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SUCESSO
Zonotti comemoro 29 anos.
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Homem pão duro não!
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Gestão do Pronto Atendimento
fica para fundação beneficente

.

Prevista para ser inaugurada em j�nho, a UPA custos. A obra recebeu investimento de R$ 1,1 mi
(Unidade de Pronto Atendimento) de Corupá não lhão e cerca de R$ 200 mil serão repassados pela
será administrada diretamente pela Prefeitura, SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional)
mas o município vai repassar mensalmente uma para compra de alguns equipamentos. Especialis
quantia para fundação beneficente arcar com os tas vão atender no local 24 horas por dia.
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OS SETE REFORÇOS CONTRATADOS PELA MALWEE PARA E,STA TEMPORADA
DEVEM ABRILHANTAR A BRIGA POR UMA VAGA ENTRE OS DESTAQUES DO TIME.

--------,---------

Vacinação contra..
gripe A em março
Crianças, gestantes e idosos serão
imunizados na tentativa de evitar um
novo surto da doença no Brasil.

Página 5

Jovem de 19 anos

em estado grave
Fabrício Erdmann teve politraumatismo ao

cair do ponte do Vila lalau na manhã de
ontem. Polícia deve investigar o caso..

Página 7

Abertas,vagas para
os alunos do Enem
A partir de hoje 47,9 mil vagas estão
disponíveis em universidades federais.

Inscrição deve ser feita peln internet.
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EDITORIAL

CHARGE

HAMILTON DE FRANÇA LEITE JÚNIOR,
,

' OlREl"OR DE SUSTENTABlllDAOE DO
SECOVI·SP (SINDICATO DA HABITAÇÃO)

Vivemos o que um recém-lançado fil
'me Inglês diz em seu título: a "Era da

Estupidez". Na película sobre o aque
cimento global, um sobrevivente soli
tário, no mundo devastado no ano de
2055, exibe cenas de catástrofes natu
rais dos dias de hoje. E não economiza
no questionamento: "por que nós não im-

, pedimos as mudanças climáticas quando
tivemos a chance?".

E por que nós, profissionais atuantes
no mercado imobiliário, bem como nos

demais segmentos produtivos, não esta
mos debruçados sobre esta questão com

a importância e urgência que ela merece?
Uma pesquisa realizada pela Bayer

PONTO DE VISTA

"A Era da Estupidez"

DO LEITOR

Terra ,x humani'dade:
até quando?

No último mês de dezembro, o mundo inteiro
voltou os seus olhos para Copenhague, na Dina
marca, a fim de encontrar uma luz no fim do tú
nel para um problema que preocupa autoridades
e ambientalistas do planeta inteiro, o tão temido
aquecimento global. Não estou aqui para falar
coisas que todas as pessoas estão cansadas de sa

ber e de ouvir, mas sim para propor um novo tipo
de ecologia: a ecologia 'mental.

Diferentemente da ecologia ambiental, que vê

,o problema no ambiente e na Terra, a ecologia
mental vê o problema no próprio ser humano; o
verdadeiro vilão do planeta, quando deveríamos
ser seu anjo da guarda. Então, precisamos fazer,
conforme disse o presidente francês Jacques Chi
rac, uma revolução. De que forma?

O primeiro passo é assumir o legado dos as

tronautas que viram a Terra de fora da Terra e se

deram conta de que o planeta e a humanidade
formam um único corpo e, portanto, inseparável.
O segundo é saber que somos Terra que sente,
pensa e ama, por isso homo (homem e mulher)
vem de húmus (terra fecunda). O terceiro é, de
sermos os responsáveis pelo destino feliz ou trá- ,

gico deste mundo. O quarto é que, junto com o

capital natural" deve vir o capital espiritual que
assegura aqueles 'valores sem os quais não vi
vemos humanamente, como a compreensão, a

compaixão, a tolerância, a justiça, a solidarieda-
de e o amor.

'

Por fim, devemos nos questionar: qual e a vi
são de mundo que temos? Que valores dão rumo
à nossa vida? Como devemos nos relacionar com
os outros e com a natureza? Perguntas que po
dem ser respondidas no decorrer deste ano que
se inicia e que servem de referencial para refle
tirmos o que estamos fazendo com a nossa vida e

com a vida do nosso planeta.

CLÁUDIO SCHMITI, AUXIUAR AOMINISTRATIVO

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
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Consulting, com executivos do merca

do imobiliário norte-americano, mostra,
que o principal fator que os desencora
ja a desenvolver "construções verdes"
é o custo da certificação. Este valor,
segundo a Northbridge Environmental

Management Consultants, pode variar
entre 0,2910 e 0,4% do preço de venda
do imóvel. Muito pouco para justificar
a paralisia do setor.

'

Outra pergunta deste trabalho foi em
relação ao custo estimado de um edifício
sustentável comparado a um convencio
.nal. cuja média das respostas' .foi 17%.
Segundo um estudo da consultoria in

glesa Davis Langdon com 221 '''edifícios
verdes", em metade deles não houve au

mento de custos de obra e na outra meta-
,

de houve apenas uma modesta elevação,

variando entre 1% e 2%.
Precisamos conhecer detalhadamente

quaís.são os custos de implantação de cada

ação sustentável e quais seus respectivos
benefícios, principalmente durante a fase
de operação dos edifícios, onde se concen

tra cerca de 80% de todo' consumo de re

cursos naturais e financeiros.
Os incorporadores justificam que não

os desenvolvem porque custam mais
caro. Os arquitetos argumentam que os

incorporadores não permitem a especi
ficação de tecnologias sustentáveis nos

projetos. As construtoras, porque os pro
jetos não as contemplam e assim o mer

cado imobiliário faz coro ao resto da po
pulação contemporânea, que pode ficar,
conhecida na história futura como os que

.

viveram na "Era da Estupidez".

,
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Divulgação das regras.gerais
será feita em março pelo TSE

,

POLITICA----------
FOTOS CÉSAR JUNKES

Integrantes da CEI receberão os novos documentos entregues à comissão nesta sexta-feira

INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR

Relatório da CEI
fica para seg ..

unda
Comissão recebeu novos documentos ontem
JARAGUÁ DO SUL

O primeiro relatório da CEI
(Comissão Especial de Inqué
rito) que investiga denúncias {,

de irregularidades na conta-,
bilidade da última Schützen
fest será divulgado na pró
xima segunda-feira. Ontem,
os vereadores começaram a

analisar os documentos en

viados pelos erivolvidos na

organização da festa.
De acordo com o presiden

te da, comissão, Jean Carla

Leutprecht (PC do B), a CEI já
recebeu novos documentos
durante a semana, em res

posta a ofícios de solicitação
feitos após a reunião ante
rior. A CCO (Comissão Cen
tral Organizadora), a SDR

(Secretaria de 'Desenvolvi
mento Regional) e Fundação
Cultural foram as entidades
que entregaram os pedidos.

Uma das novidades entre
os novos documentos, segun
do Leutprecht, é o contrato da
Associação das Sociedades e

Clubes de Tiro do Vale do Ita-
,

pocu com a empresa Fábrica
de Shaw, dita pelo secretário '

de Cultura, Turismo e Esporte,
Ronaldo Raulino, como a res

ponsável pela festa.
,

José Gentil representa a empresa

"Nós tínhamos um contra
to entre as duas partes do dia
19 de agosto. Agora, chegou
um primeiro contrato, assina
do em 30 de julho. Esses con

tratos serão analisados agora,
'pelos integrantes da comis
são", explica Leutprecht.

A intenção da comissão é
fazer uma análise profunda
dos documentos entregues até
a primeira metade de feverei
ro' pois a partir daí iniciarão
os depoimentos dos envolvi-

,

�. Fábrica de Show, . que se

apresentou em uma reunião da
Cômar,a de Vereadores em novem

bro do ano passado como respon
sável pela Schützenfest prometeu
ontem, por telefone, entregar os

ofíciQs.so,licitodos pela CEI-hQje,.à
tarde.·� empresa havia feito .umo·
reunião informal com integrantes
da comissão semana passada,
quando prometeu entregar os

documentos até terço-feiro, mos

acabou nôo cumprindo.

dos na organização. "Nós tere
mos ainda mais três reuniões

para discutir bem, tudo que re
cebemos, pois novos pedidos
poderão ser feitos", afirma o

presidente da comissão.
A partir da próxima se

gunda-feira, os encontros da
comissão passarão a ser sema

nais, sempre às 10h. Além de'

apresentar um relatório preli
minar, a CEI pretende também
divulgar um calendário prévio
de atividades.

A oito meses das eleições ta de votos. O eleitor tem até o

no país, o TSE (Tribunal Su- dia 5 de maio para transferir
perior Eleitoral) já possui um ou fazer o título eleitoral, data
calendário para o ano eleti - que não pode ser prorrogada.
voo As regras gerais do pleito As eleições começam para
serão divulgadas no dia 5 de valer a partir de junho, quan
março, porém, algumas defi- do são definidos os nomes dos
nições já foram aplicadas para. candidatos. As convenções
a disputa. - nacionais dos partidos ocor-

Desde janeiro, os governos rem entre os dias 11 e '30 e as

de todas as esferas (incluindo siglas devem encaminhar o

a municipal, que não partici- registro dos 'participantes do
pa do pleito) não podem mais pleito até 5 de julho. A partir
distribuir benefícios extras de 6 de julho, começa oficial
para a população, exceto em mente a propaganda eleitoral.
decretos de calamidade ou A propaganda eleitoral na
em programas SOCIaIS em an- televisão ocorrerá entre os

damento. O governo federal, dias 17 de agosto elo de outu

por exemplo, ampliou o Bolsa bro, 'dois dias antes das .eletções
Família para e.ste ano, mas não no primeiro turno. No entanto,
poderia criar um novo auxílio. até o dia 25 de agasta, o TSE

O rigor aumenta a partir de ainda poderá julgar a candida-
6 de abril, quando será proibi- tura dos participantes, podendo,
do a criação de novos .incen- impugna-las. O segundo turno
tivos aos servidores públicos ,das eleições será no dia 31 de
de todas as esferas. A medida .outubro e a diplomação - dos
visa impedir a compra indire- eleitos será em 17 de dezembro.

CÉSAR JUNKES

Eleitores irão às urnas para eleições no primeiro turno dia 3 de eutubru

CALENDÁRIO 2010,
• MARÇO,.- Divülgaçào das regras aefais noqia.o

• "
r ,; ,I

,�. ij'
I '�" li/I .

1
• ABRIL - Proibição de benefícios extras aos servidores a partir do dia 6

• MAIO - Prazo para criação ou transferência do título eleitoral no dia 5

. • JUNHO - Convenções partidárias entre os dias 11 e 30

• JULHO - A partir do dia 3, governantes não podem mais fazer

propaganda de feitos institucionais

.
Último dia para registro das candidaturas no dia 5
Ir:'Iíc�o da propaganda eleitoral no dia' 6

• AGOSTO -Início da propaganda eleitoral gratuita no diaI?
Prazo para julgamento das candidaturas no TSE

• OUTUBRO - Fim da propaganda eleitoral no dia 1

Eleições no primeiro turno dia 3

Eleições no segundo turno dia 31
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UPA deve estar pronta até junho, prevê secretório. Estrutura vai contar com especialistas 24 horas por dia

SAÚDE

em ritmo acelerado
Fundação beneficente administrará a unidade
CORUPÃ

. '
A construção da UPA (Uni

dade de Pronto Atendimento]
de Corupá permanece em rit
mo acelerado desde outubro

passado sob responsabilidade
da empresa Rocha Empreen
dimentos, de Canoinhas. O

prazo de oito meses, para 'en
tregar a obra encerra em ju
nho, período de inauguração
previsto pela Secretaria de
Obras do município.

