo isso, procuro também
outra resposta. ESCLAREÇAM, se consegui
rem: por que todas essas criaturas desprovi
das de senso comum têm também um pés
simo gosto musical?! Só não venham, agora,
com respostas feitas dizendo ser tudo uma

questão de preferências. Os ouvidos do uni
verso merecem descanso, acho.

• kellyerdmann@gmail.com

-,

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO'SUl
•. Cine Breithoupt 1
• Sherlock Holmes (Leg)
(14h, 16h30, 1 ?h, 21 �30 - todos os díes)

.'Cine Breithoupt 2
• Avotor (Leg) (17h50, 21 h - todos os dias)
• Sempre 00 Seu Lodo (Leg)

,

(14h10, 16h::_ todos os dias)

• Cine 'Cidade 1
• .Avo,tor (Dub) (17h20, 20h40 - tedos .05 diaS)
• Xuxo em o Mistério de Feiurinho (()ub)
(14h� 15h40 - todos os dlos) "',

• Cine Cidade 2
• A Princesa e o Sapo (Dub)
(13h50, 15h45, 17h40, 19h35 - todos os dias)
• Encontro de Cosais (leg)

, (21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
• Avotor (leg) (21 h15 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Amor sem Escolas (leg)'
(14h, 16h20, 19h, 21 h30 - todos os dias)

Sequestro do
Metrô 1 2 3

Garber, um controlador de tráfego do
metrô da cidade' de Nova York, tem seu

dia trcnstermnde em caos pelo sequestro
de um dos carros do metrô. Enquanto (J

tensão aumenta, ele aplica seu amplo
conheCimento do sistema metroviário
numa batalha para salvar os reféns

As memórias de
um eterno otimista

Michael J. Fox conta neste livro de me

mórias como foi abandonar a bem-sucedida
carreira hollywoodiana por conta do Mal de
Parkinson. Mantendo seu otimismo carac

terístico, Michael descreve como as novas

perspectivas o ajudaram a encarar desafios
como oportunidades e abriram seus olhos
para o inesperado.: É uma viagem de auto
descoberta e reinvenção.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Gustavo age friamente com Rose. Pedro fico in
consolável 00 ler o notícia que Dudo lançou no

internet que afirmo que Alcino é seu pai. Consuelo
vO,i procurõr Rose poro depor o favor de Alcino e

,o vilõ vê os duas juntos. Rose levo Consuelo poro
folar com Alcino e ele pede poro ,Mori remarcar
o julgamento. Sofia tento conversor com Davi e

Pedro, mos seu filho vai emboro chateado. Déboro
chamo por Pedro e fico sem entender quando ele
se afasto dela. Gustavo pergunto poro Rose se elo
está realmente 00 Iodo dele .

TEMPOS MODERNOS
Hélio confidencio o Fidélio que Zeca é seu filho de
verdade e que leal é o pai. Deodoro nõo consegue
seduzir Portinho. Políbio posso por uma sessõo de
torturo nos mõos de Goretti. Ramón é recebido por
leal e foz um acordo com ele. leal nõo consegue
impedir que suo advogado pore com o processo de

despejo do pessoal do Galeria. Um homem vai até
o Galeria poro .cenürmcr o processo de despejo
dos lojistas e Ramón se sente troído. Leal posso
um sermõo em Goretti e Bodonski e decide chamar
lolondo poro cuidar de suas netos.

VIVER A VIDA
Marcos fico furioso por nõo conseguir convencer
Doro o ir embora de suo coso. Felipe incentivo Re
nato o desistir de suo reloçõo com Miguel. Renato
pede poro Felipe espero r elo terminar seu namoro.

Sondrinho fico nervoso 00 ver policiais no morro e

pede o Benê poro ele nõo se errlscar Miguel fico
aflito por nõo poder se aproximar de Luciano. Be
tino ligo poro Carlos e ele o convido poro ir 00 seu

apartamento. Cido pede outro presente o Gustavo.
Gustavo fico mal-humorado por Betino querer
compror um presente coro poro Molu.

'

PODER. PARALELO
Uma von com Téo porte o todo, 00 mesmo tempo
em que Mocute, Kholid e Inlle entrom no beco de
acesso ii fortaleza. Uma velhinho obre o porto de
um barroco poro os três entrarem. Mocute obre

, uma porto horizontal, locolízodc embaixo de um

sofá. Ele pego uma lanterna e entro .no túnel com
Kholid e loilo. Os três se aproximam de uma porto
no fim do túnel. Téo entro com dois pistoleiros no

quadro do escola de sambo e falo poro o compo
sitor que Povõo está numa enroscado. Pedro pede
dinheiro emprestado poro Joõo.

BELA A FEIA
Belo enfrento Adriano. Rodrigo compro corro poro
Vero; Verônica conto que o RH quer dor logo o folgo
prolongado e Belo diz que já pensou no lugar, mos
nõo revelo qual. Verônica insinuo que Belo onda
muito amigo de Vera. Hortêncio, luzia e Belo deci
dem fazer uma visito surpreso ii Vero. Rodrigo e o

mõe conversam sobre o opresentoçõo no agência.
Vera convido Rodrigo poro jantar e pede que ele

trogo o família de Cíntia. Belo desconfio que Ve
rônica quer aprontar alguma com o história de fim
de se.mono prolongado.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoros).
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Vagas nos cursos técnicos do Senoi
o Senai continua com vagas abertas para cursos técnicos na região. Os cursos são

destinados·a estudantes que estão cursando ou concluíram o ensino médio. Em Jaraguá do
Sul existem vagas para os cursos de Eletrotécnica, Mecatrônica, Modelagem do Vestuário,
Produção de Moda, Ouímica e Redes de Computadores. Em Schroeder as vagas são para
Eletrotécnica e Vestuário. Interessados têm até amanhã para comparecer nas unidades do
Senai para fazer a inscrição, portando célula de identidade e CPE A taxa é de RS 15, com o

exame seletivo marcado para 1° de fevereiro. Informações pelos telefones (47) 3372-9500
(Jaraguá do Sul) e (47) 3374-0224 (Schroeder). O Senai em Jaraguá do Sul também está
com inscrições abertas para cursos de curta duração oferecidos na modalidade a distância, -,

.

usando como suporte a internet. Muitos cursos são gratuitos.
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REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdeliaGrubba Lehrnarm,Tabeliã eOficiala

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste erlital 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. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou paganem) ser(ém) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição GeográficadaServentia ou, ainda, porque ninguém se rlispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 135956 Sacado: ALCIDES KLEIN CPF: 866.612.729-53
Cedente: AGRI-MILK EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E DE JARDCNPJ: 01.283.012/000
Número do Título: 2-004537/5 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 16/01/2010 Valor: 320,00
Liquidação após a intimação: R$ 10AO, Condução: j'l$ 35,01, Diligência: R$ 31,95, Erlital: R$ 10AO

Protocolo: U6050 Sacado: BELKLER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.472,469/000
Cedente: GERDAUACOS LONGOS S/A CNPJ: 07.358.761/000
Número do Título: 01101 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: GERDAU ACOS LONGOS S/A DataVencimento: 30/08/2009 Valor: 6.300,00
'Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10AO

Protocolo: 135754 Sacado: CLEUSETEAPARECIDABORGES. CPF: 007.814.989-45
Cedente: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA CNPJ: 33.700.394/000
Número do Título: 14 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 187,00
Liquidação após a intimação: R$ lOAO, Condução: R$ 0,00, Diligência: R$ 31,95, Erlital: R$lOAO

.

Protocolo: 135760 Sacado: CRISTlANE APARECIDA STEIN
.

CPF: 068.006.759-03
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD CNPJ: 85.315.042/000
Número do Título: 26104 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indíçação

.

Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 317,00
Liquidação após a intimação: R$10AO, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135750 Sacado: CRISTlANOALVES ORTIZ CPF: 053,109.019-14
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTQ CNPJ: 85.315.042/000
Número do Título: 26188 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 173,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$ 10AO

Protocolo: 135755 Sacado: EDINALDO DOS SANTOS DA SILVA CPF: 075.845.799-57
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOru;S LESSMANN LTD CNPJ: 85.315,042/000
Número do Título: 25770 Espécie: Duplicata deVeRdaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 189,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$10AO

Protocolo: 135997 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: JAIR PEREIRA DOS SANTOS ME CNPJ: 03,875.990/000
Número do Título: 21 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indícação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 2.040,10
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,89, Erlital: R$lOAO

Protocolo: 135608 Sacado: lAURICE FUZAO CPF: 116.970.738-67
Cedente: FIGUEIRA MATDE CÓNSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Número do Título: 7501001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 11/0112010 Valor: 75,50
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$ 10,40

Protocolo: 136039 Sacado: LEANDRO CARDOSO CPF: 920.378.609-00
Cedente: RP AUTOPECAS LTDA ME CNPJ: 08.030.951/000
Número do Título: 2595001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/0112010 Valor: 166,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$10AO

Protocolo: 135620 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAR PROD AL LTDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND E COM DE PROD ALlMENTICIOS lIDA CNPJ: 03.241.442/000
Número do Título:'25683/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 03/01/2010 Valor: 666,60
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$ 10,40

Protocolo: 135955 Sacado;MASSA FACIL COM.E FAB. PROD AL LTDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND E COM DE PROD AUMENTICIOS LTDA CNPJ: 03.241.442/000
Número do Título: 25789 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 05/01/2010 Valor: 750,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$1O,40.

Protocolo: 136097 Sacado: MS MODAS LTDAME' CNPJ: 10.782.850/000
Cedente: CONFECCOES ROVIAN LTDA CNPJ: 81.337.909/000
Número do Título: 5709.6/6 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/0112010 Valor: 717,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$ 10,40

Protocolo: 135546 Sacado: PHENOMENON LTDA CNPJ: 02.536.627/000
Cedente: CIRUMED DlST. PROn FARM. LTDA CNPJ: 00.956.186/000
Número doTítulo: 246071 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL

.
DataVencimento: 10/0112010 Valor: 198,46

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136103 Sacado: PRISMAELETRICA E TERRAPLANAGEM LIDA CNPJ: 73.340.721/000
Cedente: MUNDO DAS LUZES LIDA CNPJ: 04.080.721/000
Número do Título: 2 1398330-Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação ,

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 18/01/.2010 Valor: 747,90
Liquidação apés a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136004 Sacado: RElMAR COMERCIAL INDUSTRlAL LT CNPJ: 79.251.583/000
Cedente: MALHAS RIVER SPORT LTDA CNPJ: 01.967.296/000
Número do Título: 26143/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/0112010 Valor: 327,30
Liquidação após a intimação: R$lo,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Erlital: R$10,40
----------------7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 135729 Sacado: TOP RODAS CENTRO AUTOMOTNO LTDA ME CNPJ: 05.804.749/000
Cedente: PIRAMIDEAUTO PECAS lJDA-EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número doTítulo: 15/01-01 . Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/01l2lJ10 Valor: 905,26
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

MargotAdeliaGrubba Lehrnarm,Tabeliã eOficialaDesignada

VITRINE----------

Sob a temática 'i��O. amor de Crislo" nos impulsiona''', a comunida
de paroquial de Nossa Sehhora do Rosário, em Nereu Ramos, celebra
neste domingo, dia 31 de janeiro, miss.9 na qual acontece a Ordenação

" Diaconal de Diomar Romaniv, Jaime' ludwig e Miguel da Silva. A missa,
que começa às 9h30, será presididn pelo bispo diocesano Dom Irineu
Roque Scherer e contará com a presença de diversossa'Cerdotes. logo
após a celebração será servido almoço ao preço de RS 14. Ca,rtõesan
tecipados na secretcrte paroquial de Nereu Ramos e no Noviciado Nos-
sa Senhora de. Fátima. O trídu9 em preparação g Ordenação Diaconal,
começou ontem, e continua hoje emanhô com missa sempre às 19h30.

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA

A família enlutada de

Walmor Bueno'
da Silva"
ainda consternados com o seu falecimen-

to, agradece aos médicos e enfermeiros

e demais colaboradores do Hospital São
José, de Jaraguá do Sul, e todos os parentes e amigos que en

viaram flores, coroas e o acompanharam até a sua ultima mora

da e sempre se fizeram tão presentes em momentos que jamais
se apagarão de nossas memórias: E convida para a Missa de

r Dia que será realizada no dia 29 de janeiro às 19 horas na

Igreja Matriz São Sebastião. A Família Enlutada.
/

EDITAL

Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul I SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala
do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/Se, torna. público pelo
presente edital, que DJD IMOVEIS LTDA,
eNPJ sob n° 83.540.187/0001-43, es

tabelecida na Rua 02 --Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 1067, sala 3,
nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO '\

DE DESMEMBRAMENTO, situado na' Rua 609 - Fritz Setter, Bairro João

Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do-Sul/ se, abaixo caracterizado, apro
vado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme certidão GP
n° 235/2007, expedida em 16.07.2007 e revalidada em 13.08.2009, Proc. n°
'19289/2009,. assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura
José Clenio Vargas de Oliveira, eRE:A n° 14266-2, ART n° 2614797-5, O des
membramento é de caráter residencial possui a área total de 12.417,65m2,
sendo constituído de 20(vinte) parcelas comercializáveis, AU,PE. e sistema

viário. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av�
Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do sul/se
JARAGuÁ DO SUL, 25 DE JANEIRO DE 2010.

AOFICIALA

Orbitato
inicia nova

turma de pós
Estão abertas as inscrições para a

nova turma do curso de PÓs-Grad.uação
em Criação e Desenvolvimento de Pro
dutos para Moda e Design, do Orbitato
- Instituto de Estudos em Arquitetura,
Moda e Design, de Pomerode. O curso

é uma parceria. entre O' Orbitato e a

Unerj (Centro Universitário de Jaragu'á
do Sul). Informações pelo site www.

orbitato.com.br, ou pelo telefone (47)
3395-0447.

Inscrições para
Rei e Rainha
do Carnaval

As inscrições para o concurso de
Rei Momo e Rainha do Carnaval de Ja
raguá do Sul devem ser realizadas hoje
e amanhã, das 7h30 às 11 h30 e das 13
às 17 horas, na Fundação Cultural (Av.
Getúlio Vargas, 503 - Centro). A par
ticipação é aberta a todos os interes
sados, não sendo necessário pertencer
a alguma agremiação carnavalesca,
como era exigido pelo regulamento
em anos anteriores. Informações no

telefone (47) 2106-8700. A definição
da corte do Carnaval acontece dia 6 de
fevereiro, durante um baile no pavi
lhão 'K do Parque Municipal de Even
tos, a partir das 21 horas, com entrada
franca. O desfile de blocos e três bailes
'Infantil, Terceira Idade e Municipal'

�

estão agendados para 13 de fevereiro,
também no Parque de Eventos.

Amvali

capacitará
conselhos tutelares

Parceria entre a Promotoria de
Infância e Juventude de Guaramirim
e o Colegiado de Assistência Social
da Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) promove dias ·18,
19 e 20 de fevereiro a capacitação
"Conselho Tutelar e suas Atribuições",
na sede da associação. O público-alvo
são conselheiros tutelares, CMDCAs
(Conselhos Municipais dos Direitos da

Criança e 'do Adolescente), vereadores,
prefeitos e Polícia Militar. O curso será
ministrado pela presidente da Associa

ção Catarinense dos Conselhos Tutelares,
Maria Dolores Pelisão, que participa
também do Fórum Nacional do Conselho
Tutelar As inscrições são gratuitas e po
dem ser realizadas na Amvali através do
telefone (47) 3370-7933.
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, NEGÓCIOS

ECONOMIA----------

Decisão foi divulgada ontem através de uma nota oficial
A partir de agora a Weg pas

sa a contar com a unidade de

negócio "Transmissão e Distri
, buição de Energia" e com novas

diretorias corporativas:"Estamos
alinhando a Weg às tendências

\

e necessidades do mercado, com
foco muito forte na internacio

nalização, em novos negócios,
segmentos e, oportunidades",
afirmou Harry Schmelzer, dire
tor presidente da empresa, em

comunicado divulgado ontem.
A unidadeWeg Energia.passa

a ser subdiyidida em "Weg Ener
gia" e "Weg T&D" (Transmissão
e Distribuição). O objetivo é di- ,

versificar e ampliar os negócios
e produtos na área de geração,
transmissão e distribuição de

energia. Na Weg T&D serão con

centrados os negócios das atuais

Weg Transformadores, Trafo,
Weg México (Transforinadores)

<, ,e Voltran. Carlos Diether Prinz,
diretor daWeg Transformadores,
foi promovido a diretor superin
tendente da nova unidade.

Já a Weg Energia concentrará
os negócios de motores de alta
tensão, motores especiais, .gera
dores e o desenvolvimento de

novos negócios, produtos e siste
mas para geração de energia re

novável e de emergência. A uni
dade ficará sob responsabilidade
de Sinésio - Tenfen, que foi pro
movido a diretor superintenden- ,

te. Para completar a estrutura, foi
criada a Diretoria de Desenvolvi
mento de Novos Negócios, para
o qual foi contratado o Newton
Idemori. A diretor-ia de recur

sos humanos e marketing será
dividida em duas: a de recursos

humanos ficará a cargo de Jaime
Richter e a de marketing, de' An
tonio César da Silva.

O vice-presidente da Weg,
Sérgio Schwartz, deixa a dire
toria internacional, que passa a

ser dirigida por Roberto Bauer,
ex-diretor superintendente de

Energia. A vice-presidência
pàssa a dirigir as áreas de con

troladoría, finanças, tecnologia mi

da informação e jurídico. Duas
novas diretorias foram criadas:
a diretoria de controladoria, e a

diretoria de finanças. A primeira
terá o comando de Wilson Wat
zko, até então gerente de contro
ladoria, já a de firianças não teve
o nome divulgado ainda. Presidente da emprese diz que mudanças vão eumentnr a produtividade

Bungeé
vendida por
US$ 3,8bi
A mineradora Vale

informou ontem que fe
chou a compra da Bun

ge Fertilizantes por US$
3,8 bilhões. A transação
deixa de fora negócios
de varejo e/ou' distri
buição de fertilizantes,
mas envolve �OO% dos
ativos da Bunge Par

ticipações, que detém
ainda participação de

.

42,3% no capital total
da 'Fosfertil.

'

Do total, US$ 1,65 bi
lhão deve ser pago pelos
ativos de rocha fosfática
e fosfatados da BPI, e o

valor restante (US$ 2,15
bilhões) é referente às

ações detidas pela BPI
na Fosfertil. A estratégia
da Vale é transformar-se '

"líder global na indústria
de fertilizantes".

Assim que a nego
ciação for aprovada" a

Vale lançará uma
-

oferta
pública para comprar as

ações ordinárias detidas
pelos acionistas minori
tários por 100% do pre
ço por ação atribuível às

- ações da Fosfertil.

Projeto de lei quer distribuir
5% do lucro entre funcionários

Pelrobras é a 4° maior do seter
Segundo avaliação da consultoria PFC Energy, a Petrobras subiu do nono para

o quarto lugar no ranking das 50 maiores empresas de energia do mundo. O
cálculo levou ein conta o valor de mercado das companhias em dezembro de
2009. O ranking é publicado anualmente, e leva em conta o desempenho no

mercado de capitais. A pesquisa revela que ao longo do ano passado, as ações
da empresa registraram alta de 103%, índice maior que o das três primeiras,
colocadas (PetroChina, Exxon e BHP Billiton). O crescimento foi rápido, já que em

apenas oito anos a Petrobras saiu da 23° colocação para o quarto lugar. Nesse
período, o valor de mercado da companhia subiu de USS 96,8 bilhões de dólares
para USS 199,2 bilhões.

LOTERIA

CONCURSO N° 2206

01 - 03 - 28 .- 48 - 69

CONCURSO N° 832

I CONCURSO N0 499

01 - 02 - 03 - 04 - 01
'Ui) '.- "�1 - 12 _'.' 1!i -" 11'
''III �" _'." 'd',� 1f"I.

_�_
"J/J ,11

,_� '�'Jlli, __. ','fr! Y/:;;'lb ,HP .Iifn 'I/J,,/p ,d}1;p UI ,//li11l 'II! Affu.. 'III/Pj

Um projeto de lei do Minis
tério da Justiça, que deve ser

apresentado no Fórum Social
Mundial, em Porto Alegre, de
termina que 5% do lucro líqui

� do das empresas deverão ser

� distribuídos entre seus funcio-
>

,,_ õ

Reforma traba'lhista ainda em pauta
nários. Se não cumprirem a

determinação, as companhias
terão seu Imposto de Renda au

mentado no mesmo percentual.
Somente empresas estatais e

micro e pequenas empresas não
estão incluídas na lei.