A novidade é que a UPA
será administrada pela Fun-,

dação Beneficente de Coru

pá, que também é responsá
vel pela gestão do PA (Pronto
Atendimento), que fica na rua

, Nereu Ramos, junto ao posto
de saúde do Centro e a sede
da secretaria. De acordo com

o secretário de Saúde Alceu
Moretti, a Prefeitura vai repas
sar uma quantia mensal para
a direção da entidade social,
assim com acontece hoje a'

entrega de R$ .50 mil por mês

para oPA.
Outro anúncio feito por

"Quadro tle atendimentos
Umá discussão importante reuniu as Secretarias de Saúde das cida

des da região essa semana. Conforme contou o secretário de Saúdé Alceu
Moretti, os representantes municipais e os gestores dos fiospttois vizi
nhos estão organizando um quadro de atendimentos das especialidades
médicas 'e cirúrgicas 'Para atender os pacientes dos munleiplos que não,
têm uma unidade hospitalar. "Queremos trabalhar com transparência e

não ter mais Qificuldades de identificar o hospital na hora de encaml
nhnr o peciente", entàtiza:

Moretti é sobre os recursos de
R$'227 mil para adquirir parte
dos equipamentos para a UPA,
que, segundo ele, estão ga
rantidos através da SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento

Regional), de Jaraguá do Sul.
O restante necessário sairá do
caixa da Prefeitura.

Com o aval do Ministério
da Saúde, a UPA prestará ser

viço aos aproxirriados 13,5 mil
habitantes da cidade 24 horas

por dia, de segunda a segun
da-feita, com escalas de médi
cos especialistas, disponibili
dade de exames de raio-x e de

ultrassonagrafia, além de 18

leitos, distribuídos igualmen
te em três alas infantil, adulto
feminino e masculino. A área
total do imóvel é de 940 me

tros quàdrados.
O governo estadual desem

bolsou R$ 700 mil na obra. E
dos cofres da administração
municipal sairá cerca de R$
400 mil, totalizando, em média,
o valor de R$ 1,1 milhão. "Essa
é a maior obra no setor da Saú
de já realizada na cidade de Co- '

rupá", destaca o secretário.

DAIANA CONSTANTINO

Asfalto de seis quilômetros
nas ruas do bairro Itapocu

,

A Secretaria de Educação ,de Cowpá reçebeu ontem um ôni,Hu� �s- '

'coler O veículo foi adquirido através·de convênio de RS 324..350, val,or,,:
financiado pelo programa do governo federal Comi'nho do Escola, ,paro"
comprar dois veícolos..Com esse investimento, mais de 200 estudantes
vão ser beneficiados nos três períodos de aula dos estudantes do rede'
municipal e estadual do município.

CORUPÃ
As obras de pavimentação

do bairro Itapocu, de Corupá,
iniciaram na semana passada. A
passagem por trechos das ruas

Willy Germano Gessner e Abílio
Lunelli está impedida porque a

Secretaria de Obras trabalha na

colocação da tubulação nas la
terais das estradas de barro: Ao
todo, vão ser seis quilômetros
asfaltados.

Segundo o secretário Antônio
Vicenti Tureck, os tubos do início

o
z'
i=
Z

�
(/)
z,
o'
o
«
Z
«
<i:
o Ir,

da rua Willy Germano Gessner
vão ser maiores já que a locali
dade sofria com alagamentos nos
dias de enxurrada. A intenção é
resolver esse problema, além de
oferecer melhores condições in
fraestruturais.

O investimento total é de R$
2,5 milhões. O governo estadual
desembolsou R$ 1,7 milhão e a

administração municipal entrará
com a contrapartida de R$ 800
mil. A entrega está prevista para'
daqui a 180 dias.

Faleceu às 10h do dia 26/1, o Sra. Denise Ma
rio Correio de Souza, com idade de 38 anos,
ó sepultamento foi realizado dia 27/1. às 10
horas, saindo o féretro do Capelo Mortuário
,do Vilo'Lenzi, seguindo após poro o cemitério
Municipal do mesmo localidade.

FALECIMENTOS

Faleceu às 5h do dia 23/01, Q Sr. Arnoldo Silvo
Gomes, com idade de 82 anos, o sepultamento
foi realizado dia 24/1, às 8h30, saindo o fére
tro do Salão do Igreja São Pedro em Schroeder,
seguindo' após poro o cemitério Municipal de
Schroeder.

Faleceu às 23h45 do dia 23/1, o Sr. Osni Ma
chado dos Santos, com idade de 57 anos, o

sepultamento foi realizado dia 24/1, às 16
horas, saindo o téretrn do Centro Comunitário
do Igreja Cristo Salvador no Borro do Rio Cer
ro, seguindo após poro o cemitério do mesmo
localidade.

Faleceu às 19h05 do dia 24/1, o Sr. Alowon
Loube, com idade de 90 anos, o sepultamento
foi realizado dia 25/1, às 16h30, saindo o fére
tro do Igreja Católico Santo Estevão no Estra
do Goriboldi, seguindo após porg o cemitério
do mesmo localidade.

Faleceu às 7h30 do dia 26/1, o Sr. José Dolpioz,
com idade de 83 anos, o sepultamento foi re
alizado dia 27/1, às 10 horns, saindo o féretro
do Capelo Mortuário do Vila Lenzi, seguindo
após poro o cemitério Municipal do Vila Lenzi

Faleceu às 8h40 do dia 26/01. o Sra. Anita
Muller Jung, com idade de, 92 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 23/1, às 17 horas,
saindo o féretro do Residência no Estrado Pon
to Cumprido em Guoromirim, seguindo após
poro o cemitéri.o de Guoromirongo.

Faleceu às 10h05 do dia 26/1, o Sr. Aristides,
Eugenio do Amoral Filho, com idade de 56
anos, o sepultamento foi realizado dia 27/1,

.

às 14 horas, saindo o féretro do Igreja Sagra
do Coração de Jesus no Bairro Estrado Novo,
seguindo após poro o cemitério Municipal de
São Francisco do Sul.

"

-Faleceu às 22h45 do dia 26/1, o Sr. Paulo Sjo
berg, com idade de 80 anos, o sepultamento

'

foi realizado dia 27/1, às 16 horas, saindo o

féretro do Igreja Evangélico Lutherono Martin
Luther no Estrado Goriboldi, seguindo após
poro o cemitêrln do mesmo localidade.

Faleceu às 17h do dia 27/1, o Sr.lreno'Koepp, com
idade de 64 anos, o sepultamento foi realizado dia
28/1, às 17 horas; saindo o féretro do Residência
no Rod. 416 em Rio Cerro II, seguindo após poro o

cemitério Cristo Bom Pastor em Rio Cerro II.

FaleCeU às 17h40 do dia 27/1, o Sra. Sophio Rud
nick, com idade de 84 anos, o sepultamento foi
realizado dia 28/t às 1.7 horas, saindo o féretro
do Capelo Mortuário Mario Leier no Ruo Cei.
Procópio Gomes de Oliveira 1066, seguindo após

.

poro o cemitério Municipal do Vila Lenzi.
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Festival faz pessoas descobrirem o encanto da música erudita enquanto labutam

FONE473370-1023
www.grupDft.c;:om.br

JARAGUÁ DO SUL

Eles falam como conhece
dores do assunto. Sabem-os
nomes e distinguem os sons

da maioria dos instrumentos
musicais que transitam pelo
Centro Cultural da Scar. São

espectadores, mas também
não deixam de ser alunos. Afi
nal, há poucos anos, sentar na

plateia e assistir a um concer

to estava distante da agenda,
era algo quase impossível.

No entanto, o Femusc mu-.
dou a rotina e as preferências
do cotidiano. Agenor Fachini,
55, e Jair Nunes, 35, têm isso'

,

YeJJlUi)e:mtfüeajxua�aeidode

em comum. Além de dedica
rem as últimas duas semanas

ao trabalho no staff do evento,
ambos ainda arranjam tempo
para alimentar uma nova pai
xão: a música erudita.

Conforme Fachini, coordena
dor de transporte, antes de inte

grar a equipe de apoio do festival,
em 2006, a trilha sonora do dia
a dia era muito diferente. "Hoje
deixo até CD que ganhei de' al-

o

guns professores no carro e ouço
enquanto dirijo. Aprendi a gostar
e'muito", comenta.

Por enquanto, o segurança
Nunes não' chegou' a esse pa
tamar, porém, o convívio com

os instrumentistas o fez ter
vontade de ouvi-los em ativi
dade. "É bonito. Quem nunca

viu uma apresentação, precisa
ver", resume.

KELLY ERDMANN

TRABALHADORES E,· NAS
FOL AS, ESPE TADORE-

" I

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
.................................................................................................................................... ,.

• VIOLÃO NO SESC
• Horário: 18h • Palco: Sesc Jaraguá do Sul
• Programa: Concerto em ré maior, de Antonio Vivaldi

• PIANO MASTERS
• Horário: 18h • Palco: Grande Teatro da Scar
• Programa: Um piano e quatro, seis ...oito mãos! Valsas op. 39, de Johannes Brahms.

I Valse e " Romance, de Sergei Rachmaninov e outra mantida em segredo

• JOVENS SOLISTAS
• Horário: 19h • Palco: Pequeno Teatro da Scar
• Programa: Sonata para violino e piano op, 12 n° 1, de Ludwig van Beethoven. Irio em

si-bemol maior, de Wolfgang Amadeus Mozart. Septeto, de Camile Saint-Saens

• GRANDES CONCERTOS
• Horário: 20h30 • Palco: Grande Teatro da Scar
• Programa: Orquestra Sinfônica do Femusc. Concerto n° 3 para piano e orquestra,
de Ludwig van Beethoven. Sinfonia n° 4, de Peter Tchaikovsky.
• ATENÇÃO!
• O acesso à programação do Femusc é gratuito, com exceção a da série Grandes

'

Concertos. Para estes, os ingressos custam R$ 20. Estudantes pagam a metade
do valor. Idosos e portadores de defiCiências têm entrada livre.

.

• REMARCADO
• A apresentação da obra "História do soldado", de Igor Stravinsky, cancelada na

noite da última sexta-feira, vai acontecer neste sábado, às 14h, no Grande Teatro da
Scar. A execução é dos professores do Femusc. O adiamento ocorreu porque um dos
instrumentistas teve uma indisposição física.

Coordenador de, transportes, Agenor Fachini diz ter mudado até o

gosto musical depois de conhecer a rotina dos instrumentistas

• MÚSICA NO SHOPPING
• Horário: 13h • Palco: Shopping Breithaupt • Programa: Sexteto paracordas,
de Johannes Brahms. Assobio a jato, de Heitor Villa-Lobos

• MÚSICA NA IGREJA
• Horário: 18h • Palco: .Igreja Matriz São Sebastião
• Programa: Elegiac, de Arnold' Bax. Quarteto nO 1, de Heitor Villa-Lobos. Serenata
em ré.maior, de Ludwig van Beethoven. O tdílio de Siegfried, de Richard Wagner

Segurança há dez anos, Jair Nunes diz nunca ter tido um

trabalho tão tranquilo e surpreendente quanto no Femusc

UMA
SURPRESA TAO

,

AGRADAVEL...
Perceber e se encantar pela

música erudita não foram as úni
cas surpresas que o Femusc pro
porcionou para pessoas como Jair
Nunes e Agenor Fachini. Segundo
os dois, a convivência com os mú
sicos também os impressionou.