A proposta dos 5% faz parte
de um pacote que inclui a de

terminação de que as empresas
prestem informações conside
radas, em muitos casos, como

estratégicas e sigilosas. Além
disso, o projeto ainda propõe
que no caso de o trabalhador
vencer ação na Justiça do Trá
balho, a empresa deverá corri

gir os valores por índices ofi
ciais e rio mínimo 1% ao' mês.

INDICADORES

,.. "

DÓLAR TURISMO (EM RS)
DÓLAR PARALÉLO (EM' R$)
EURO (EM RS) 2,6074

2,,0000 '. 9% .,

2,6096 1t 0,98%
, F iI' '

Outra mudança seria- a anula
ção de. demissões feitas contra
o trabalhador que entrou na

Justiça alegando discriminação
no ambiente de trabalho.

Do lucro total da empre
sa, 3% atenderiam à questões
como gestão, mérito e resulta
do, seguindo critérios internos
de distribuição. Outros 2%
seriam distribuídos de forma
igualitária entre os funcioná
rios. Os critérios para a distri
buição seriam definidos por
uma comissão, paritária, com

igual número de representan
tes de patrões e funcionários.
A participação seria prevista
no contrato de trabalho, po
dendo ser semestral ou anual.
O debate sobre a reforma tra
balhista está presente desde
o início do governo Lula, e

muitas empresas já praticam a

distribuição de lucros entre os

funcionários.
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Malha fashion

A Lunelli marcou presença em mais um São Paulo Fashion Week. A malharia pa
trocinou o seminário de tendências da WGSN (Worth Global Style Networks), que
aconteceu dia 21, no sh�pping Iguatemi. O tema desta edição foi 'The Power Of
Change' (O Poder da Mudança), que foi dividido nas macro-tendências Timeli
nes, Sensory e Fai� & Square. A LunelH convidou três designers para desenvolver
estampas baseadas nessas tendências, que foram votadas via webcasting. Kleber
Matheus criou para Timelines, Renata Americano para Sensory e o Estúdio Árvore
para Fair & Square. A escolhida dos internautas estampou uma linda e exclusiva
bolsa que foi distribuída para os 1100 convidados exclusivos do evento, provando
que realmente o poder da mudança está nas mãos dos consumidores.

ACONTECE DE TUDO ' DOUGLAS & JULIANO
,Na tarde de segunda-feira, um fato inusi- ,No sábado a dupla Douglas & Juliano
todo aconteceu na Rua Reinoldp Rau. Um estará pela primeira vez em Jaraguá

.

grande amigo. e conhecido gourmet da do Sul, no London Pub, para um shaw
cidade, entrou em pânico após o alarme daqueles. A dupla traz na bagagem
de seu carro disparar. Nervoso, gesticula- os novos lançamentos do sertanejo
va, buzinava, gritava e pedia socorro aos universitário. Presença também da

pedestres. Foram uns cinco minutos de renomada Dj Paola Petit e o residen-
, agonia. Até aí nada de mais, qualquer um te Adrian P.
fica preocupado com um fato desses. O pro-

'

.-- _

blema é que não se tratava de um rollho.
Deu piti na figura! O dono do auto não se

tocou que estava no interior do veículo e

com as chaves nas mãos. Pode? Quem viu a

cena, não se êonteve em dar risadas. O que
faltou para ele foi um copo bem gelado do

,

delicioso chope Konigs Bier.

"A mulhe� é um

.

efeito deslumbrante
da natureza "ARTHURSCHOPENHAUER

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Mayana Bar
zani, da Helena Augusta Assessoria de

.
Comunicação. Ela é outra querido que
lê a coluna todos os dias para ficar an
tenado no que acontece de melhor em
nossa região.

NIVER
Não ousem esquecê-lo: Luiz Carvalho
do Prado, qremlstn sofredor, certamen
te, é o anivers9riante mais festejado'
de hoje. Os pais do "boa gente", Elcio
e Jussnro, desejam-lhe mil vivas e

esperam uma festa dàquelas à noite.
Parabéns! O meu desejo é de que sejas
plenamente feliz.

"

NAS RODAS
• O jovem empresário que
vem se consolidando com

muito sucesso é o amigo Ju
liano dos Sentes, o Gaiteiro.
Ele segue líder no ramo de
limpeza, mostrando toda sua

comRetência e capaéídade.
Bola branca.

• O amigo "boa gente" Hanz
Albuquerque e família can

celam o ·carnaval por aqui, e
vão curtir as folias de Momo.
em Buenos Aires. Pense que '

chique!

• Depois de um longo tempo
sumido da cidade, quem pin
tou na redação para oqueln
visita foi o amigo Wanderley
Isidoro, o popular Psit!

.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

SOCIAL-----�--

Susanne Kampe (CEO WGSN); Cris Bicalho (STB); 'Simon Collins
(Parsons); Andrea Bisker (WGSN América do Sul); Michael Gazalla
(WGSN Américas) e Denis Luneli I (sócio Lunelli), no SPFW

BELLA DONNA
A banda Bella Donna - a mesma que
esteve na Garagem do Faustão - um

dos melhores grupos cover de Mamo
nas Assassinas, que também conta
com músicas de autoria própria, esta
rá no dia 13 de março, na 2° Macarro
nada Beneficente do Moa Gonçalves. O

, evento acontece a partir das 11 horas,
no Pavilhão A do Parque Municipal de
Eventos. Também terá a presença do
excelente grupo Turbinados do Forró,
de Floripa, e do sertanejo inédito de
John & Luan. O valor do ingresso é 10
reais. A renda será revertida em prol '

da AJAPRA (Associação Jaraguaense
Protetora de Animais).

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
Na choperia Scondidinho. Todo dia
uma novidade.

'

PEDARILHOS
Essa é para o Emilio Silva Neto e outros

"maluquetes" por pedai,s! A Maserati
acaba de difundir, na Europa, sua majes�
tosa bike batizada de Milani. Desenvol
vidas em fibra de carbono, as peças vêm

,

em dois modelitos: uma de corrida e ou

tra mais urbana. Para os entusiastas da
área, um aviso: o produto ainda não tem
data prevista de chegada no Brasil. Mas,
aguardem, em breve pinta no pedaço.

Juliana
,

Campos
Bortolotti,

da Band, em
Jaraguó, na

London .'

As gêmeas mais
famosas da urbe,
Bruna Cristine
e Paula Caline

.

Kõpp, foram as

aniversariantes
mais festejadas
de ontem

,

BUElTER
iEmprel'l'ndimentQs

www.bóeit.Orm�nn.cQm.br

TE CONTEI!

• O Califórnia Lanches, ..além de'
ser considerad;o por muitoSunlO'
dos melhores,estruturas da cidade,
t�m recebido vários elogios pelQ ." '

qualidade dós lanches e a rapidéz
no setv'i:� delivecy. Outra coisa!
Também, está �endo aplauQido pelo
seu cardápio servido pameio. O·

.

tradicional B6: bom, e barato.,

• Jogue na 'lixeira o seu

lixo do. praia.

• 'to bem que se faz•..
que nos foz bem."

DICA DE QUINTA
Curtir a choperia Saloon, no

Shopping Breithaupt.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Prática inadequada
causa lesõ'es

Quem não está acostumado a se exercitar deve iniciar com cautela

Fazer exercícios é bom; o nosso corpo pre
cisa disso, no entanto, na mesma medida, é
preciso respeitar os limites do corpo e buscar.
as alternativas adequadas. Caso contrário, é
lesão na certa.

Início de ano é tempo de novas promes
sas, projetos e reaüzações. Para aqueles Que
não fazem ou pararam qualquer tipo de ativi
dade física e querem pratiear exercícios são
necessários cuidados específicos com ossos,

arttcutações e ligamentos, para, que essas

atividades não causem problemas à saúde.
Caminhadas, prática de esportes e principal
m�nte academias de ginásticas são, as ativi

dades mais procuradas para manter a forma e

perder peso, porém são constantes as lesões
\ em joelhos, ombros e coluna, devido à sobre

carga dos exercícios. A maioria deles executa

dos sem a devida orientação.
A ânsia de ter um corpo saudável, a qual

quer custo, e em um período de tempo reduzi
do, prejudica e muito a saúde. Além dos exer

cícios praticados na academia, o aluno tem

que se atentar a outros itens, presentes no dia
à dia, que ajudam com o aumento de lesões.

As lesões mais comuns que acometem os

esportistas de academia se dão nos joelhos,
coluna e ombros. São elas tendinite patelar:
tendinite de Aquiles; inflamações articulares;
estiramentos 'musculares; lomnatgla, dores

nas costas devido à posição errada; todos

,ocasibnados por excesso ou exercícios reali
zados de maneira inadequada.

É fundamental, antes de iniciar'qualquer
atividade física, procurar um médico ou um

profissional com vivência em traumas do es

porte, para receber orientação ideal para
cada tipo físico e não exagerar ,nos exercícios.
É importante também iniciar os exercícios de

forma gradativa.
Aqui vão algumas dicas para quem quer

começar a prática da atividade física: procu
rar um especialista e pedir orientação para a

prática do exercício físico; antes dos exercícios
alongar os músculos do corpo para evitar le
sões musculares; em esportes envolvendo'

corridas, escolha um par de tênis adequa
do, 'pois devem proteger primordialmente os

membros inferiores dos impactos e repetições
de movimentos; dê preferência a roupas com

tecidos que permitam uma transpiração mais

livre (dry-fit).

IEKlLíBRIO
Farmácia dp Manipulação

Tratame!'tos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos

.... ,.:.

CHJiRO l�u/)I11'.1(J JI!.'il[Al�Oj(
www.caj.com.br

Venda de acessórios

r'lj�li?di,t�ailu�,�'�tos �?m e!��'ri��!,
Mallillll1"iJJÇ;�1:ú dli! 'Um1illli,#1S m�,!lIili:,�l!i!i

mW!lh!I'�{I1ir,IJJ:,!; q�

r.mmlétiH':llS U!lii!1l1'1irmli!1rdm;

Rua João PicoUit 110 - Centro

TeL. 3371-8298

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

MATRICULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDAI
'

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
_ Qualificação em Massoterapia
• Shiatsu
/ ', Quiropraxia .