Além de conhecer a maratona
intensa de estudos que é a vida
dos instrumentistas, ambos ain
da fizeram outras descobertas.
Educados, divertidos, tranqui
los. Esses são só três adjetivos
enfatizados pelos trabalhadores
do festival quando lembram de
alunos e professores. Isso sem

contar os inúmeros outros con

ceitos revistos como, por exem

plo, o de achar que essa arte es

tava estagnada no passado e não
envolvia mais os jovens. "Eu não
sabia que era exatamente o con

trário", confessa Nunes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Uma lagartixa
de 1 00 quilos
Sustos são esperados quan

do caminho pela vegetação
dominada por gramados secos
e palmeiras de carnaúba da
ilha de Komodo na Indonésia.
Andando sempre na "cola" do
guia, de medo, não se distan
ciando pór mais de poucos
passos, eis quê com frequên
cia por de trás de montes de

pedras aparece um lagarto de
.100 quilos. Sempre babando
e a toda hora mostrando uma

fina e longa língua amarela.
Somente aqui vivem. Chama
dos de dragões de Komodo,
esse réptil tem uma aparência
pra lá de assustadora. Poderia
certamente se encaixar aos fil
mes onde monstros aparecem
devorando pessoas. Seu corpo
aparenta de um lutador. mus
culoso. Suas patas são impo
nentes. As cicatrizes pelo cor

po afora demonstram as lutas
.

disputando uma fêmea duran
te o período de acasalamento.

Mas é a língua, sua arma fa-
. tal. Sua presa, na maioria das
vezes búfalos ,selvagens, mor
re em até três dias aepois da
mordida. A saliva desse ani
mal babão é virulenta. De há
bitos diurnos, ataca nas horas
mais quentes do dia. Um bú
falo levou meia hora para de

saparecer entre cinco dragões.
Somente o 'par de chifres ficou
registrando que aquele búfalo
foi vida um dia. Nem os ossos

sobraram.
Além de predador, os dra

gões são canibais. Os filhotes

que saem dos ovos depois de
nove meses enterrados, fogem
dos adultos até os seus cinco
anos de idade. Nesse período
vivem em árvores se alimen
tando com sapos e cobras.

Esses monstros vivos que
são os maiores lagartos do
mundo, não são relíquias dos
tempos dos dinossauros, são
animais dos tempos moder
nos. Agora porque eles vivem
somente nessa ilha perdida na·

Indonésia é um mistério.

VARIEDADES--------'------

CINEMA

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Sherlock Holmes (Leg)
(16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)
• Sempre 00 seu Iodo (Leg) (14h40 - todos os dles)

, , � .

li Cine Shopping 2
• Lula - O Filho do Brasil (Dub)-.---.
(14h20, 16h45 - todos os dias)

• Encontro de Cosais (Leg)
(19h10, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping'3
• Alvin e Os Esquilos 2 (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20, 19h1 O - todos os diaS)
• Avotor (Leg) (21 h - todos os dias)

JOINVILLE .

• Cine Cidade 1
• Avotor (Dub) (17h20, 20h40 - todos os díus)
• Xuxo em o Mistério de Feiurinha (Dub)
(14h, 15h40 - todos os dlus)

• Cine Cidade 2
• Julie & Julio (Leg) (19h, 21 h30 - todos os dias)
• A Princesa e o Sapo (Dub) (15h, 17h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alvin e Os Esquilos 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
• Avatór (Leg) (21 h15 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Amor sem Escolas (Leg) (16h20 - todos os dias)
• O Fim do Escuridõo·(Leg)

.

(14h, 19h, 21 h30 - todos os diaS)

Mitos e mentiras
-

sobre sua saúde
o livro fala dos muitos mitos e infor

mações equivocadas que ouvimos sobre
saúde e mostra o que há por trás deles.
Os médicos Aaron Carroll e Rachel Vre
eman aliam seus conhecimentos como

pesquisadores científicos a bom humor e
oferecem uma coletânea atualizada e re

veladora de mais de oitenta textos curtos,
contendo fatos esclarecedores.

• Cine Neumorkt 4
• Q",AmQf sem Escólns (Lf�g.) "

(j 4h3Q, 17h10, 19h20, 21M5 - todos os dias)

• eine Neumarkt 5
'. O fim du Escuridão (leg). . .

'�14hi 11h, J 9H25, 2JMO - tod

Conciliando
as relações

Ouando Sandy contrato Aram, um ra

paz de 24 anos, 'para ser "o" babá das
crianças, sua vida dá uma reviravolta. Ele
parece ser tudo o que Sandy precisava,
mas ao mesmo tempo traz a ela a insegu
rança de uma nova relaçõo, sem contar a
dificuldade de cuidar das crianças.

CATHERINE ZETA-JONES JUSTIN BARTHA

novidades no AMOR

NOVELAS

CAMA DE GATO
Mori conto poro Alcino que Déboro não é suo filho e

ele fico contente por elo poder namorar Pedro. Alcino
vai 00 encontro do filho e conto o verdade poro os

dois, que ficam rodiontes com o notícia. Verônica e

De FonteneUe convencem GVstav9 o não �ntar pa,ro
Rose·que eles irão fazer o depoimento de Consuelo

perder o credibilidade. De Pitágoras, advogado do

pai biológico de Bené, aviso que ele herdou todo o

fortuna do pai. Gustavo e Verônica reagem vitoriosos,
enquanto Rose e Alcino ficam desolados.

TEMPOS MODERNOS
Jonnis conto para Nelinho que seu pai está des

pejando o pessoal do Galeria. lolondo volto 0-
. trabalhar no coso de Goretti. _Nelinho provoco
ciúmes em Zeca e o deix_o furioso. Hélio comento
com Fidélio que não consegue tirar Niemonn do

cabeço. Zeca chego tronstornodo à escola de danço
do mãe e afirmo que não quer mais saber de Ne
linho. Ramón pressente que algo vai acontecer e
no momento Ditto invade o Galeria contando. Nora

danço com Zeca � Nelinho observo escondido. To
mara revelo o Leal que ele está doente de verdade.

VIVER A VIDA
Tereza ligo poro Dr. Moretti preocupado com o fe
bre de Luciano. O médico explico que os sintomas
são de infecção urinário. Miguel fico aflito por não

poder se aproximar de Luciano. Cido pede outro

presente o Gustavo. Gustavo fico mol-humoroâo
por Betino folar que vai comprar um presente de
casamento coro poro dor o Molu. Luciano preciso
ir 00 hospital pora fazer exames. Isabel comento
com Mio que Alexandre está namorando Ellen e se

insinuo poro o médico. Arione organizo os últimos
detalhes poro o festa do vila.

PODER PARALELO
A primo de Cleonice ornamento Pedrinho. Lurdes
observo o cena, encantado. Orlando fico preocu
pado com o atitude de Lurdes de acreditar, de foto,
ser o mõe do bebê. Orlando diz o Lurdes que eles
têm que entregar Pedrinho poro o pai. Lurdes fico
triste e afirmo que Pedrinho'corre perigo no coso

do Mouro. Antônio falo poro Khalid que gostaria
de lutar com ele. Rafael pede para Antônio manei
rar nos brincadeiras, pois seus "hóspedes" estõo
em outro clima. Mouro revelo o seu advogado que
acho que Neide dava dinheiro à Nida.

BELA A FEIA
Clemente. fico chocado 00 saber que terá que
vender o corro. Belo conto que desde que Verôni
ca assumiu o presidência, elo perdeu o aumento.
Clemente fico revoltado e diz que o .filho tem que
denunciar à polícia, mos Belo se recuso. Cíntia co-

.
menta que não gostou de ter encontrado com Belo
e Rodrigo diz que não sabia que elo estaria por lá.
Os dois _discutem. Ricardo pede o ajudo de Verô
nica para que Cíntia fique do seu lodo. Clemente
entende os argumentos do filho e é muito com

preensível. Cíntia seduz Rodrigo, que se entrego.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoras).
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UNIVERSIDADES FEDERAIS

NACIOJ\lAl�---------

Alunos do Enem já
.

.

podem se ca,ndidatar
A partir de hoje 47mil vagas estão disponíveis
BRASíLIA

Começa hoje o primeiro
sistema de seleção unificado
(Sisu) para instituições fede
rais de ensino superior, que
permitirá aos alunos que fize
ram o novo Enem (Exame Na
cional de Ensino Médio) sele
danar onde querem estudar.
Os estudantes terão acesso a

seus resultados, consultando
o site http://sistemasenem2.
inep.gov.br/Enem2009.

v

O processo deverá ser todo
feito pela internet. Com ele,
os estudantes podem tentar

uma vaga em qualquer Esta
do, desde que a instituição
esteja participando do siste
ma. São 47,9 mil vagas. em 23
universidades federais e 26
institutos federais de educa

ção tecnológica que poderão
ser escolhidas por 2,6 milhões
de candidatos.

O aluno escolhe apenas um

curso, mas, nos seis dias em

que o processo estiver aberto,
ele poderá mudar a opção caso

perceba que sua nota não é su l'

ficiente para ser aprovado.
Um dos alertas que o MEC

(Ministério da Educação) faz é

para que os estudantes confi
ram todos os dias sua seleção
para garantir que ainda estão

aprovados no curso que esco

lheram. Com a possibilidade
de mudanças, a tendência é

que a nota de corte dos cur

sos mude a cada dia. Alguém
que estava classificado em

um dia poderá perder a vaga
no seguinte. "Nos primeiros

Estudantes têm acesso o seus resultados no provo pelo site do Inep

lugares, essa possibilidade é
. menor, mas na parte de baixo
da lista isso pode ocorrer com

frequência", explicou a secre

tária de ensino superior do

MEC, Maria Paula Dallari.
Os estudantes que ficarem

de fora da primeira etapa po-:
derão tentar mais uma vez na

segunda e na terceira etapa.

Presidente está bem, mas "muito cansado"
Cardiologista Roberto Kalil disse 'que Lula deve passar por check-up
SÃO PAULO

O médico cardiologista Ro
berto Kalil Filho, que acompanha
o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, disse que ele está bem,
mas "muito cansado". Segundo
o médico, o'exame de saúde ge
ral de Lula estava previsto para
ocorrer no início do ano e deve
ser realizado nos próximos dias.

Lula está em seu apartamen-.

to em São Bernardo do Campo,
no Grande ABC, e teve seus

compromissos desmarcados.
De acordo com a assessoria do

governo, o presidente está com

a pressão arterial regularizada e

. ficará em repouso no fim de se

mana, apena� por precaução.

Lula foi como uma ducha de

água fria em Davas. Era grande
a expectativa em tomo da parti
cipação do presidente brasileiro,
que receberia hoje o prêmio de
"Estadista Global", a primeira
edição da homenagem criada
pelo Fórum' Econômico Mun
dial. Lula será representado pelo
presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles.

NO FÓRUM
A ausência do presidente

o
,«
c»
«

S
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>
o
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTAÇATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do SuI- MargotAdelia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficiala

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

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 edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forlem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço fomecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 135229 Sacado: BUB CONSTRUTORACIVILLTDA ME CNPJ: 10.876,102/000
Cedente: EVOLUCAO COMERCIO DE COMPRESSORES E EQUIPAMENTCNPJ: 07.382.761/000
Número do Título: 4782/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:'13/01/201O Valor: 140,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
�----------------------.:;--------------------------------------------------------------------------------------------------_---_--------

Protocolo: 136025 Sacado: CACIO DE OLIVEIRA CPF: 941.359.089-34
Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 97084,08 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 15/01/2010 Valor: 267,58
Liquidação após a intimação: R$1D,40, Condução: R$.8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136141 Sacado: CONDOMIMO PROnLEITE JGUA DO SUL CNPJ: 02.851,647/000
Cedente: ESTOFADOS ZEM INDUSTRIA E COMERCIO UDAME CNPJ: 85.104.420/000
Número do Título: 445 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 08/01/2010 Valor: 200,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136067 Sacado: CRISTIANO LUCIANO SCHIER DE SOUZA CPF: 023.225.559-83
Cedente: BVFINANCEIRA SíA:C.El. CNPJ: 01.149.953/000
Número do Título: 131017277 Espécie: Cédula de Crédito Bancário'
Apresentante: ARISTOGNO ESPINDOLA DACUNHA DataVencimento: 02/08/2008 Valor: 1.673,32
Liquidação após ii intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136073 Sacado: DIANA FAGUNDES TOMAZZELu
Cedente: AUDACIA CONFECCOES LTDA EPP CNPJ: 04.961.925/000
Número do Título: 2426/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 03/0112010 Valor: 1.322,69
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136048 Sacado: DULI EuETE SIOMIIONE CPF: 945.202.169-15
Cedente: CONDOMINTO RESIDENCIALHIlAMAR CNPJ: 03.555.531/000
Número do Título: 201122009 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 15/12/20'09 Valor: 115,36
Liquidação após a intimação: R$ 10.40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135490 Sacado: IGREJA EVASSEMBLEIA DE DEUS
Cedente: AGUIAEQUIPAMENTOS LTDAEPP
Número do Título: 1686/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UMBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 10/01/2010 Valor: 205,25
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

CNPJ: 79.362.521/000

Protocolo: 135995 Sacado: JARAGUA - PONTOCOMTREINAMENTOS CNPJ: 05.465,658/000
Cedente: GRUPO APROVACAO FRANQUEADORALTDA CNPJ: 08,583.974/000
Número do Título: 29 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 16/0'112010 Valor: 1.000,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 135559 Sacado: lADISLAUMACHADO CPF: 015.680.299-69
Cedente: ARS EMPREENDIMENTO MERCANTILUDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Título: 615935 (l0/3Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTILLTDA DataVencimento: 14/01/2010 Valor: 200,90
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135826 Sacado:WSAWOLFART CPF: 893.930.150-15
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número do Título: 07968 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 120,00
Liquidação após a intimação: R$ lQ,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136061 Sacado: MARIA SALETE JUNKES CPF: 890.957.079-20
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-CH CNPJ: 01.149.953/000
Número doTítulo: 131014382 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: RICARDO CLERICI DataVencimento: 08/04/2008 Valor: 3.686,29
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136200 Sacado: MERCADO COMETA LTDAME CNPJ: 10.737.117/000
Cedente: FRIGORIFICO GESSNER LTDA , CNPJ: 83.177.170/000
Número do Título: 13248/A� -9 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 18/0112010 Valor: 1.221,30
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 136232 Sacado: MR EMBAlAGENS LTDA CNPJ: 10.486.229/000'
Cedente: TAIPA SECURITIZADORAS/A CNPJ: 08.928.243/000

'

Número do Título: 156896 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 14/(i)1/2010 Valor: 776,48
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 135763 Sacado: OMGADMIMSTRADORADE BENSUDA CNPJ: 06.998.107/000
Cedente: MADEIRAFLORIDA LTDA CNPJ: 95.817.664/000
Número do Título: 377/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

,

Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 13/01/2010 Valor: 1.200,00
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;::----------------
Protocolo: 136104 Sacado: ONSPOTWEBSOLUTlONS PROCESSAMENTE DE CNPJ: 07.303.677/000
Cedente: FORMIGAR! INFORMATICA COMERCIO DE PRODUTOS ELECNPJ: 07.368.856/000
Número do Título: N 6447001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/01/2010 Valor: 200,00
Liquidação após a intimação: H$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
_._----------------------------------------------------------------------------------------_._-------------------------------------------

Protocolo: 136205 Sacado: PARTNERACIONAM.ELETRLTDA CNPJ: 00.572.471/000
Cedente: FATORASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 06.227.303/000
Número do Título: 20/40-A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 780,91
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136107 Sacado: RENI RODRIGERI CPF: 219.372.309-53
Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 107647,03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135162 Sacado: ROBSON"FERNANDOWR,OBLEWSKI CPF: 678.500.659-72
Cedente: REFRIGERACAO TEX FRIO LTDA - ME CNPJ: 83.130.252/000
Número do Título: 21238 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação'
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 10/0112010 Valor: 100,00
Liquiqação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 136295 Sacado: ROGERIOVAlDIR KRIGER CPF: 653.419.889-49
Cedente: SILVIA PATRICIA BRIDI UMA CPF: 685.220.889-34
Número do Título: 26 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: SILVIA PATRICIA BRIDI LIMA DataVencimento: 10/08/2009 Valor: 3,000,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135915 Sacado: VALMIR FERRARI CPF: 017.421.909-10
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000
Número do Título: 42.2.660A05Espécie: Espécie de Contrato
Apresentante: BANCO FINASA S/A DataVencimento: 20/08/2009 Valor: 11.082,72
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
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É A TREVA!

A feiticeira não foge da briga
,

'

Sucesso no Japão, Bayonetta chega ao Brasil com muita luta e golpes complexos
Acaba de chegar ao Brasil o aguardado game
que já bombava no Japão desde outubro do

, ,

ano passado. Depois do sucesso no Oriente,
Bayonetta vem com pompa por aqui.
Primeiro lançamento de 2010 da NC Games,
o .jogo tem como principais características a

ação frenética, com golpes bastante complexos e

lutas longas, que prometem agradar em cheio os

fãs de um quebra-quebra.
O game foi idealizado por Hideki Kamiya,
que traz no currículo clássicos de peso como

Re.sident Evil e Devi! May Cry, e, hoje, é um

dos maiores desenlvovedores japoneses.
Em Bayonetta, o jogador é membro de um

clã antigo que conta com poderes que vão
além da compreensão de meros mortais. O

embate é entre forças das trevas e seres

divinais. Neste caso, os inimigos são

angelicais.
Destaque também para a personagem
principal que dá nome ao jogo. A feiticeira

sexy é fortemente armada com quatro
pistolas que podem ser usadas ao mesmo

tempo. Ela ainda tem outros recursos como

ataques mágicos poderosos usando os longos
cabelos.
O game também traz elementos de torturas.
Por sinal, as ações mais violentas de

finalização ganharam um tratàmento especial
e são acima da média do gênero de lutas.

Bayonetta chega às prateleiras com versões

para PlayStation 3 e Xbox 3�0.
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Universo TPM
Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

DIVÃCOM
NATÁLIA LUCIA PETRY

EU SOU: determinada, sincera. NAMINHA BOLSA NÃO FALTA:
celular. QUERIA QUE O MUNDO: fosse mais fraterno, mais jus
to. DESEJO QUASE SECRETO: é secreto demais!
NÃO VIVO SEM: meu filho, minha família. APLAUSOS PARA:
Zilda Arns. VAIAS pARA: impunidade nas CPIS (Caso Arruda,
Sarney, Renan Calheiros, e tantos outros). DESNECESSÁRIO É:
demagogia política. UM FILME: O carteiro e o poeta. UM EN

DEREÇO VIRTUAL: profnatalia@cmjs.sc.gov.br/ wWw.verea

doranàtalia.blogspot.com. UM LUGAR PARA COMER: casa da
minha mãe. O QUE BEBER: água. O QUE FALTANOS HOMENS:

emoção, O QUE SOBRA NAS MULHERES: sensibilidade. SO
NHO DE CONSUMO: casa no sítio onde nasci. UMADIVA: Irmã
Dulce. NA TPM EU: fico sensível, muito irritada. A FÓRMULA
DOAMOR É: amar incondicionalmente.

II

BISCOITO DA SORTE
O teu bem não pode fazer mal aos outros.

Coceirinhas
Tenho uma amiga que sofreu novamen -

-

te neste verão com alergias na pele. Andei
dando uma lida em alguns artigos e desco
bri que muitas vezes essas coceirinhas po
dem não ser o que pensamos, como aler

gia ao protetor solar ou á algum alimento,
areia, mar... A pele empipocada e vermelha

pode sugerir uma alergia provocada pela
exposição demasiada ao sol. Segundo es

pecialistas, braços, coxas, ombros e colo
"

são as partes mais atingidas. De qualquer
maneira, a solução é procurar um derma

tologista. E pegar leve com o sol, sempre!

EMPRESTA UM TROCO?
Prestem atenção: o, cara paquera você, vocês ficam, ele pede
seu número e promete ligar. E liga!Você dá saltinhos, acredita
que o Brasil ainda tem jeito, agradece Santo Antônio, liga para
todas as amigas, paraa família, para a prima que está na Che
chênia. E se prepara para o grande encontro! Entra no carro do
bafe esperando ouvir o quanto você está linda e omáximo que
ele diz é: "podemos achar um lugar 'baratinho' pra jantar?" No
seu salto alto e lantejoulas, você é obrigada a sentar num ban

quinho da barraca de cachorro quente. Chegando em casa,
ainda liga para todo mundo chorando, para dizer que não foi
dessa vez. Homemmão de vaca, ninguémmerece!

• O bom de ter a família per
to é que você pode correr para
lá sempre que se sentir triste,
com medo, cansado. Mas é
bom lembrar de correr para
eles também quando se sentir

alegre, eufórico e cheio de felici
dade para dividir!

• Nas minhas andanças pela
internet atrás de receitinhas

para a prática (inútil) dos meus
dotes culinários, encontrei o

.

site homemnacozinha.com. As
receitas são descomplicadas e

o cara parece entender mesmo
do assunto! Invejinha dele!

• A queridona Juliana Cam

pos me informou: breve, breve,
,

a Band TV abre suas portas na
cidade. A Iú estará à, frente, ge
renciado a sede de Iaraguá, que

,

inaugura emmarço. Boa sorte!

• A gente adora urna piadinha
de português e eu sempre des
confiei que de bobos eles não
têm nada. Mas então descobri

que hoje, em Portugal, é come
morado o Dia da Incontinência
Urinária.

• Cristina Kirchner, presiden
te da Argentina'discursou para
suinocultores dizendo que
carne suína melhora a ativida
de sexual. Ou ela bebeu, ou as

estratégias dela estão além da
minha compreensão!
• Chico Buarque, Viver do
Amor:

"

...É por isso que se há
de entender que o amor não é
urn ócio. E compreender que o
amor não é urn vício. O amor é
sacrifício. O amor é sacerdócio.
Amar é iluminar a dor..."

Simplicidade
Ah! As crianças... Hoje, assim como

no nosso tempo, elas não demons
tram o valor que alguns detalhes re
almente têm. Ver urn filme juntos,
deixá-lasbrincarmais tempo de vez
em quando, ficar juntirh0 na cama
antes de dormir falando sobre qual
quer coisa, planejar o fim de sema
na, fazer urna comida diferente e

pedir ajuda. Eu lembro bem de toda
a atenção e carinho que recebi, jun
to commeus três irmãos. São coisas

que a gente carrega para vida toda.
Bem no fim das contas, depois de
adulto, você quase esquece aquelas
briguinhas por causa da louça suja
e do quarto bagunçado. E lembra
muitomais dos beijos e abraços!
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PESQUISA

DIVULGAÇÃO

linha de Fundo Por Genielli Rodrigues, interina

JulimarPlvatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

AS VUVUZELAS FAZEM MALA SAÚQE.
SEGUNDOA UNIVERSIDADE DE PRErÓRIA,
NA ÁFRICA DO SUL, O INSlRUMENTO NO
ESTÁDIO PODECHEGARA 140 DECIBÉIS.

O RECOMENDADO DE EXPOSIÇÃO
POR 15 MINUTOS É DE 137.::::l

C>

:§
S2
o
o
o
ii:
,«
Õ
i:::-
a::

::5
::::l
o
<!l
o
<!l
ii:
o
o
a::

DOIS TOQUES
fEMININO·No domingo, 30, as
meninas do Olympya estarão
no litoral para o Campeonato de
Beach Soccer de Barra Velha.

***

, PREPARAÇÃO. Essa é a primeira
competição do ano e serve de

preparação para o Catarinense.

,

No ano passado elas ficaram com

a segunda colocação.

Mudanças
No jogo de quarta-feira entre Iuven

tus e Chapecoense ficou evidente as li

mitações que o time está tendo com o

elenco pequeno. A diretoria está fazendo
a sua parte, trouxe mais um atacante e

um lateral-direito, Alan Patrick e Fabia
no, e vai contratar mais dois zagueiros.
Belmonte prometeu' fazer mudanças, a
primeira já fez, sacou o goleiro André e

colocou Ciarelli (foto), que, segundo ele,
tem mais experiência. Resta esperar até
sábado para ver quais outras alterações
Belmonte fará na equipe.