1
_ Massagem na Cadeira Ergonômíca

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro n° 4480
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Vôlei na Arena

Por Genielli Rodrigues, interina

julimar@ocorreiodopovo.com.br

A assessoria de imprensa da Malwee divulgou on

tem que as cadeiras do Amigo Torcedor já estão dis

poníveis. Entre as novidades pára este ano estão três

partidas de vôlei da equipe Cimed/Malwee. Já ouvi
vários comentários de torcedores do vôlei que estão
ansiosos por ver o time de Florianópolis. Quem quer
reservar um lugar cativo, para ver o melhor do vôlei
e do futsal brasileiro deve ir até a Arena Jaraguá em

horário comercial. Os preços variam de R$ 150 a R$
350, dependendo dos setores. Informações no (47)
3276-1045.

Sucatâo eSeniores
A LJaF (Liga Jaraguaense de Futebol)

estreia mais uma 'competição este ano.

Trata-se do 10 Campeonato Jaraguaense
de Futebol Suíço Senior, apelidado de Su
catão, destinado a atletas com mais de 42
anos. As inscrições para o certame vão até
amanhã. O Congresso Técnico está agen
dado para a sexta-feira, S· de fevereiro, a

partir de 19h, na sede da LJaF. O Sucatão
inicia no dia 9 de fevereiro. Já o Seniores
(foto) tem seu Congresso Técnico ama-

.nhã. A disputa reunirá oito equipes, com'
jogadores com mais de 34 anos.

CÉSAR JUNKES

Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT (cód.5U21C4) MY 09/10,
Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partlroe 28.990,00. SpaceFox Plus 1.6 (Cód. 5Z62E) com preço promocional à vista a partir de R$ 42.990.00.

.

Pólo Hatch 1.6 VHT (9A32N4), Total Flex MY 09/10,4 portas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedan 1.6 (cód. 9a42N4) MY·09/10. Total Flex, 4
portas, com preço à vista a partir de R.$ 45.490,00. Gol g4 1.02 portas com preço à vista a partir de R$ 12.214,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais'
de R$ 985,70. Taxa de juros de 0% a.rn. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40.Validade: 27/01/10

MEMÓRIA

IINÃOFOI
NADA ESPECIAL,
CHUTEI COM
OPÉQUE

ESTAVAMAISÀ
MÃO",

JOÃO PINTO,
EX-JOGADOR

OOPORTO, DE
PORTUGAL

'0015 TOQUES
CALENDÁRJO.À FME divulgou ontem
o calendário para 2010. O torneio

que abre o ano é O Campeonato
Aberto Vôlei Areia, dias 27 e 28 de
fevereiro.

.

***
...

srre.Quem quiser baixar o
arquivo com todos os eventos e
datas, basta acessar o site: www.
fmejaraguádosul.COni.br.

***

REGULAMENTo.As equipes que
desejam participar do Varzeano,.

também podem acessar o site
da FME e baixar as regras da .

. competição.
***

VARZEANo.As inscrições para o
Varzeano abrem no dia 10 de
fevereiro. O Congresso Técnico
é dia 4 de março e a competição
começa dia 20. I

Caraguá Auto Elite
Uma relação. de confiança.

---'

www.autoelite"amt.br GrupoAuto Site 40 anos de credibilidade.
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ÂngelaAmin noVale
o presidente do pp de Iaraguã do Sul,Ademir Izídoro, não

confirma, �as a deputada federal e pré-candidata ao governo
do Estado, Angela Amin (PP), deve visitar o Vale do Itapocu
na próxima semana. A ex-prefeita de Florianópolis lidera as

pesquisas para o governo e irá fazer campanha em Iaraguá
do Sul, onde o marido Esperidião Amin venceu a disputa no
segundo turno de 2006. Na época, o PP contou com o apoio
do PT, que' pode ser novamente alíado este ano, mas, prova
velmente, após o fim do primeiro turno. Ângela já disputou o

cargo em 1994, perdendo para Paulo Afonso (PMDB) ..

Pré-candidatos Ponte,
O PP da região ainda não

definiu quem será o candidato
a deputado estadual. O prefei
to de Schroeder, Felipe Voigt, é
consenso na sigla, mas ele não
demonstra vontade de deixar a,
Prefeitura. Caso

-

Voigt decline,
as outras opções são: Vitório La

zzaris, o ex-prefito de Corupá,
Aldo Pasold, o ex-vereador Die
ter Janssen e o secretário de De
senvolvimento Rural de Jaraguá
do Sul, Ingo Paulo RobI.

O presidente daAssociação de
Moradores do Jaraguá 84, Adilson
Braun, e o presidente da Asso

ciação de Moradores do Jaraguá
99, Laudir Dalpiaz, exigiram do
secretário de Planejamento, Aris
tides Pansteín, agilidade na cons
trução da ponte que ligará o Iara
guá 99 ao Ribeirão das Pedras. A
Prefeitura promete romper o con
trato com a Salver, responsável
pela obra, se estrutura não estiver
pronta até o final de fevereiro.

Entretenimento,
Eventos

•

ca rol i na@oconeiodopovo.com.br

Pressa
O vice-governador Leonel

Pavan (PSDB) pediu que os de

putados estaduais autorizem o

Tribunal de Justiça a manter o
, processo contra ele tramitando
no judiciário. A pressa que o

tucano tem para que a Assem
bleia Legislativa e a Justiça re

solvam o caso tem um motivo:
Pavan ainda sonha com a can

didatura ao governo e a demo
ra no processo mantém o es

cândalo no noticiário. Além da
denúncia, ele precisa enfrentar
os aliados DEM e PMDB, que
também desejam a cabeça de

chapa da tríplice aliança.

Encontro
O vereador Isair Moser (PR)

se encontrou com o deputado
federal e colega de partido José
Carlos Vieira na última segun
da- feira no escritório do par
lamentar, em Joinville. Moser
foi em busca de recursos para
o Corpo de Bombeiros, que
precisa de mais equipamentos
e uma nova viatura, e também

para saber o andamento do

projeto do contorno ferroviário
de Jaraguá do Sul. O deputado
prometeu buscar recursos para
os bombeiros. ____

Mais um
Deputado eleito pela re

gião de Joinville, Vieira deve

aparecer mais vezes na região
este ano. Ele deve ser também
o candidato dó Vale do Ita

pocu pelo Partido da Repúbli
ca' legenda a qual se filou no

ano passado. O ex-democrata
terá o apoio de Isair Moser,
vereador e pré-candidato a

deputado estadual. O PR da

região deve se reunir na pri
meira quinzena de feverei
ro para definir os nomes dos
candidatos.

OPORTUNIDADE

'Empresa no rama de embalagens e produtos descartáveis com

mais de 1300 produtos em sua pauta, fabrica e distribui.
Contrata vendedores externos para Jaraguá do Sul e região,
Joinville e região.

Exige-se:
• Carro próprio
• Experiência em vendas de embalagens no segmento de

mercados, panificadoras, açougues e verdureiras.

Remuneração:
Salário inicial, Carteira assinada, Comissão, Ajuda de custo
e Premiação.
Interessados enviar currículo para sabensul@sabensul.com.br
ou ligar para (47) 9187-7604 (Alexandre).
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• Terçu-fei(a • Vna Ielnu, , ..

Centenária, Vielrds, Czerniewicz
(até nPeme), Joõo Pessoa, Santa
Luzia, Três Rios do Narte) Santo
Antôni,o, Ribeirõo Gr.ande do
Norte, Braço Ribeirão Cavalo,
Ribeirõo Cavalo, Nereu Rômos e

Tifo dosMonos.
'

• Ouarta-feira • Nava Brasília,Vila
lenzi, Jaraguõ EsqueJdo e Tifo
Martins.

Rua de Jaime não é atendida pela coleta seletiva há duns semanas

VOCÊ CONHECE O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA EM'JARAGUÃ?

LAURO PSCHEIDT,
58 unes, aposentado.
Apesar de eu fazer a separação

. do lixo, não espero pelo cami-
. nhão. Levo o material direto na

Associação dos Recicladores ao
.lado da Arena Jaraguá.

ANDRÉ LUIZ KAMMLER, 28
anos, supervisor de produção.
Desde que estou no meu en

dereço atual eu não separo o

lixo porque na minha rua não
,

passa o caminhão da coleta.

SIDÉLlA MARTINS, 41 anos,
Promotora de vendas.

Não sei se o caminhão da
coleta seletiva passa na minha
rua. Faço separação apenas
para meus fUhos levarem para
gincanas no colégio .

EMíLIA DE CAMPOS7 55 anos,

aposentada.
Na inha rua o caminhão que
recolhe o lixo reciclável passa
na quarta-feira. Os moradores

. não reclamam do serviço.

TADEU TUBBS,
. aposentado, 65 anos.

Faço a separação do lixo
incentivado pelo meu con

domínio, onde temos o local
adequado para depositar. Mas'
não sei quando e nem quem

JEANE MARCELINO, 42 anos,
dona de casa.

Separo o lixo reciclado e o

caminhão passa toda quinta
feira na minha rua. Nunca,tive
problemas com a coleta .

O CORREIO DO POVO iiiQUINTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2010

FIQUE AT6NTO

Coleta seletiva
ainda é motivo
de reclamação
Mas empresa responsável
diz que serviço funciona

para separar o lixo, mas tem

gente que se sustenta com

esse trabalho e eles precisam
receber o material".

O gerente da Ambien
tal (antiga Engepasa), Mário

Santos, afirma que o caso de

Jaime é uma exceção. "Numa
Separar o lixo reciclável é cidade com mais de 130 mil

uma preocupação diária do habitantes é difícil não ter fa
tintureiro Jaime Giese. Em lhas. Não deveria, mas aconte
uma semana, a família dele ce. E quando há reclamações
produz aproximadamente· vamos até, o local verificar o

cinco sacolas que deveriam que aconteceu para solucio
ser recolhidas toda segun- nar o problema" afirma.
da-feira pelo caminhão da A coleta seletiva recolhe
coleta seletiva. Mas, ultima- todo mês cerca de 120 tone

mente, todo o .material tem ladas de lixo reciclado nos

ficado armazenádo na calça- bairros de [araguá do Sul. To
da. ''Agora faz duas semanas dos esses resíduos são enca-'

que o caminhão não passa minhados para a Associação
aqui. Quem acaba levando dos Recicladores e para a Co
é o caminhão que recolhe o opervit (Cooperativa de Reci
lixo residencial e todo o tra- clagem de Material' do Vale do
balho é perdido", lamenta. Itapocu). A região campeã em

Jaime, que mora no bairro separação de lixo é a do bair
Ilha da Figueira, afirma que o

"

.TO Nereu Ramos e em último

problema começou na metade lugar estão o Centro e o Bae
do ano passado. "Já reclamei pendi. "Não sabemos por que
muitas vezes, mas eles sem- a região central não separa.
pre dão desculpas e o proble- Já cresceu muito nos últimos
ma volta a acontecer. Eu fico anos, mas poderia ser melhor"

indignado, é um descaso com defende o gerente.
os moradores e com o meio
ambiente. Eu não ganho nada DÉBORA KELLNER

da é dificultad:o por alguns moradores'
, que nõo têm consciência do que pode
ser reciclado. "As pessoas querem que
a gente busque entulho, como madei
ra e arelu EssEljó é .

um trabalho rea

lizado na cidade pelo programa Aqui
eu Moro, Aqui Eu Cuido''', acrescenta.:

Poro ter o lixo recolhido pelo coleto
seletiva, osmoradores devem apenas se
parar os m�teri.(Jis reciGlodos dos orgã,pi

s r:esrdijos:' e vidro; plástico, p
.