***
/

APITO· O árbitro de futsal Jean
'Michel Bonnaud foi eleito o

melhor do mundo de 2009, pelo
100 Umbro Awards Futsal Planet.

***
'

DECISIVO· Jean atuou nos jogos
decisivos do Grand Prix e três
vezes seguidas na final da Liga
Futsal.

RODRIGO GOULART/DIÃRIO DO IGUAÇU

REFORÇO

Juventus controla
{dois para a zaga
Mas nomes ainda não foram confirmados No último quarto-feiro, o Juventus sentiu desfalques é elenco re,duiid�
JARAGUÁ'DO SUL Paulista de [undíaí, teve pas-

A;' diteH)�ia .. l';dtY,iJúventus' sagens pelo Hidrolandense-

segue' abusca por mais 're:fór�' GO, "Coianiense, Paraná e

,ços para tirar o time dã. situ-:' Goiás. Seu último clube foi
ação difícil que se encontra;

"

o Brasiliense, no qual dispu
último lugar na tabela. 'Na tou á. Série B do Brasileírão.

segunda-feira quem chega Outro jogador que foi
à 'cidade é o zagueiro Wen- anunciado, mas ainda não
de'! Chaves Cidra, 23 anos, chegou.no João Marcatto é o

natural de Morrinhos (GOr. volante colombiano Carlos
Mas as negociações não fo- Fernandes, 27 anos. O joga
ram fechadas. Ainda' essa dor foi companheiro de Car
semana, o clube deve anun- los Saa no América de Cali.
ciar a contratação de mais De acordo com Vargas, o

um defensor. consulado da Colômbia no

Wendel tem 1,82 metro, Brasil ainda não liberou o.

'77 quilos e também atua visto de trabalho do atleta.
como volante. Foi revelado No início dessa semana,
nas categorias de base do chegaram ao clube o atacante

Alan Patrick e o lateral-direi
to Fabiano. Ambos já estão à

disposição de Belmonte para
o jogo de sábado, contra à
Criciúma, às 17h.

Conforme Vargas, pro-
-vavelmente as contratações

, devem parar por ai, já que o

.firne ainda depende da sen
, sibilidade do torcedor para
"

juntar mais dinheiro e con-

tratar. "O torcedor espera
que o time renda em campo e

tenha reforços, mas para isso

precisamos da ajuda deles
com a compra das cartelas",
revela. -

OPORTUNIDADE

Empresa no ramo 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).

GENIELLI RODRIGUI;S
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FIM DA NOVELA

ESPORTE----------

ROBINHO ACERTA COM O ,SANTOS
I

Jogador acredita que terá assim mais chance de disputara Copa'
Aos 26 anos, cinco a mais

do que tinha quando deixou o

Santos para reforçar o Real Ma
drid, Robinho vê no Peixe uma
tábua de salvação. Em baixa
no Manchester City e ·temen-

. do ficar fora da Copa 2.010; o
. atacante acredita que o retor

no ao time que o revelou será
uma chance para jogar bem e

garantir uma vaga no grupo
que tentará o hexacampeonato
na África do Sul. Robinho vem
para o Brasil no domingo e assi
na contrato com o Santos até o

dia 4 de agosto.
O jogador abriu mão de par

te de seus salários para voltar,
Ainda assim, vai ganhar R$ 1

milhão por mês. Essa quantia
será paga por patrocinadores.
Após o Mundial; o jogador vol
ta à Europa. O site oficial do
clube inglês confirmou ontem .

que o Santos assumirá todos os

termos do contrato do jogador
(incluindo salários e bônus).

Embora seja considerado
homem de confiança do téc
nico Dunga, Robinho estava
incomodado 'com o fato de
não ser muito aproveitado por
Roberto Mancini. O treinador
italiano estabeleceu um rodí
zio de atacantes. Para Robi
nho, isso o prejudicava, pois.

. ele perdia ritmo:
A data da estreia de Robi

nho ainda não está confirma
da. Tudo depende do envio
dos documentos do Manches
ter City para o Brasil. Mas,
se tudo corre� bem, ele pode
até disputar o clássico contra'

o São Paulo, marcádo para o

dia 7 de fevereiro, na Arena
Barueri.

Robinho é o terceiro joga
dor da geração de 2002 a re

tornar ao clube. Do grupo que
resgatou o Santos ao conquís
tar o Brasileirão daquele ano;
estão na Vila O·goleiro Fábio
Costa e o lateral-esquerdo Léo.

DIVULGAÇÃO

Robinho volta ao Brasil de olho na vaga para disputar a Copa e insatisfeito com a reserva no Manchester Ci.ty

; Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista apàrtlr de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT ,(cód.5U21C4) MY 09/10,
Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir de 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 FI�x, 4
portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gol94 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.m. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40.Validade: 29/01/10

._---------

www..autoelite.com.br Grupo Auto -Elite 40 anos de credibilidade.
'

•. 47 3274 6000
Caraguá Auto,Elite
Uma relcçõc de confionçc.

--------------,--_"-----

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

�--POLITICA

Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselli
carolina@ocorreiodopovo.com.br .

CÉSAR JUNKES

I��i�J}�I��df��ara
entrega de uma nova viatura

para a PolíciaMilitar em Corupá,
é a vez do Hospital Santo Antô
nio, em Guaramiim, convidar a
imprensa para a inauguração do
novo aparelho de raio x. Concor
do que as ações do poder públi
co precisam ser divulgadas para
a população, porém, fazer even
tos para divulgar a chegada de

equipamentos é um exagero. Em
um ano eleitoral, qualquer pre
sença de político em solenidade,
lançamento ou coisa parecida
cheira a'campanha antecipada.Indignação

Caubi está irritado com

os vereadores do PT de Iara
guá do. Sul, que fizeram uma

audiência como o Dnit (De
partamento Nacional de In
fraestrutura e Transportres)
segunda-feira, para discutir as

obras na BR-280. O trabalhista
de Guaramirim reclama que
não foi convidado para partici
par. "Esqueceram de chamar os
vereadores da nossa cidade,
que pàrticiparam das mani

festações por mais segurança
na rodovia", reclama.

Abandono
Outra reclamação do ve

reador trabalhista, é com as

construções de residências
para desabrigados da enchente
de 2008 em Guaramirim. Cau
bi denuncia que as casas que
o Instituto Ressoar prometeu
para a cidade estão abando
nadas antes da conclusão. "Já
tem portas arrancadas e outros

sinais do esquecimento", recla
ma.No site da entidade, consta
que Guaramirim receberá 11

residências, sendo 10 já pron
tas e 11 ainda em,construção.

A9re���gd��!� rea-

lizou ontem, outra cerimônia,
desta vez para a entrega de um

ônibus escolar, adquirido junto
ao governo federal, por meio do
FNDE (Fundo Nacional de De-
'senvolvimerito Escolar). O veícu-

.
lo, com certeza é importante para
a educação no. município,' mas
também não é nada mais do que
uma obrigação da Prefeitura ofe
recer condições para o transporte .

escolar. Se a imprensa, for cobrir
cada ação do Executivo, terá que
ter um repórter exclusivo para
cada Prefeitura da região .

DIVULGAÇÃO

. Oposição
O PM�B catarinense ratificou

nesta semana, em uma reunião da .

executiva estadual, a sua posição
de oposição à direção do partido
em Brasília. Os peemedebistas ca

tarinenses são contra a decisão de

antecipar a convenção nacional
de 6 de março para 6 de fevereiro.
Alinhados com o PSDB e o DEM,
o PMDB daqui ainda defende uma
candidatura própria da legenda,
apresentando o nome do governa
dor do Paraná, Roberto Re uião.
Porém, a tendência é que o grupo
feche com a candidatura de José
Serra àpresidência daRepública .

"
Eles não querem
contratar novos
efetivos, mas a

Prefeitura ,stá cheia
de contratados

terTiporá-rios� Algo
.

está errado.

"

.

.

�

• .r

Relacionamentos , r
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Saúde se preparo, contra a.gripe A
Gestantes e crianças terão prioridade no cronograma definido pelo Ministério

Para evitar um novo surto

de gripe A no Brasil, o Ministé
rio da Saúde lançou uma cam

panha nacional de vacinação
contra a doença. Em Jaraguá do
Sul, a vacinação vai ocorrer em
todas as unidades sanitárias.
Um terço da população deve
ser imunizada.

A campanha está dividida
'em quatro etapas. Primeiro, du
rante os dias 8 a 19 de março,
serão imunizados os' profissio
nais da saúde, como médicos,
enfermeiros e funcionários de

hospitais. "Eles não são mais

importantes que as outras pes
soas,' mas precisam estar pro
tegidos para ter contato com o

resto da população" revela o ge
rente da Vigilância e Saúde de

Jaraguá do Sul, Walter Clavera.

Após a primeira etapa, no

dia 22 de março, as gestantes
e as pessoas com doenças crô
nicas (exceto idosos) recebem
a vacina. Crianças entre seis
meses e dois anos de idade to
mam a primeira dose do medi
camento. "Foi constatado que
esse grupo é o'mais vulnerável
a doença, por isso são um dos

Serviços 4,1%
•

mais caros
A partir de segunda-feira,

dia 1°, os clientes do Samae

(Serviço Autônomo Municipal
e Água e Esgoto) pegarão mais
caro pelos serviços prestados
pela empresa. A correção, de,
4,i76%, se aplica às tarifas de
abastecimento de água e coleta
de esgoto, assim como a todos
os outros serviços.

A correção se deve à aplica
ção do INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor), que
serve de parâmetro para a pro
jeção da inflação oficial pelo
governo federal. O aumento foi
autorizado pela prefeita Cecília
Konell, no dia 18 de novembro'
de 2009, através de um decre
to. A tarifa mínima residen
cial deixa de custar os atuais
R$ 15,53 e vai para R$ 16,18.
Mesmo assim, os valores conti
nuarão sendo um dos menores
do Estado. A Casan, que ainda
não reajustou suas tarifas para
2010, já cobra R$ 23,53.

primeiros a serem vacinados.

Aqui em Jaraguá, por exemplo,
dos quatro óbitos, duas eram

grávidas" diz o especialísta.
Entre os dias 15 e 23 de abril,

as pessoas entre 20 e 29 anos de
vem procurar um posto de saú
de para se vacinar. E na última

etapa, do dia 24 de abril até 7 de
maio, é a vez dos maiores de 60
anos. As gestantes podem rece

ber a vacina até o último dia, já
que novas grávidas podem surgir
ao longo da campanha.

De acordo comWalter, as pes
soas que têm entre 30 a 59 anqs
não receberão a vacina. "Durante
a epidemia, foi feito um monito
ramento. Nesse estudo se cons

tatou que essas pessoas não têm
facilidade para pegar a doença,
os casos foram mínimos. A prio
ridade é vacinar aqueles que cor
rem o risco de se contagiar".

A imunização será realiza
da ao mesmo tempo em todo o

país. Os 26 estados e o Distrito
Federal receberão um número
de doses proporcional à popu
lação dos grupos prioritários. ,

ARQUIVO OCP

DÉBORA KELLNER Campanha será dividida em quatro etapas. Idosos serão os últimos a receber a vacina contra o vírus

Hemocentro busca doadore's

para ter estoque no carnaval
O Hemocentro de Jaraguá

do Sul está com o estoque
abaixo da média e precisa de
novos doadores. Nessa época
dó ano, o número de doações
e� mais baixa que o normal,
por causa das férias. Porém,
é preciso reverter o quadro
antes do carnaval, quando é

registrado aumento no nú-
_ mero de acidentes.

Para' doar é preciso res

ponder um questionário an

tes da coleta. De cada pessoa
são tirados cerca de 500 mi
lilitros de sangue e o corpo
repõe esse volume em apro
ximadamente 24 horas. Ho
mens podem doar no máximo

quatro vezes no intervalo de
um ano e precisam esperar
dois meses entre cada doa

til
� ção. Já para as mulheres esse

� número cai. Elas podem doar
�
'� no máximo três vezes em um

Nessa época, o número de doadores é pequeno e estoque está abaixo da média ano e devem esperar três me-

ses entre nada doação.

,SERVIÇO
No municipio, a 'coleta

do sangue pode ser feita de

segunda a sexta-feira, sem

pre das 7h às 13h, com horá
rio marcado. O doador deve

agendar um horário até as

16h, pelo telefone (47)' 3055
- 0454. Para poder doar, a

pessoa precisa ter mais de 50

quilos, estar e�tre os 18 e 65
anos de idade e, ainda, não
usar antibiótico e outros ti-

.pos de remédio que impedem
a doação. Também não podem
doar pessoas que tiveram he

patite após os 10 anos, estão

grávidas ou amamentando,
não ter nenhum tipo de do
ença transmissível pelo san

gue e não estar com nenhum

tipo de infecção" como gripe.
O Banco de Sangue fica no

Hospital São José.
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CÉSAR JUNKES

Jovem encontrado embaixo da ponte da Vila Lalau foi removido com a ajuda do helicóptero Agua, da PM

OCORRÊ'NCIAS

ueda de ponte
será investigada
Fabrício Erdmann, 19 anos, está na UTI
JARAGUÁ DO SUL

Um rapaz de 19 anos foi
encontrado ferido embaixo
da ponte que liga a Vila La
lau à Ilha da Figueira (fundos
da Weg 2), por volta das 7h
de ontem. Fabrício Edmann
estava sobre algumas pedras
próximas ao Rio Itapocu e

foi removido do local com a

ajuda do helicóptero Águia,
,da Polícia Militar. Segundo a

PM, ele caiu de uma altura de

aproximadamente 15 metros e '

sofreu várias fraturas pelo cor

po, principalmente no crânio
e no rosto. Até o fechamento
desta edição, Fabrício perma-

Obtenção de Licença
Ambiental de Operação
- LAO. - Fundição"

A empresa Menegotti Indústrias Me- '

talúrgicas Ltda. - Unidade de Produtos
Fundidos - MENFUND, comunica que re

cebeu-da Fundação do Meio Ambiente -

FATMA, Licença Ambiental de Operação
- LAO, n". 005/2010 - CODAM-JVE, da

Fundição II, com validade até 12/06/2013,
para a atividade de Fundição de Metais
Ferrosos e suas Ligas com Processo de

Pintura, com instalações a Rua Palmi
ro Gneipel, 300 - Centro, Município de
Schroeder / SC,

necia ,internado na, UTr do

Hospital São José.
As causas da queda são

desconhecidas. Como o jovem
estava muito machucado, não
teve condições de contar aos

policiais o que aconteceu. Se
gundo a PM, ainda não se .sabe
se Fabrício pulou da ponte ou

se ele foi' derrubado. A Polícia
Civil deverá abri!' um inquérito

'

para investigar se houve tenta
tiva de homicídio assim que re
ceber o registro da ocorrência.

CHOQUE ELÉTRICO
Também na manhã de on

tem, perto das 10h30, um ho- DAIANE ZANGHELlNI

-

EXPORTAÇAO

Empresa de Jaraguá do Sul, atuando no ramo de
Comércio Exterior, dispõe de vaga para o .setor de!'

Dar�se-á preferência aos candidatos que tenham cursado ou estejam
cursando Comércio Exterior e que possuam alguma experiência em

rotinas burocráticas, ínerentes aos processos de exportação.
Oferece salário compatível com as aptidões e reais possibilid�des de
crescimento profissional.

-

Os currículos deverão ser enviados para acsi@acsicomex.com.br
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NOVOA tabelião deve assumir
cartório na próxima semana
JARAGuÁ DO SUL

Na próxima semana, um

novo tabelião deve assumir
o Tabelionato de Registro e

Protesto de Títulos de Jaraguá
do Sul. A atual tabeliã, Mar
got Adélia Grubba Lehmann,
que também
atende o mu

nicípio de

Corupá, deve
deixar o cargo
na segunda
feira, 1°. No

lugar ' dela,
assumirá um

profissional
concursado,
mas o nome

dele' não
foi divulga- Decisão da CNJ afetá em torno de
do pela CNJ 150 tabelionatos em todo o Estado

(Corregedoria
Nacional de Justiça).

A mudança acontece em

virtude de uma medida da
CNJ que determina o afas
tamento 'de tabeliães sem

concurso público em todo o

país. Na região, os cartórios
de Guaramirim e Schroeder
não passarão pela mudan

ça porque os atuais oficiais

registradores já são concur-

sados. Em Santa Catarina,
a decisão afeta em torno de
150 cartórios ou registros
lde imóveis.

De' acordo com Alexandre
Glauco Vieira do Vale, asses

sor da CNJ, a decisão obedece
CÉSAR JUNKES ao que está

na' Constitui

ção Nacional
de 1988, que
determina
o concurso

público 'para
ocupação
dessas- va

gas. Segundo
ele, a demora

para colocá
la em prática
ocorreu por
que a elabora

ção da lista de
tabelionatos só foi concluída
em 2009.

No prazo de 15 dias os in
teressados 'poderão impugnar
a inclusão de seus nomes na

lista comprovando sua titu
laridade através de concurso

público ou direito adquirido,
que seriam as pessoas que já
exerciam a função antes da lei I

de 1988.

Acesso ao Ribeirão Grande do
Norte permanece interditado

WOLFGANG WEEGE
A rua Wolfgang Weege, no

bairro Parque Malwee, conti-

mem foi eletrocutado enquan
to trabalhava no telhado de JARAGUÁ DO SUL

uma igreja, na rua José The- A Estrada Ribeirão Grande
odoro Ribeiro, na Ilha da Fi- do Norte (passagem via Nereu

gueira. Liodoro Maia, 47 anos, �amos), que foi interditada na

sofreu queimaduras de tercei- terça-feira po� causa da chuva,
ro grau nas pernas. Segundo os foi liberada no final da tarde
Bombeiros Voluntários, Maia de ontem. Segundo a Defesa
encostou acidentalmente uma', Civil, o local não sofreu novas

viga na rede de alta tensão e, quedas de barreira nas últi
com o choque, caiu de uma mas horas. Ontem, foi feita á

altura de aproximadamente retirada do barro e a macada-.
,

seis metros. Até o fechamento mízação do 'acesso ligando o

desta edição, ele recebia aten- bairro Santa Luzia ao Ribeirão
dirriento no pronto-socorro do Grande do Norte.
Hospital São Jose. A secretaria de Obras tam-

bém trabalhoti. na recupera
ção da passarela provisória
para a passagem de pedestres
e ciclistas, instalada perto da

ponte parcialmente destruída

pela enxurrada. Ainda não se

sabe quanto tempo a estrutura
vai levar para ser reconstruí
da. Perto da ponte provisória
também há um desvio para
veículos.

nua interditada. O acesso foi'
fechado há 14 dias, quando
houve um desmoronamento de
terra. 'Ainda há risco de novos

deslizamentos,' 'principalmen,;.'
te porque o mau tempo deve
continuar nos próximos dias",
comentou o coordenador da
Defesa Civil, Jair Alquini. Por

enquanto, o desvio daWolfgang
Weege pode ser feito por uma
estrada rural que dá acesso à
rua Joaquim Francisco de Paula
(Bairro Chico de Paulo).

CONTRATA-SE
Consultor(a) de Vendas

.

- com experiência
- vefculo próprio

A EMPRESA OFERECE:
- Registro em Carteira

- Ajuda de Custo
,

-Oomlssão
'

. AtA0 O AHote
Interessados ligar:(47) 3370-8080
e-mail: acheeanote@hotmail.com
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_OANOÉ
DIVULGAÇÃO

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA
ARTHUR 'MÜLLER /

No dia 29 de janeiro de 1956,
o jornal O Correio do Povo tra
zia a cobertura da inauguração
da PraçaArthurMuller, na "vila
de Corupá". As comemorações
festivas tinham ocorrido no úl
timo domingo e começado às
10 horas da manhã, com a pre
sença da banda de música Jazz
Elite e fogos de artifício.

Estavam presentes' o presi
dente da Câmara Municipal,
Mario Nicolini, e os outros ve

readores da época. O nome es

colhido para a praça era uma

homenagem a Arthur Müller,
.

que cumpria os últimos. meses
de seu mandato como prefeito
de Jaraguá do Sul.

No discurso, o vereador

José Pasqualini afirmava que
a decisão havia sido "um ates
tado singelo e desinteressado
da Vila de Corupá ao receber
esse recanto maravilhoso para
o regalo das vistas, descanso
do corpo e satisfação do es

pírito". Após o ato inaugural,
a caravana seguiu para' uma
"churrascada" onde estavam {

presentes cerca de 200 pesso
as, que depois participaram
de um baile.

No governo de;Arthur Mül-
. ler, destacaram-se a criação das
escolas de Ribeirão Cavalo,
Vieiras e Boa Vista; calçamento A Praça Arthur Müller foi assim denominada em homenagem ao prefeito da época
das principais estradas de Ja
raguá e a inauguração'da nova

"

sede da Delegacia de Polícia.

. ,

JARAGUAONTEM E HOJE
Idealizada por Hildegard e

Rudolph Hufenüssler, foi fun
dada em 1825 a Rudolph Hu
fenüssler Fábrica de Essências.
Ela só passaria a se chamar

Duas Rodas Industrial a partir
de 1982. Hoje, a empresa é uma
das maiores produtoras de in

gredientes para a indústria de
alimentos da América Latina.

ARQUIVO HISTÓRICO

A empresa, nos primeiros anos de fundação
DIVULGAÇÃO

Já com o nome Duas Rodas, hoje é uma dais maiores da América Latina

ERRATA
A foto que

saiu na edição
do dia 27 de
janeiro era

do desfile
realizado
durante a

emancipação
de Schroeder.

SOCIEDADES e EVENTOS • HISTÓRIA" ASSOCIAÇÕES

As'sembleia Geral da
.

Sociedade 25 de Julho. Assembleia da Associação
"Salão Barg".

Os associados da Associação Recreativa e Cultu-
ral Rio da Luz "Salão Brui' estão sendo convocados

I

• para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária,
11
1 que acontecerá neste domingo. No encontro, será

feita a prestação de contas do exercício 2009, além
da

.

discussão de assuntos diversos. A associação,
onde ocorre a assembleia, fica nà rua Eurico Duwe,
n° 2.600, no bairro jaraguaense Rio da Luz I. A pri
meira convocação ocorre às 9h, e a segunda às 9h30.

A Diretoria da Sociedade Recreativa

Desportiva 25 de Julho convoca seus as

sociados a reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária. Serão discutidos o balan
ço e relatório de 2009 e a eleição da nova
diretoria e do conselho fiscal, entre outros
assuntos. A reunião acontece domingo,
31 de janeiro, na sede da Sociedade, lo
calizada na rua BertaWeege, n? 3.280, no
bairro Jaraguá 99. A primeira convocação
ocorre às 8h30, e a segunda às 9h.
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---------VARIEDADES

Hebe volta para
o SBT em março
A apresentadora Hebe Cómargo deve

�. retQJ11ar �s gravaçõ� �e seu prQgrama em
.

março. De acordo com' o diretor"responsá
vel pela atração do SBT, Ariel Jacobowitz, o
retorno de Hebe ao trabalho vai depender
de como a apresentadora irá reagir ao tra
tamento. "Estamos confiantes", afirmou.
Hebe, que estava internada desde o dia
oito de janeiro para tratar um câncer no
peritônio, deixou o hos�ital Albert, Einstein
no dia 20. E agora o tratamento em casa.