I
,

"

" ...!I )," .,".: I r

é
""

los

De acordo com o gerente da Am
,

biental, alguns atrasos podem acon

tecer e isso varia de acordo com a

quantidade de lixo produzida duran
te o semana. "Quando tem multo lixQ
reciclável o, caminhão demora .mais
poro chegar,' quando tem pouco ele
pega antes. O recolhimento seró mais
rápido também se 'os moradores' dei- '

xarem o mbterial eOllocal visível e de
lOçi1 acess

"
..
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Enxame preocupa
no bairro Vila Lenzi
Moradores temem ataque de abelhas 'africanas
JARAGUÁ DO SUL

Um enxame de abelhas afri
canas preocupa os moradores
na rua Tarcísio de OliveiraMot
ta, no bairro Vila Lenzi. Vizi
nhos calculam que mais de .mil
insetos ocupam uma árvore na

calçada e temem que alguém
seja atacado. As abelhas come

çaram a se instalar no local por
:volta de terça-feira e, poucas
horas depois, se espalharam
pelo tronco e as folhas.

"Tenho medo que alguém
vai ser atacado. Todo mun

do que passa perto da árvore
eu aviso para tomar cuida
do", disse a aposentada Seni

Feller, 67 anos, que mora em

frente ao local. Ela conta que
.procurou a Prefeitura e a Fuja
ma (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), sem sucesso.

"Me disseram que não, tinha
nenhum biólogo para fazer o

serviço", comentou. Depois
disso, ela chamou um apicul
tor que mora nas proximida
des, mas ele não conseguiu
concluir o trabalho por causa
do grande número de abelhas.

O presidente da Fujama, Cé
sar Rocha, acredita que tenha
acontecido um mal entendido
entre o funcionário do órgão e a

aposentada. "Fizemos esse ser

viço até no ano passado, agora
quem resolve esse problema é a
Defesa Civil ou a secretaria de

Agricultura", explicou. Ontem,
um apicultor que trabalha .na

Prefeitura garantiu que passa
rá no local até a manhã de hoje
para resolver a situação.

\

Rocha disse a formação de
enxames dessa proporção em

pouco tempo é normal. "Isso
acontece quando uma abelha
rainha sai do enxame, se ins-'
tala em outro lugar e boa parte
das abelhas a acompanha", ex-

Prezado assinante,
o jornal O Correio do Povo está realizando o recadas
tramento dos assinantes. Solicitamos que você entre
em contato conosco caso não esteja-recebendo seu jornal
regularmente ou não tenha recebido os boletos de paga
mento ou não conste os débitos na sua fatura da Celesc.'

Formas de Contato:
Telefone: 2106-1919, com Jaqueline

'

E-mail: jaqueline@ocorreiodopovo.com.br
Pessoalmente: Av. Pref. Waldemar Grubba, 140Ó

,

- Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Confirmado primeiro'caso de

dengue no município este une
JARAGUÁ DO SUL

A Vigilância Epidemiológi
ca confirmou ontem o primei
ro caso de dengue em Jaraguá
do Sul. O paciente é um ho
mem que viajou recentemen

te ao Mato Grosso a trabalho
e foi picado pelo mosquito
que transmite a doença. O

diagnóstico saiu no começo
'

da semana e o paciente está
recebendo tratamento médi
co. No ano passado, nenhum
caso de dengue foi confirma
do na cidade.

Na segunda-feira, a Vigi
lância Epidemiológica encon

trou um foco do mosquito
em uma armadilha instalada
nas imediações do Portal de
Jaraguá. Conforme o secretá
rio de Saúde, Irineu Pasold,
existem outras 700 armadi
lhas pela cidade, principal
mente perto de transporta
doras e cemitérios. Em 2009,
foram localizados seis focos
do Aedes aegypti na cidade.

Pasold explica que as ar-

madilhas, feitas com pneus
,de motocicleta, servem para
monitorar a presença de lar
vas do mosquito, que utilizam
locais com água parada como

criadouro. "E importante as
.. .

pessoas mspecionarem peno-
dicamente o quintal de casa

para ver se há vasos, cantei

ros, garrafas e pneus acumu

lando água, pois isso atrai o

mosquito", destacou.
Nas próximas semanas,

a Vigilância Epidemiológica
deve iniciar uma campanha
para conscientizar a popula
ção sobre como evitar a do

ença. Os sintomas da dengue
incluem. febre alta (39° a 40°),
dores de cabeça, cansaço, dor
muscular e nas articulações,
indisposições, enjoas, vômi

tos, manchas na pele, dor ab
dominal, entre outros. Segun
do Pasold, todos os casos de

dengue confirmados em Santa
Catarina até hoje foram de pa
cientes contaminados em ou

tros Estados.
(/)
LIJ
::s::
z
:::;J

� --------------------------------------------------

� Assassinos confessos de jovem
são levados para o presídio

Faleceu às 23h30 do dia 22/1, o Sra. Asto Ro
weder, com idade de 56 anos, o sepultamento
foi realizado dia 23/1, às 16 horas, saindo o

féretro do Igreja Lutherono Apostolo Paulo em

Rio Cerro II, seguindo após paro o cemitério do
mesmo localidade. Melquíades (esq) e o filho Anderson se entregaram na manhã de terça-feira

"

plicou. Segundo ele, a abelha
africana, embora seja comum

em grande parte do país, cos
tuma ser mais agressiva e se

reproduz mais rapidamente.

DAIANE ZANGHELlNI

FALECIMENTOS

Faleceu às 12h20 do dia 22/1, o Sr. Walmor
Bueno do Silvo, com idade de 59 anos, o se

pultamento_Joi realizado dia 23/1, às 14h30,
saindo o féretro da Capelo Mortuário Mario
Leier, seguindo após poro o cemitério de
João Pessoa.

Faleceu às 16h25 do dia 22/1, o Sra. Lydia
Petry Wroblewski, com idade de 74 anos, o

sepultamento foi realizado dia 23/1, às 17
horas, saindo o féretro do Capelo Mortuário
Mario Leier, seguindo após poro o cemitério
Municipal do Centro.

Vizinhança acredita que mais de mil insetos ocupam árvore na calçada

JARAGUÁ DO SUL
'

A Polícia Civil cumpriu, na
manhã de ontem, mandado
de prisão preventiva contra

Melquíades José Lorenzini, 45
anos, e o filho dele, Anderson
Lorenzini, 19. Os assassinos
confessos do auxiliar de pro-

, dução Edinilson dos Reis, 28,
foram presos na casa de um

parente. Eles se apresentaram
na delegacia na manhã de ter

ça-feira, mas foram liberados

porque não houve flagrante.
Pai e filho mataram a vítima
com dois tiros e 25 facadas

no pescoço, cabeça e tórax, fia
noite de sábado, em um bar do
bairro Santa Luzia.

O mandado foi requisitado
pelo delegado Adriano Spolaor
e expedido pelo juiz substituto
da Vara Criminal, Bruno Salles.
Conforme' Spolaor, o manda
do foi requerido "para garantir
a ordem pública, em virtude
da gravidade do crime". Eles
foram levados para o Presídio

Regional e serão indiciados

por homicídio qualificado. Se
condenados, poderão cumprir
pena de 12 a 30 anos de prisão.

FOTOS DIVULGAÇÃO/POlÍCIA CIVI�
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,

Quinta edição do festival acaba no próximo sábado
JARAGUÁ DO SUL

,

Três dias. É Isso que fal
ta para o Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina) dar
tchau a Jaraguá do Sul, ou

tra vez. A partir de domingo,
serão cinco edições finaliza
das, cerca de três mil alunos
atendidos, o equivalente a

dois meses e méio dedicados
a uma extensa carga, horária
de aulas e, ainda, centenas
de concertos. Porém, como se

não bastasse, tem mais.
, De 2006 a 2010, até mesmo

a relação do público com o

repertório mudou. Conforme
o diretor-artístico do evento,
Alex Klein, as plateias ficaram
exigentes e isso deve influen
ciar, inclusive, a seleção das
obras a serem executadas de
agora em diante. Em 2011, por
exemplo, Os espectadores vão
encontrar apresentações orga
nizadas de maneira diferente,
com maior unidade e relação
entre as peças tocadas.

Isso sem falar nas mudan-

ças ocorridas na ala dos estu

dantes. Se no início os catari
nenses quase nem apareciam,
hoje já competem com São
Paulo na -liderança do envio
de participantes. Daqui a pou
co, quando todos buscarem

vagas para o 6° Femusc, ou

tra novidade,vai surgir. Quem
desempenhou plenamente as

funções propostas pelo fes
tival deve ganhar passe livre

para as próximas duas ou três
maratonas musicais dos janei-

.
.

ros jaraguaenses,
Mas, apesar da coordena

ção já trabalhar no próximo
Femusc, hámuito a se aprovei
tar antes disso. É só conferir
o programa e escolher. Nesta

quinta-feira, às 20h30, o palco
do Grande Teatro da Scar é da
banda regida pelo maestro ale
mão Dietmar Wiedmann. Este
é o último concerto do grupo
dentro da agenda do evento

em 2010.

KELLY ERDMANN

,

• Horár'io: 13h • IDa co: SAopping Breithaúpt
• Programa: Tanga grave, de Lila Horovitz.

.