Scheila Carvalho
mostra barrigão

Britney Spears pode estar grávida de seu A ex-dançarina Scheila Carvalho exibiu seu

agente e atual companheiro, Jason Trawi- barrigão de quatro meses de gravidez no't "�..' k ,.... ':1:', .. - ...
.

ck.lmagens dó artista passeando'domingo
�

Twitter. Nó legenda, a dançarina arerta .

com Jason e seus dois filhos, Sean Preston para os benefícios da prática de exercício
e Jayden James, mostraram que a cantora durante a gestação. ''A prática de exercício
está com uma barriguinha mais saliente físico é 'recomendada para todas as
que o normal. Uma fonte comentou a gestantes, pois há benefícios tanto para O

situação: "Ela não se cuido muito para não mulher quanto para o bebê". A apresenta-
engravidat porque nenhuma gravidez sua" dora está radiante com a gravidez, ainda
foi planejada, mas parece que o destino mais que há dois anos, Scheila perdeu um

fez das suas de novo" revelou. filho, que nasceu prematuro.

Britney pode
estar grávida

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com númerosde 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se poile repetir números em cada quadrado de 3x3.

I Essa é a Pitty
Solineus.a,
a elegante

dona da casa

do leitor
Mauri da
Silva.

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Há boas chances
de unir o' útil ao
agradável na car

reira. Nos assuntos do coração,
é tempo de investir suas fichas
no verdadeiro ,amor. Se as coisas
não saírem conforme o plane
jado, mantenha o bom humor e .

danJ:e de acordo com a música!

)(
GÊMEOS'
(21/5 a 20/06)
Aposte na força
da comunicação. O
astral indica que

você estará levando a sua vida

.nmeresa com bastante serieda
de agora. Evite fechar acordos
com pessoas que sempre querem
se dar bém, abra os olhos e não
se deixe enganar!

.� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
.:- ') Confi� na sua intui- .

....... u--: ção. A tarde, verá
como é importante

aceitar a' ajuda que os outros

.
oferecem. No amor, mostre que
tem maturidade emocional. A
Lua, em seu signo, fará com que
você se sinta mais forte e com

coragem para.tomar iniciativas.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Pode ter alguns
problemas com fa
miliares se priorizar

. demais suas tarefas. No campo
afetivo, as relações mais sólidas
estão protegidàs. Para sentir se
gurança em todos osmementes,
use perfumes de alfazema ou

lavando toda sexta-feira.

tr"
CÂNCER .

n;r
VIRGEM

.�.� (21/6 a 21/7) . (23/8 a 22/9)
.

�-.';,--,,;:, Lute pelo que quer. Fase de sucesso
: l Bom dia paro inves- no que diz respeito .

tir na concretização às pessoas que te
de suas ideias. No amor, seu rodeiam. O astral promete ser .

apoio à pessoa amada fortalece- sossegado na área afetiva. Acalme
rá a união. Respeite a individu- . seu comção! Aquele que sabe'
alidade dos outros. Quanto mais .e que é capaz de fazer não tem
humilde for espiritualmente, necessidade de ficar provando
mais você' brilhará. suas qualidades aos outros.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você poderá con

quistar algo que
parecia impossível.

A chave do sucesso está em

fazer o que gosta. Na vida a dois,
há sinal de maior solidez. Faça o

seu trabalho com consciência e

atenção, caso contrário, pode se

desviar de seus objetivos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Tudo indica que a

sua criatividade vai
surpreender. Desta
que no trabalho. No

romi:mce, a sua discrição fará toda
. a diferença. Procure colocar toda
a sua energia positiva nas coisas
que fizer e não tenha medo de

parecer diferente.
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ANIVERSÁRIOS
s 2911
Adelmo Fritzen
Ademar Stoidel
Afonso C. Vovio
Alaércio GO$teri
Alexandre R. Kreutzfeld
Anô Cri�tino sdrfnitz
Arlete Bachmann
Bianka S. ,W.olinger

'

Charles A. Wendorss
,

Cínara Lang,e
Édipo Engel
Gelasio Rosa
Guilherme G. Grimi
IIka Jontz
Ingrid Ataíde
Ivone C. Pereira
Jéferson S. Souza
Joice Specht
Kelli P. da Silva
Larisso C. Kla·bunde
Ieandro Picplli
Lourdes Stringori
Lucas E., Bortolini
Mario T. D. Ávila
Mateus G. Bortel
Renan G. Piechontcoski
Soma-ntha Giovanella
Samantha L. Klosowiski
Simone B. Fodi
lati Hernacki
Vilmar Ceolin

'"
"

"

DIVIRTA-SE

Trancados no cofre
Sexta-feira à tarde, dois funcionários
de um baneo ficam presos no cofre..
Um deles entra em pônico.O outro, um
pouco mais calmo, saca a sua calcula
dora financeira, faz diversos cálcu.los
e chega à seguinte conclusão:

.

- Tenho duas notícias pra te dar!
- Fala logo!
- De acordo com a média de consumo

de oxigênio de um ser humano, se
ficarmos quietos, o ar vai dar exata
mente até segunda às três e quinze'
da tarde!
-; Ufa! E a outra? - Segunda-feira é
feriado!

SAGITÁRIO

ir
... (22/11 021/12)

Não faltará
disposição. É tempo
de lutar por mais

autonomia profissional.. Os astros
trazem mais,estabilidade à vida
sentimental, aproveite! Ótima fase
para avaliar o que realmente está

,

motivando você neste momento e

aonde deseja chegar.

AQUÁRIO
(2111 a 18/2)
Tudo o que você

conseguir neste
dia será fruto do

seu trabalho. Alicerces mais
sólidos podem ser construídos

agora na vida a dois. Procure se

cobrar menos, assim o trabalho
renderá mais. Os astros lhe
conferem um encanto especial.

CAPRICÓRNIO

íf,'--
�

t (22/12 a 20/1)
..,,[. Mom��to muito

propicIo para
conversas esclare

cedoras. Resolvo os problemas
.

pela raiz! Há risco de confundir
seus sentimentos. É provável que
se sinta meio impaciente, que
rendo resolver tudo ao mesmo

tempo. Cuidado com a pressa!

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3) I

�. O céu estará a

.,.,..., seu favor. Aja sem

exposição para
ter maior autonomia. No amor, a
sua dedicação e o desejo de ser
útil há dç prevalecer hoje. Evitar
fazer as coisas com pressa será
o segredo para que ninguém
pegue no seu pé. Acredite!
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. ZANOTTI COMEMORA 29 ANOS
Em 10 de fevereiro de 1981 surgia uma nova empresa, na cidade cujos primeiros equipamentos foram instalados em uma

garagem. Hoje, o empreendimento fundado por Valdemar Zanotti ocupa uma área construída de 80 mil m', empregando 1.600

cola�oradores que produzem �iariamente mais de 11 milhões de metros de fitas elásticas. Atualmente quatro empresas estão
praticamente empatadas na liderança mundial em volume e entre elas está a Zanotti S.A. que seguramente é a que detém a

�elho.r tecnologia com indica�ores de produtividade muito melhores do que os de seus competidores. A razão disto é o grande
investimento em pessoal, equlpnmentos de ponta e processos aperfeiçoados. A Zanotti lnveste atualmente em uma planta no

Nordeste, além de investir no desenvolvimento de mercado em diversos outros países.
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SOLUÇÕES WEG
.

A Weg desenvolve um trabalho muito interessante junto a diversos
de seus clientes, prestando ajuda no up grade de equipamentos, nor
malmente, importados.Muitas máquinas, mesmo produzidas pelos
melhores fabricantes mundiais, podem ter seu consumo energético e

performance melhorados através de alterações em seu acionamento.
Recentemente a Weg realizou esse tipo de trabalho na região para a

Buettner e para a Teka assim como já realizou trabalho semelhante
em máquinas da Zanotti. Antes de buscar soluções no mercado inter-

.

nacional, consulte a Weg.
MERCADO DE TRABALHO
EM FASE DE RECUPERAÇÃO

'. .

Este início de ano já sinaliza uma significativà melhoria
nas oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho.
Segundo informação fornecida pelo CEDEHA - Consulto
ria em Seleção e Desenvolvimento Humano - são diversas
vagas envolvendo as mais diferentes áreas de atuação

.

como, por exemplo: comercial, comunicação, contábil,
criação, custos, financeira, logística, mídia, recursos hu
manos, telemarketing, têxtil, usinagem, entre outras. Além
disso, vale citar que as vagas advêm de empresas dos mais
distintos ramos, de atuação. No entanto, o que se busca são

profissionais especializados e qualificados, o que nem

sempre é possível conseguir na quantidade correta.

BOLSA DE VALORES
Uma das melhores possibilidades de realizar aplicações financeiras com alto rendimento está na Bolsa de Va
lores. �stas operaçõe�, �o. entanto, est�o se tornando cada vez mais complexns em função das novas tecnologias
envolvidas e da multiplicidade de opçoes que o mercado oferece. Você sabia que dá para ganhar dinheiro até

quunde uma ação perde valor? Um profissional experiente nesta áre'a também encontra oportunidades em um

numero .crescente de empresas. De 23'0 25 de fevereiro, a XP Investimentos reellzn em Jaraguá o curso 'Aprenda
a Investir na Bolsa de Valores' .que será realizado no Hotel Kayrós, das 19 às 22h30. Outras informações pelo
e-mail: meggie.caropreso@xpLcom.br.

.

,-

DEZEMBRO

Mas rendimento também ficoumenor
RIO DE JANEIRO

o desemprego· caiu para
6,8% em dezembro' de 2009,
pelo quarto mês seguido e ao

menor patamar da série histó
rica iniciada em 2002, que é

igual à leitura do último mês
de 2008, segundo o IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). A taxa / fechou'
o ano passado em 8,1%, ante
7,9% em 2008. Trata-se da se

gunda menor taxa média anu

al da nova série da pesquisa
mensal de emprego.
\ Nas seis regiõesmetropolita
nas pesquisadas (Recife, Salva
dor, Belo Horizonte, Rio de Ja
neiro, São Paulo e Porto Alegre),
o número de pessoas ocupadas
foi estimado em 21,815 milhões

(em novembro, eram 21,603
milhões de ocupados). O núme
ro de desocupados caiu 7,1%'
em relação a novembro, para
1,592'milhão de pessoa, o que
corresponde a uma redução de
122 mil desocupados no mês.
Em dezembro, o rendimento
médio real dos' trabalhadores
registrou queda de 0,9%, para
R$ 1.344,40. Na comparação
com dezembro de 2008, no

entanto, esse valor represen
ta alta de 0,7%. Já a massa de
rendimento real habitual dos
trabalhadores ficou em R$ 29,6
bilhões em dezembro de 200�,
estável em relação a novembro
do mesmo ano e com alta de

,

2,3% ante dezembro de 2008.
Na comparação com o mês

anterior, os empregados com

carteira assinada no setor pri .,
vado viram' seu rendimento ter

queda de 1,7%. Já para os em

pregados sem carteira assinada.
houve alta de 1,2%.

Na análise anual, houve

ganhos para os trabalhadores
da construção (4,5%), comér
cio, reparação de veículos
automotores e de objetos pes
soais e domésticos e comér
cio a varejo de combustíveis
(4,4%), serviços prestados a

empresas, aluguéis, ativida
des imobiliárias e intermedia-'
ção financeira (6,1%), educa
ção, saúde, serviços sociais,
-admínístração pública, defesa
e seguridade social (2,1%) e

serviços domésticos (4,5%).