Quarteto op, 76, de Joseph Haydn. Quarteto
de flautas; de Jean Dflmasi - GRANDES CONCERTOS

. _ VIOLÃO NO SESC

o m ...

op, 40, de Matl Nobre. Estudo n° 1, de
J. Vieira Brandão. A história do tango, de
Astor Piazzolla.Rhapsody in blue, de George
Gershwin

ANA SCHAUFFERT

SUOR E MUITO
TRABALHO: 40 SINFONIA

.
'DE TCHAIKOVSKY

O suor dos músicos da Or

questra Sinfônica do Femusc
não escorre apenas por causa do
calor que habita a cidade. Mas,
também porque eles precisam
estar preparados para encarar a

plateia do festival, nesta sexta

feira, junto da "4a Sinfonia" de
Peter Tchaikovsky. O grupo é
coordenado pelo maestro Alex
Klein. Segundo ele, executar a

obra significa muito trabalho,
tamanha a dificuldade proposta
por ela aos instrumentistas.

.

Além dessa peça, a noite ain
da tem o "Concerto, n" 3 para
piano e orquestra", de Ludwig
van Beethoven. Os solos e a re

gência são responsabilidades de
Ricardo Castro. O concerto tam

bém começa às 20h30 e ocorre

no Grande Teatro da Scar. Assim
como na apresentação da Banda
do Femusc, hoje, os,mgressos

Banda do Femusc faz última apresentaçõo� hoje, às 20h30, no Grande Teatro custam R$ 20.

PIERO RAGAZZI

UMA FESTA PARA
A DESPEDIDA

Último dia de Femusc, o sá
bado garante uma programação
animada para o público. A des

pedida começa a ser traçada com
o Zooló&ico Musical, ainda de
manhã. A tarde, tem os projetos
especiais "Octeto de Mendels
sohn" e "Mozart". Já à noite, é a

vez do concerto que dá, defini
tivamente, tchau a esta quinta
edição do evento. O cronograma
prevê harpas, coral, orquestra de
400 músicos, oboísta virtuose de

apenas 11 anos de idade, bailari
nos ,da Escola Bolshoi, de Joinvil
le, e um pouco de carnaval. Aliás,
quem quiser' conferir o 'até logo'
dos instrumentistas pode ir à Are
na Jaraguá do Sul sem gastar nada
com isso. Ônibus'gratuitos vão sair
dos principais bairros da cidade,
às' 19h. Outras informações pelo

Concerto de encerramento tem mais de 400 músicos, além de coral e bailarinos telefone (47) 3373-8652.
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28/1
Alcides Gomes
Bruno V. Steinert
Cassiano R. Manke
Catia Belarmino
Celso Fritz .

'Daniel C. Wulf
Edinilson Kichoesel
EUane Schneider
Felipe J., Wulf
Gean C. Fagundes
Gui Pulceno

!

Guilherme Freedmann
traci L. SeU
Ivete T. Draehe.r
Jackson de O. Len�i
Joelcio Ferrei�a
Luciano C. Demafchi
Luciano da Costa
Mareio Flohr
Marco A� Santos da Silva
�Maria Prnncescl
Melania Barg
Neid� L dos Santos
Nelson Eggert
NicoU Quintino
Norma K. Butzke
Paulo A. Barriquelo
Sergio L Scoz
Silvia Mohr
Sueli Laube
Valdecir Gracias
Valdines' de G. e Moura
Valmir Krause
Vitalino, de S. Ortiz

Clima esquenta
em "Viver a Vida"
Nos próximos dias, "Viver o Vida"
deve flcnr mais apimentado. Após
muitos fugas, Heleno deve ceder aos
encantos de Bruno, e eles se beijam
em uma festa. Ainda mais quente está
o clima entre Marcos e Dora: sozinhos
no mansão, o jovem é encurralado por
ele no quarto e, cora o coro, os dois
não resistem um 00 outro. Agora, só
resto saber quando será o primeiro
beijo de Luciano e Miguel.

'

Beyoncé não fará
show no BBB10

Detalhes íntimos
de Glória Pires

Os rumores de que o cantora Beyoncé
faria um show no "Big Brother Brasil
10" já não têm mais razão de ser. O
diretor do programo, Boninho, expli
cou que o valor pedido pelo produção
do artista era alto demais. "Já conver

sei com o produção americano. Elo
só dá bom dia' por 20 mil dólares!",
explicou; A presença de vários artistas
internacionais é uma comemoração
dos 10 anos do programo.

'

,

Está quase pronto o revisão do
biografia "40 anos de Glória", sobre,
Glória Pires. A história terá um

capítulo sobre o boato de que o atriz
teria tentado suicídio ao saber de,
úm suposto coso do marido com suo

filho, Cléo Pires - história que rendeu
processos o v,ários órgãos de im

prensa. No livro, elo ainda conto suo

primeira experiência com drogas e os

transgressões do adolescência.

SUDOKU

I Esse garoto
é o Apolo,

companheiro
'de todas
as horas
da leitora
Fernanda

H�
DIVIRTA-SE

SOBRE O J060
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
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

Por via das dúvidas
o marido levo o sogra e o esposo para
conhecer Jerusalém. Já no chegado,
'0 sogra tem um ataque cardíaco e

morre. Verificando os procedimentos,
para levar o corpo ao Brnsll.,
- Vai custar cerco de dez mil dólares
- informou-lhe uma atendente.
A esposo tento aliviar:
- Amor, se você quiser enterrá-lo aqui
mesmo, tudo bem.
- Nem pensar! Há dois mil cnosum
sujeito foi enterrado aqui e ressusci
tou depois de três dias, você acho que
eu vou correr esse risco?

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A Lua reforça os

seus laços fami
liares. E um bom

período para contar com a ajuda
de gente influente. A vida amo

rosa terá o apoio das estrelas.
Não tenha receio de encarar um
desafio, pois as suas chances de
conquista são ótimas.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
O Sol estlmularé
você a investir nos
estudos. Organize

as finanças e mostre mais a

sua generosidade às pessoas
que ama. Quinta-feira anima
da! Viagem promete ser agra
dável e valerá a pena curtir de
montão. Surpresa no amor.

1.,� LEÃO

�;::> (22/t a 22�8)
.: '} Você terá necessl-

� u.-. dade de silêncio e

reflexão. Êxito em

atividades que exijam isolamen
to e concentração. O Sol traz
mais calor aos relacionamentos.

, Pode bater insegurança, curta a,
turma de casa e os mais chega
dos. Dia para o amor!

#
SAGITÁRIO

\ (22/11021/12)
91

•

Coloque para fora

( { os problemas
que incomodam.

O período se mostra crítico.
Não tente fugir dos'problemas
nem das decisões, inclusive no

amor. Aja com calmá. Quando
tentamos ser melhores do que
somos, tudo melhora também.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Graças ao trônsito
do ,Sol em seu

LIBRA
(23/9 a 22/10)
Quanto mais praze
roso for o trabalho,
mais sintonia terá

com 'as pessoas. A fase promete
grande realização afetiva:
invista no par e aproveite! Sua
sensibilidade estará maior, sen
timentos serõo correspondt'(Jos e

você conseguirá o que quer.

signo, você vai
perceber de forma mais claro o

seu próprio valor. No amor, deve
soe dedicar mais as suas obri

gações. Controle a ansiedade e

cuide poro não prometer mais'
coisas do que você pode cumprir.

�"
CÂNCER

,�.J (21/6 021/7)
;�;.,,- ...;f� A Lua transita pelo
• • .

d d• • seu signo, po en o

sentir o reflexo de
suas ações. Sorte em jogo. No
amor, uma amizade colorido
pode trazer emoções. Algo di�
ferente pode acontecer em sua

vida, seja sincero e pense bem
antes de qualquer decisão.

CAPRICÓRNIO
:M (22/12 a 20/1-)

� Cultive seus

relacionamentos
pessoais ou de

trabalho e, talvez, também pre
cise aprender a fazer algumas
concessões se quiser mantê-los.
Com a Lua em Côncer, tudo o que
for aconchegante e trago bem
estar estará recomendado!

'

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Bom dia para
aprender e ensinar.
O Sol ilumina o am
biente doméstico

e estimula a sua autonomia. No
amot interesses em comum for
talecerão a relação. Bom astral

para lidar com fllhos e jovens.
Hoje, sorte em apostas:

TOURO
(21/4 a 20/5)
Sua ambição e o

desejo de se desta
car na área profis

sional estarão fortes. Agite a
'

vida social: as paqueras estõo
favorecidas. O astral garante
sucesso para quem leva o amor

a sério. Confie em sua intuição
e alcançará seus sonhos.

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

,

Você vai querer a

proteção de ami-
,

gos. O Sol traz boas
energias à saúde, favorecendo
sua produtividade. No amor, boa
fase para melhorar o convívio
com o par. Nada de exagerar nos

, gastos, o dinheiro anda curto.

Fique alerta com armações.

PEIXES

til. (19/2 a 19/3)
�. Hoje, o dia pede
....".., mais de alegria e

curtição. Se dedl-:
que a uma atividade com a qual
se identifica e se sentirá me

lhor. Nos assuntos do coração, ,

, festa! Programe algo divertido

para esta noite. Você notará as

pessoas mais receptivas.
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I.

Adição de valor
Pouco se ouve falar nestas palavras, mas se olharmos em'

volta, tudo é resultante da adição de valor. A adição de valor é a

condição essencial para a criação de riqueza. Riqueza é tudo o

que uma pessoa tem de útil em torno de si, que por ter utilidade
tem valor e, portanto, pode ser expressada em termos monetá
rios. Se você tem algo que não tem mais utilidade em casa, doe
para alguém que não tem, pois automaticamente a doação pas
sa a ser revalorizada. Uma camiseta esquecida para quem não
tem uma, tem sua utilidade, sendo uma forma de riqueza para
quem ganha por dela necessitar. Qual a diferença entre países
pobres e ricos? Fundamentalmente, é que países pobres têm sua

riqueza baseada em produtos primários, que por não sofrerem
nenhum tipo de transformação, têm baixo valor. Não adianta
apenas produzir cobre, como no Chile, mas vender o cobre na

forma de vergalhões e outros derivados do minério, pois um

quilo de minério custa bem menos que um quilo de vergalhão
porque o vergalhão já passou .por um processo de transforma
ção, logo, teve uma adição de valor.

No Brasil, com o advento da industrialização, passamos não
só a ter produtos primários, mas também secundários, que passam
por processo de transformação e são mais valorizados no mercàdo.
O caso do minério de ferro é um exemplo. Exportamos minério
bruto, mas também exportamos seus derivados a partir de transfor
mações ocorridas em siderúrgicas, metalúrgicas e outros.

Adição de valor não significa mais-valia, como a concepção Todo trabalhador adiciona valor. Toda população econo-

marxista, mas efetivamente a adição de maior valor ao produto micamente ativa sem emprego por nãoatender às exigências
resultante das várias fases na sua transformação. E interessante do trabalho suprime a riqueza. Toda uma população que re

ter uma reserva de silício, mas se ganhamuito mais produzindo cebe sem trabalho, apenas consumindo, mantém a circulação
componentes que levam esta matéria-prima. da riqueza, mas não auxilia no crescimento. O capital existe

Para que o Brasil continue a crescer, 1'1..1'1..
. pela adição de valor, o trabalhador é o

precisa continuamente adicionar valor, ou � O aumento do responsáv�l e o maio� benefici�rio com

seja, ter uma forte base transformadora que. capital intelectual este cresClment�, nao, .r:>ropnam�nte,resulte em produtos e serviços para a socie-
_,

com a acumulaçao do capital, que e ou-

dade. Neste aspecto, as empresas também .de uma populaçao tem tra oontrovérsia marxista.
vão precisar de um número cada vez maior

como resultante o . � verdadeira transforma�ão que ge�ade trabalhadores, que no decorrer da vida, adiçao de valor para a econorrua de um pais
também adicionaram valor intelectual con- aumento do valor cada vezmais dependerá da adição do capi-
tinuamente, estando cada vez mais bem adicionado dos tal intelec�al, ou seja, facilidade �e acesso
preparados para atender a demanda por '.

�.
ao conhecrmento que todos almejam cada

trabalhadores com maiores qualificações. produtos
.

vez mais, os que têm de menos para ter

Temos, portanto, duas formas de adicionar mais, e os que têm mais para manter e

valor que são dependentes: a adição de valor pela geração e produ- acrescer riquezas. Governos não deveriamse envolver em pro-
. ção de produtos com valor agregado cada vez maior; e a adição de dução, mas em facilitar o acesso aos meios de produção. Acesso
valor pelo aumento da capacidade intelectual a partir de sistemas cada vez mais em conta e mais rápidos à saúde e à educação
educacionais adequados e ao alcance de todos. O aumento do ca- propiciará a contínua adição de valor, cujo resultado beneficiará
pital intelectual de uma população terá como resultante o aumento a todos, inclusive aos governantes. Se pararmos de adicionar e .

do valor adicionado dos produtos, tendo como efeito um cresci- distribuir mais do que produzir, chegaremos ao caos, a Vene-·
mento contínuo com desenvolvimento. zuela de Chávez que o diga.

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

Sancionado ,o Orçamento de 201 O
Receita da União para este ano deve ficar em tomo de R$ 1,860 trilhão

,

AGÊNCIA BRASIL

o Orçamento de 2010 foi
sancionado e publicado on

tem pelo presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva no "Diário
Oficial" da União. O presi
dente ainda liberou obras da

� Petrobras consideradas irregu
lares pelo Tribunal de Contas
da União. Dois pontos da peça
orçamentária foram vetados:
o que retira as obras da Petro
bras de uma lista de irregula
ridades e o que trata de autori
zações para criação de cargos
e funções comissionadas.

O texto diz que "a inclusão
dessas obras no Anexo 6° do
Projeto de Lei Orçamentária
de 2010 implica a paralisação
delas, com prejuízo imediato
de aproximadamente vinte e

cinco mil empregos e custos

mensais da ordem de R$ 268
-

milhões, além de outros de
correntes da desmobilização
e da degradação de trabalhos
já realizados". Segundo a pu
blícação, parte dos contratos
incluídos no Anexo já apre
sentam 90% de execução físi
ca, e sua interrupção causaria

perda de receita mensal esti-

AGU deverá
reverter dec'isão
A Advocacia·Geral da União quer

reverter decisões que permitiram o

pagamento de salários acima do teto

constltuclonal a servidores federais.
Segundo o Ministério do Planeje
menta, grande parte dos que recebem
mais de RS 24,5 mil é de servidores

,

de entidades ligadas à' educação e à

educação tecnológica.

mada em R$ 577 milhões. Isso
sem contar a "dificuldade no '

atendimento dos compromis
sos de abastecimento do país
com óleo diesel de baixo teor
de enxofre".

Quanto à autorização de
criação de cargos e funções, o
veto teria sido necessário por
que a inclusão dos itens "não
se justifica". Segundo o texto,
na criação de cargos efetivos
as novas funções somente pro
duzirão impacto orçamentário
quando forem feitos os provi
mentos através de autorização
específica, o que seria diluído
ao longo dos anos, .

Além da sanção, foi edita
do um decreto de programa
ção temporária para fevereiro
e março, na base de dois doze
avos da lei orçamentária. Des
pesas obrigatórias' como gas
tos com pessoal, pagamento
da dívida e despesas de saúde,
educação e quanto ao Progra
ma de Aceleração de Cresci
mento não estariam limitadas
aos dois dozeavos. A receita
da União para 2010 deve ficar
em R$ 1,860 trilhão. Lula sancionou o orçamento 2010 e também liberou obras consideradas "irregulares" da Petrobras

Dez melhores do Enem vão

ganhar bolsa na Espanha
Os dez candidatos ao Pro

grama Universidade para Todos

que obtiverem os melhores re

sultados do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) poderão
usufruir de bolsa integral na

Universidade de Salamanca,
uma das melhores e mais anti

gas instituições da Espanha. A
possibilidade foi aberta através
de um acordo entre a universi
dade, o MEC e o banco Santan
der, que vai financiar as bolsas.
É a primeira fase internacional,
do ProUni.

Depois de aberta as inscri

ções do ProUni, o ministério
A Caixa Econômica federal fechou irá verificar quais os estudantes

2009 com RS 47,5 bilhões em fi· candidatos ao programa tiveram
nanciamentos imobiliários, a maior as melhores notas em cada uma
contratação habitacional de sua das áreas para quais serão conce-
história. Destes, RS 14,1 bilhões didas bolsas este ano - biologia,
foram destinados ao programa Mi· li

,§, biotecnologia, estatística, farmá-
nha Casa, Minha Vida. Receberam g cia, física, informação e doeu-
o. crédito 886.762 famílias, sendo, � mentação, engenharia de mate-

275.5�8 pelo programa do governo. Além da bolsa integral, selecionados receberão auxílio de 11.800 euros riais, engenharia de edificações,

FINAN'CIAMENTOS

Caixa chega
a R$ 47,5 bi

matemática e sociologia. A sele

ção será feita pelo próprio MEC.
-

Além da bolsa integral e

passagens anuais para o Bra
sil, os selecionados receberão
um auxílio de 11.800 euros do
Santander. O governo brasileiro
também concederá uma bolsa
durante seis meses, para que
o selecionado possa estudar

espanhol e fazer um exame de

proficiência de língua antes de
iniciar a graduação.

''A partir do ano que vem,
essas bolsas serão inseridas no

sistema de seleção do ProUni e
os estudantes poderão se candi
datar diretamente", explicou o

ministro da Educação, Fernan
do Haddad.' O diploma recebi
do em Salamanca terá que ser

validado no Brasil, e os bene
ficiados deverão voltar ao país
após o término do curso, sob

pena de terem que reembolsar
os custos do estudo.

'
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Ingredientes:
Meio quilo de carne de boi

moída;
250 gramas de ca rne de

porco moída;
1 cebola média ralada;
Lovo:
� pãozinho francês
amanhecido;
salsa e cebolinha picados;
sal e pimenta do reino a

gosto.

Preparo:
Numa tigela, molhe o

pãozinho em meia xícara

(chá) de água e reserve. Em

outro recipiente, coloque as

carnes, junte os temperos e

misture bem.

A seguir, esprema o pãozinho
embebido na água e

acrescente à mistura de

carne juntando também o

ovo. Misture bem para que

fique homogêneo.
Unte uma forma de buraco

no meio com margarina e

coloque a massa de carne,

apertando bem. Alise a

superfície com uma colher

e espalhe pedacinhos de
margarina de maneira

uniforme.

Leve ao forno pré-aquecido
à 1800 e asse por

aproximadamente 1 hora.

Depois de assado, deixe
descansando no forno por

aproximadamente 5 minutos

e depois retire e desenforme.

Na hora de servir, corte o

bolo de carne em fatias. Se

preferir, sirva acompanhado
de molho de tomates.

, Dica: Prefira sempre carne

moída de boa qualidade.
A carne de porco pode ser
pernil magro. Também pode
ser preparado somente com

carne de boi. Cortado em

fatias finas, o Bolo de Carne

se presta à preparação de

sanduíches.

Tomates com Azeitonas
INGREDIENTES:

8 tomates do mesmo tamanho;
300 gramas de azeitonas descaroçadas;
5 colheres (sopa) de azeite;
2 colheres (sopa) de vinagre;
sal e pimenta do reino a gosto.

Preparo:
Lave e enxugue bem os

tomates. Corte uma tampa em

cada um e retire as sementes.

Retire a polpa sem danificar a

casca e reserve.

Pique as azeitonas e misture

com a polpa do tomate bem

amassada. Tempere com azeite,
vinagre, sal e pimenta do

reino a gosto. Deixe descansar
durante 15 minutos.
Recheie os tomates coni

porções iguais de polpa de

azeitonas. Coloque os tomates

numa forma refratária, regue
com azeite em fio. Cubra córn

papel alumínio e asse em forno

brando, pré-aquecido, durante
15 minutos. Sirva a seguir.

.•............ � .

:Macarrão com Aspargos
•

•

'"

• INGREDIENTES:
•

• 250 gramas de macarrão tipo
: parafuso;,
• 1 maço de aspargos frescos;
: 200 gramas de bacon picado
• em cubinhos;
•

• 1 cebola média picada;
• 4 dentes de alho grandes•

• amassados;

: sal, pimenta-do-reino a gosto;
• azeite a'gosto.
•

•

• Preparo:
•

•

: Cozinhe o macarrão "ai
• dente" em água fervente com

: sal e um fiozinho de azeite.
• Escorra e reserve.

: Numa frigideira, COloque
•

•

•

•

•

•

um pouco de azeite e frite
o bacon. Quando estiver

douradinho, junte o aspargo
cortado em pedaços de

aproximadamente 5 cm.