DESEMPENHO DA WEG NO
TERCEIRO TRIMESTRE
No momento em que os' principais efeitos da
crise internacional completam um ano, a Weg ,

apresenta um balanço impactado pelos proble
mas de mercado com faturamento encolhendo
13,8% em relação a igual período do ano ante
rior.Ainda assim, vale ressaltar que a margem
EBITDA permaneceu em 24% o que mostra que
a empresa soube se adaptar aos novos tempos.
Desta forma, permanece saudável para apro
veitar a retomada dos negócios.

ENERGIA EÓLICA
O potencial do vento para a geração de eletricidade no país é muito
grande, empatando com o volume atualmente gerado através de hi
droelétricas. Esta é uma fonte totalmente renovável, embora o seu

custo ainda seja alto. Ainda'uss,im, em leilão realizado em dezembro
de 2009, foi negociada a energia a ser gerada por um volume his
tórico de uslnns. Entre os investidores que apostam neste negócio
destaco o empresário Wandér Weege.

Ikarsten@netuno.com.br
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Redes sociais não
param de crescer

Sites de relacionamento como Twitter e Facebook
,

estão boinbando no Brasil e anunciam novidades

As redes sociais não param de
crescer no Brasil, tanto em opções de
sites de relacionamento quanto em

número de usuários. Se até o ano

passado o Orkut dominava a cena,

hoje, os brasileiros têm se conectado
também em outras. páginas, como

Twitter e Facebook.
No caso do microbloq, o país já é o

segundo em número de usuários,
atrás apenas dos EUA. Segundo
dados deste mês, 8179% dos usuários
são brasileiros. Em junho de 2009,
éramos apenas 20/0 do total.

.

.

Por causa deste crescimento, o

Twitter liberou uma novidade para a

gente. Desde a semana passada, uma
atualização permite que se saiba qual
é o assunto' mais comentado no

microblog no Brasil. Privilégio apenas
para os americanos até então.

O Facebook também turbinou no
\

Brasil. O site, que chegou a incríveis
350 milhões de usuários em todo o

mundo no fim do ano passado, já tem
quase 2 milhões de brasileiros entre

. eles, A rede social também terá
novidades. A partir de agora, as

redes regionais vão sumir. Com o.

aumento do número de usuários, a

privacidade e a segurança ficaram

ameaçadas. Daí a mudança.
Para não ficar para trás, o Orkut

deu até uma repaginada no fim de
2009. O site, que tem cerca de 55
milhões de usuários no Brasil, prome
te mais novidades, mas as guarda a

sete chaves.

ATAQUES DA SEMANA

Falhas no Twitter
As credenciais de login dos usuários do Twitter ficaram vulneráveis a hackers por

causa de uma falha de segurança no microblog. Mike Bailey, analista da Foreground
Security, descobriu o problema e entrou em contato com o site de relacionamentos
para que fosse corrigido él falha. Segundo o especialista, o problema explora uma

vulnerabilidade muito comum na linguagem de programação Flash,' da Adobe.

Bailey disse ter informado a falha ao Twitter e que somente algumas horas.seriam
necessárias para mudar a programação do site. Essa vulnerabilidade foi constatada

pela primeira vez em 2006 e a Adobe já informou a programadores como corrigir o
problema. Mas Bailey fez um alerta, dizendo que os operadores de muitos sites não
haviam dado importância ao comunicado da Adobe.

Caso de polícia
A polícia da cidade de Southend, na Inglaterra, está na cola de uma mãe desnatura

da que postou no perfil dela no Facebook uma foto do filho com um cigarro na boca. O
detalhe é que o bebezinho tem apenas seis meses. Agentes foram à casa de Rebecca

Davey, de 18 anos, mas disseram que não havia "preocupações imediatas em relação
ao neném. Foram amigos de Rebecca na rede social que denúnciaram a jovem.
Assistentes sociais também visitaram a Rebecca, que usou-o mesmo Facebook para
declarar seu amor aofifho. Ela também tirou do ar a imagem polêmica.
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CAMPEÃO
o piloto jaraguaense Dirceu Rausis,
patrocinado pela Revista Noss'a, recebe
hoje à noite, às 20 horas, na Churras
caria Zunino, em Floripa, o prêmio de
Campeão Catarinense de Automobilis
mo de 2009, na Categoria Marcas A.

----------SOCIAL

MARAVILHA
o encantamento dos turistas por nos
sos litorais vai além das paradisíacas
praias. No fim de tarde, no trapiche
na Barra Sul em Balneário camboriú,
quem rouba a cena é o pôr-do-sol.
Centenas de visitantes com seus so

taques diferentes frequentam o local
para aguardar o espetáculo que, nesta
época do ano, fica mais deslumbrante.
O aposentado boa gente Saulo Costa, o

,

popular cestinha, é um dos admirado-
res do ocaso.

BELf ARTE
O espaço no coso do Big
Brother 10 ficou mais

folgado no último terço
feira. A último o deixar um
cantinho no sofó, Fabricado
pelo Bell'Arte, em Jcrnquú,
foi o pernambucano Ano
Marcelo. Domingo tem
mais paredão. Quem será o

próximo o abandonar o outro
"cantinho" do sofá mais

o

famoso do Brasil? Quem
viver verá!

BUXIXO :

Depois de mais de dois anos que o ca

samento deles andava na corda bem
tia, distante, gelado ...Sabe aquela
linda e destacada profissional liberal?
Pois é, pediu o fim do relacionamento,
em clima de paz, e foi viver a sua vida.
A charmosa morena resolveu ser feliz.
É o que dizem nas rodas das comadres.
Para completar .0 sua felicidade nndn
melhor que uma nova companhia e

uma taça bem gelada do vinho Taipa
Rosé, da Vinícola Pericó.

.

" A infância é o

. idade dos

interrogações, o
juventude o dos

ufirmuções, o velhice
o dos negações. ,,

PABLO MANTEGAIIA

O casal Ademir
e Enedir Orsi

festejam, hoje,
27 anos de
feliz união

A minha amiga
Dianne Katie
Konell Chiodini,'
da Biblioteca
Pública, ao lado
maridão C.arlito
Chiodini, é .

a grande
aniversariante
de hoje.
Parabéns!

NAS RODAS
• A belíssima Bruna Maria
Leoni não está mais de na-

.

morico, tanto que ela ago
. rn, como solteira, tem tudo
para ser uma das gatas mais
pnquercdos deste carnaval.
Mas cá entre nós: é para
quem pode.

• Outro que deve fazer su
cesso no carnaval, solteirís
simo, é o jogador Wilson de
Avila, o Xuxa, ex-Juremus
e atualmente jogando em

Fraiburgo, na Alemanha. A
. mulherada que se cuide.

AGENDA Aí
Na Saloon,
hoje tem
Adriano

Nogueira
'

(foto) e
amanhã,

Jean e July.
Ambos com

Violão e Voz

pra agitar
seu final de

semana

• Hoje no London Pub tem
muito pop rock com a exce

lente banda Farenight. Vale
apeno conferir.

o empresário
Dênis Lunelli,
exibindo uma

das bolsas,
entre às mil
distribuídas e

patrocinadas
pela empresa
Lunelli,
durante ao

famoso SPFW

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o competente
Jorge de Souza, da Fundação Cul
tural. Ele é outro amigo que lê ti
coluna todos os dias para ficar su
per antenado no que acontece de
melhor em nossa sociedade.

o CORREIO DO POVOWSEXTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2010:

. TE CONTEI!
• Mais uma: "Depois de
Roberto Carlos no Corinthians,
comenta-se que o Corega está
de olho para patrocinar o
Erusmo".

• Os admiradores de um bom
licor tem' que ficar antenados.
A Amarulo criou uma caldo
especial para o Páscoa. Feita
com chocolate derretido e

Amarula .Cream, a iguaria
pode ser, servida com frutes'e,
ou, com sorvete. Há também
u opção do Amarula Mousse.
Hum!! Deu águo no boca!

• Os noivos Juliono Flor e
Dani Didzian, sempre de bem
com vida, estão planejando
um belo carnaval.

.• Poro alegria dos pois Adriano
e Lindomor, e do maninho J

Gabriella, o belo Samenthn
Klosowski, certamente, s-erá

,

o aniversariante m
.

',odo
',I

'. I

• Dio 13 de março, no Pavilhõo
A do Schützenfest, tem a 2°
Mocarronodo Beneficente do
Moo Gonçolves. ReQdo revertida

.

em prol do AJAPRA (Associação
, ,dg:f9.guoense Ptote,t

'

,

'" Anitllois), '
,

• Jogue o seu lixo do
praia no lixeira.

FESTA DAS BOAS
Hoje à noite na concorridíssima Cho
peria Saloon, no Shopping Breithaupt,
o cantor Adriano Nogueira mostra todo
o seu talento no Violão e Voz. Já no

sábado' é a vez de Jean e July. Duas
noites, simplesmente memoráveis!
Agenda aí!

PRA BAIXO
Simplesmente um tédio acompanhar o
2° Edição de A Fazenda, na Record.

PRA CIMA
O pessoal da Secretaria de Obras e

Serviços mandou bem. O matagal nas
ciclovias foram todos devidamente
cortados. Agora dá gosto caminhar!
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---'------,-------------ESPORTE
MALWEE '

Novatos chegam e
,

.

prometem brilhar
Qualidade vai aumentar 'briga' po� vaga
JARAGUÁ DO SUL

o discurso dos sete jogado
res contratados pela Malwee
para a temporada 2010 é quase
unânime: "viemos para um dos
melhores times do mundo, sabe
mos da pressão e vamos lutar por
espaço". Valdin, Jonathan, Bruno
Souza, Índio, Basílio, Bebeto e

Jamur vivem momentos de pre
paração e expectativa para o iní
cio da temporada. Mas, no lugar
de tensão, o clima entre os novos

é de descontração.
Os alas Valdin e Jamur (ex

Cortiana), já conhecem o es

quema de trabalho do time

jaraguaense, ambos tiveram

passagem pela equipe. '1\ gen
te sabe que todo mundo está

procurando o seu lugar. Eu sei

que vou precisar trabalhar para
reconquistar o espaço que tive
há quatro anos", afirma Valdin.

Jamur, um "moleque", como
.

os jogadores da Malwee carinho
samente chamam os juvenis, dis
se que veio para aprender com
os craques. "Nas férias não via a

hora de voltar aos treinos", con
fessou. Outro que está na expec
tativa de estrear é oala Jonathan
(ex-Atlântico de Erechim). "Es

peramos o ginásio lotado sempre
para trazer mais títulos' para a

Malwee'', declarou. .

. Sobre as cobranças, o ala Be
beta disse .que em times de alto
nível, como aMalwee, elas sem
pre vão existir. "Em uma equipe.
como aMalwee sempre tem exi

gência de resultados. Vamos fa
zer o máximo, para conseguir os
objetivos coletivos".

Além da pressão, outra pre
ocupação dos jogadores que

Clima entre os sete novos jogadores da Malwee é de descontraçõo

estão chegando agora é ter um

lugar ao sol. O ala Bruno Souza'

(ex-Marechal) acredita que não
vai faltar vontade .. "Pela quali
dade dos atletas, com certeza a

briga vai ser boa", afirma.
"Hoje as equipes trabalham

mais o momento de estar sem-

pre bem, porque são muitos

jogos, temos que buscar estar

sempre preparado pará jogar o
tempo que for preciso", endos
sou o fixo Índio (ex-Praia chi
be, Espanha).

GE NIELLI RODRIGUES

o CORREIO DO POVO ImSEXTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2010

Equívoco?
Em matéria pago 'no jornal O Esportivo, de circulação restrito, o

Fundação Municipal de Esportes afirmo que mantém 50 pólos es

portivos no município, atendendo mais de quatro mil atletas nos

categorias de base em diferentes modalidades. Acontece que o

grande maioria desses pólos são mantidos pelo Sesi, através do Pro
jeto Atleta do Futuro (PAF), em parcerias diretos (contrato assina
do) com empresas como Marisol e Weg. Convenhamos que é chato
quando alguém pago o conto e. os outros ficam contando vantagem.
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