Acrescente o sal e a pimenta
e frite por alguns minutos.
Junte o macarrão cozido

e escorrido. Misture bem

e coloque num refratário.

aquecido. Sirva a seguir.
Dica: O aspargo não deve
ser cozido e sim frito; ficará
macio por dentro e crocante

por fora. Prefira macarrão

tipo "grano duro". Na hora de
servi r, pode ser acrescentado

queijo mussarela cortado em

cubinhos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

. Mousse de morango
INGREDIENTES:
1 caixa de morangos
1 pacote de gelatina de

morango
1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Preparo:
Bater tudo no liquidificador
e colocar na geladeira.
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Juventus perde nos detalhes
Pela primeira vez sob o comando de Belmonte time é derrotado
JARAGUÁ DO SUL

Sem tempo de promover
mudanças o técnico Belmonte
estreou no comando do Juven
tus com derrota. O terceiro
revés Tricolor foi para Chape
coense por 2xl na noite de on
tem, na Arena Condá. O time
tomou dois gols, reagiu no fi
nal do primeiro tempo, voltou
melhor no segundo, mas não

conseguiu finalizar.
O Verdão do Oeste domi

nou o jogo no primeiro tempo
e marcou com 11 minutos. De

pois do escanteio, a bola sobrou
para Waldison abrir o placar. O
segundo gol da Chapecoense foi
em urna bobeira da defesa do

Juventus. Waldison desarmou a

zaga e deixou Emerson na cara

do gol que deu urn chute de
fora na área no canto esquerdo
de Ciarelli, que estreou com a

camisa Tricolor. O Juventus re

agiu aos 46 minutos do primei
ro tempo. Ciarelli encaixou urn

lançamento para Júlio Cesar, que'

passou para Ramon descontar.
No segundo tempo, o Mo

leque Travesso voltou me

lhor, criou mais jogadas e

pressionou o Verdão do Oes
te. Aos 37 minuto? o Juve
teve urna grande chance com

Cristiano. Yuri cruzou para
direita e Cristiano deu uma

pancada muito perto do gol.
O goleiro Ciarelli acredita

que falta confiança ao elenco.
"Futebol é confiança, fizemos
o gol, a 'equipe voltou confian
te e poderia ter conseguido o

empate". O técnico Belmonte
também acha que está faltando

confiança, mas o time precisa
também de atenção para não
cometer erros infantis. "O nosso

time reagiu, infelizmente toma

mos dois gols por falha nossa,

mas no geral foi berri, masmuita
coisa vai mudar, claro".

O Juventus volta ao campo
pelo Catarinense no sábado, às
17h, quando enfrenta o Criciú
ma no João Marcatto.

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Coi. Times PG V O E GP GC SG Apr. 4'RODADA

1° Atlético O O 7 2 5 100,0%
RESULTADOS

9 3 3 Brusque 2x3 Joinville

2° Joinville 9 4 3 O 1 9 5 4 75,0% Imbituba lxO Metropolitano
Chapecoense 2xl Juventus

3° Avaí 8 4 2 2 O 7 3 4 66,7% Criciúma 2x2 Avaí
HOJE

4° Brusque 6 4 2 O 2 9 7 2 50,0% 21h50 - Figueirense x Atlético de Ibirama

5° Chapecoense 6 4 ·2 O 2 5 4 1 50,0%
S'RODADA

6ó Metropolitano 6 4 2 O 2 3 3 O 50,0% SÁBADO
17h - Juventus x Criciúma

7° Imbituba 6 4 2 O 2 4 6 -2 50,0% DOMINGO

8° Figueirense _3 3 1 O 2 5 5 O 33,3% 17h - Chapecoense x Brusque
17h - Metropolitano x Figueirense

9° Criciúma 1 4 O 1 3 3 9 -6 8,3% 19h30 - Atlético de Ibirama x Joinville

SEGUNDA-FEIRA
10° Juventus 1 4 O 1 3 2 10 -8 8,3% 20h30 - Avaí x Imbituba

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

No São Paulo, Jean deve substituir Adrian González, que está suspenso

Goleiro Ciarelli também estreou com a camisa Tricolor na noite de ontem

Atlético quer manter a ponta
e Figueira busca reabilitação
DA REDAÇÃO

A sequência da quinta ro

dada dos estaduais promete'
colocar fogo nas competições,
sobretudo, no Catarinénse. O
Atlético de Ibirama entra em

campo para permanecer na

ponta da tabela, mas a missão
será difícil, pois enfrenta o

Figueirense, no Orlando Scar
pelli, às 21h50.

O time de Ibirama está
invicto no campeonato, en

quanto o da Capital já perdeu
duas (para o Brusque e [oin
ville) e tenta mostrar seu me

lhor futebol para crescer na

tabela. O jogo de hoje pode
ter a estreia de um dos refor
ços para a temporada o vo

lante Marcinho, de 22 anos,
que veio das categorias de
base do Flamengo.

Pelo Paulistão, o São Paulo
tem pela frente o Paulista, às

17h, na Arena Barueri. O téc
nico Ricardo Gomes não per
mitiu o acesso da imprensa ao

treinamento. Dessa forma, se-

gue o mistério de como o São
Paulo entrará em campo. Uma

alteração é certa: Adrian Gon
zález está suspenso. Jean será
deslocado para a lateral e abre
uma vaga no meio.

Fluminense e Vasco jogam
pela quarta rodada do Cario
ca. No Flu a dúvida é o craque
Fred. O atacante participou

.

normalmente do rachão de on
tem e demonstrou estar recu

perado de dores no pé direito.
Porém, ele ainda não está cer

to na partida de quinta, contra
o Duque de Caxias, às 18h30,
no Raulino de Oliveira.

O Vasco que enfrenta o Ma

caé, às 19h30, no São Januário,
é totalmente diferente do que
goleou o Botafogo por 6xO.

Na zaga Thiago Martinelli, o

meia Magno e o atacante Ra
fael Coelho serão titulares.
No meio Carlos Alberto, com
desconforto muscular, dá lu
gar para Magno. Rafael Coe
lho substitui Dodô, que vai

cumprir suspensão.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2010

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 4· RODADA
RESULTADOS
Caxias ixO Esportivo
.São José 2xl Porto Alegre
Internaciqnal 5xO Juventude

Veranópolis 3x2 Avenida
São Luiz 2xl Novo Hamburgo
Universidade 3xO Inter-SM

Santa Cruz ix2 Grêmio
HOJE
19h - Pelotíls,x Ypiranga
• 5" RODADA

SÁI3ADO
20h30 - Universidade x Avenida
DOMINGO

.

1111 - Veranópolis x Juventuc;le
17h - Caxias x Novo Hamburgo
17h - Pelotas x Esportivo
17h - São Luiz x Porto Alegre
17h - Santa Cruz x Inter-SM
17h - São José x rplranga
19h30 -tntemaclorial x Grêmio
CLASSIFICAÇÃO: Chave 1: Grêmio 10, Novo
Hambwgp, 7, Ypiranga 4, Juventude 4, Esportivo,
31 Inter-3M 2" Àvenida O e Porto Alegre O. Chave
2: Intenacionall0, São Luis 10, São José 10,
Veranópolis 8, Caxias 7, Santa Cruz 6, Uniye'rsidade
3 e Pelotas 3.

.......c::��..,.�.ºf.1I�!c:I ..���.������........

• 4· RODADA

RESULTADOS
Corinthians·PR 3x2 Nacional

Coritiba 2Xl Cianorte
Toledo ixO Serrano
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Operá�io X Rio Branoo

parari�vaí2xl Eng. Beltrão
Cascavel 0)(0 Atlético-PR
HOJE
19h30 - Paraná x Iraty
• 5· RODADA·
SÁBADO
18h30 - Atlético-PR x Corinthians·PR
DOMINGO
16h - Cianorte x Paraná
16h -tratyx Operário
16h : Serrano x Cascavel
16h - Rio Branco x Paranavaf
16h - Nacional x Eng. Beltrão
:iJlh30 - Córitiba x Toledo

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 12, Corinthians-PR 10,
Paraná 6, Paranavaí 6, Cianorte 6, Operário 6,
Atlético-PR 5, Toledo 5, Cascavel 5, Iraty 4, Nacional
4, Rio Branco 3, Serr,ano 1 e Eng. Beltrão O.

• CAMPEONATO PAULISTA
'�"4ii"Roda(j'a'"''

..

RESULTADOS
Rio Claro 3xO São Caetano

QUINTA-FEIRA
17h - São Paulo x Paulista
19h30 - SeÍtãozinho x Rio Branco
21h - Botafogo x Ponte Preta

21h50 - Bragantino x Ituano <

• 5" RODADA
SÁBADO
17h - Baruert x Rio Claro
19h30 - Santos x Oeste

19h30 - São Caetano x Monte Azul

DOMINGO
11h - Mogi Mirim x Bragantino
17h - Corinthians x Palmeiras
17h - Portuguesa x Botafogo .

17h - Rio Branco x Ponte Preta

19h30 -Sertãozinho x São Paulo

19h30 - Paulista x Mirassol

19h30 -Ituano x Santo Àndré
CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 8, Corínthlans 8, Santos
7, São Caetano 7, Portuguesa 7, Mogi Mirim?, Santo
André 6, .ltuano 5, Ponte Preta 5, Bragantillo 4, São'
Paulo 4, Botafogo 4, Rio Branco 4, Paulista 3, Rio
'Claró 3, Mirassol 3, Barueri 3, Mohte Azul 2, Oeste 2

e Sertãozinho 1.

• CAMPEONATO CARIOCA
·48··Roci"a'aã············,····························"'"

.

RESULTADOS
Olaria 2xO Bangu
Madureira 2xl Friburguense
América 2x2 Resende

Flameh'go 3x2 Americano
Volta RedOnda 3xO Boavista

'figres 1><2 Botafogo
HOJE .'

18h30' Duque de Caxias x Fluminense
19h30 - Vasco x Macaé

• 5" RODADA
SÁBADO
16h - Resende x Tigres
17h - Americano x vottaRedonda
17h - Botafogo x América .

DOMINGO
l1h - Bangu x Duque de Caxias
17h - Boavista x Olaria
17h - Friburguense x Vasco

17h .; Macaé·x Madureira
19h30 - Fluminense x Flamengo
CLASSIFICAÇÃO: Grupo 1: Flamengo 12, Olaria 10,
Fluminense 9, Boavista 7, Voltá Redonda 4, Duque
de Caxias 1, Americano O e Bangu O. Grupo 2: Vasco
9, Madureira 9, Botafogo 9, América 4, Friburguense
4, Tigres 3, Resende 3 e Macaé 1 .

.......�I.E.J�.�!�º-c:I�� : , .

Real Potosí ixl Cruzeiro

QUARTA-FEIRA (3/2)
21h50 - Cruzeiro x Real Potosí

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




