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Enquanto a grande maioria das pessoas
exercitava sua consciência do ponto de
vista da saúde, o jovem de origem humil
de estava totalmente à mercê das conse

quências damiséria, da falta de formação
e principalmente da falta de uma política
de saúde pública.

Contudo, foi com imensa satisfa

ção que, naquele 'mesmo dia, ao ler os

jornais, tive conhecimento de que o

governo federal vai instituir o Comi
tê Técnico de Saúde para a População
em Situação' de Rua, que contará com

a participação de vários órgãos ligados
à saúde, incluindo a Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz), a Pastoral Nacional da
População dê Rua e a Organização Mé
dicos Sem Fronteiras. O referido comitê
vai propor ações e apresentar subsídios

voltados à saúde da população em si

tuação similar à do jovem é elaborar

propostas de intervenção conjunta nas

diversas instâncias e órgãos do SUS

(Sistema Único de Saúde).
É fato que, quando falamos em in

clusão social, não podemos deixar de
ressaltar que muitas vezes incluir sig
nifica primeiro tratar, cuidar, e não

.apenas promover' uma renda mínima
imediata. Os jovens de rua, os po
bres abandonades pelas famílias, ne
cessitam de um plano de assistência
médica que envolva programas de
reinclusão social semelhantes a essa

iniciativa do governo, que busquem
promover os direitos humanos, civis,
políticos, econômicos e sociais dessa

população carente.

Sempre compartilhei da - ideia de

que um dos maiores patrimônios que
temos na vida é a nossa saúde. 'Assim,
cumprindo as recomendações médicas,
levantei cedo e fui caminhar e correr,
como faço quase' todos os dias quando
estou na praia. Especialmente naquele
dia havia muita gente cumprindo as

mesmas recomendações e caminhando
na orla.

Naquela manhã, naquele turbilhão de

pessoas, observei um jovem deitado de
baixo da pequena fachada de um prédio,
provavelmente embriagado. Todavia, a

questão é que ele estava bem ali, perdido,
desbaratado, maltrapilho, abandonado.

DO LEITOR

A importância do marketing
pam o setor imobiliário

O setor imobiliário mudou muito nos últimos anos,

principalmente por causa da competividade do setor,
que cada vez mais vem utilizando a ferramenta do ma

rketing para vender os seus empreendimentos.
O marketing possui várias ferramentas, dentre as

quais algumas são importantíssimas para esse setor, tais
como: o planejamento. a pesquisa de perfil, a análise
do mercado, o plano de comunicação e a preparação da

equipe de vendas. Cada ferramenta possui a sua impor-.
tância num determinado momento do projeto, ou seja,
desde o planejamento até o pós venda.

Escolher um local para construir e definir o .públi
co-alvo são o ponto de partida para qualquer empreendi
mento e esses dados podem ser obtidos com a pesquisa de
perfil, que vaimostrar quais são as principais expectativas,
necessidades e desejos de um determinádo público-alvo.
Além disso, uma análise do mercado e da concorrência

pode nosmostrar quais os principais diferenciais que po
demos construir em relação aos concorrentes. Com
esses dados poderemos ver quais as carências do mer-

,

cada e qual o perfil do produto desejado.
Mas não se pode esquecer do pessoal de venda,

pois são eles que vão entrar em contato com os possí
veis compradores e futuramente farão o pós venda. Por
isso, antes de colocar o empreendimento no mercado,
os vendedores deverão receber todas as informações do

produto, principalmente os diferenciais em relação aos
,

concorrentes. E eles devem estar preparados para fazer
o pós venda, pois é nesse contato com o cliente - para
verificar se o cliente ficou satisfeito com o produto -

que o vendedor irá comunicar o diferencial em relação a

concorrência, gerando informações que permitirão cor-
-

reções no processo de venda, além de identificar novas

oportunidades de venda.
Com toda essa concorrência no mercado imobiliário,

onde estão surgindo novos empreendimentos a cada dia,
não seria o marketing a ferramenta ideal para aqueles
que querem se diferenciar dentre os seusconcorrentes e

vender commais facilidade os seus empreendimentos?'

IVAN CARLOS SPREDEMANN, CONSm,rOR t)[::. MA,ftlil.,r.::nNG
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OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA

FLORIANÓPOLIS
O TJ/SC [Tribunal de Justi

ça de Santa Catarina) continu
ará analisando as denúncias
de corrupção envolvendo o

vice-governador Leonel Pavan
(PSDB). O pedido do TJ para
julgar o caso foi aprovado por
unanimidade ontem à tarde
na Alesc (Assembleia Legisla
tiva de Santa Catarina).

A autorização para o TJ
agrada o vice-governador, já
que ele próprio havia pedido
para que o caso fosse julga
do pela justiça. Pavan enviou
uma carta ao Legislativo lida
ontem pelo secretário Dago
mar Carneiro (PSDB), onde
ressaltava o seu desejo. Como
a oposição, formada .por Pp,

,

PT e o deputado Sargento So
ares (PDT), já havia declarado
que queria o caso no judiciá- ,

rio, não houve manifestações'
contrárias na tribuna.

Para o deputado José Natal
Pereira (PSDB), a Alesc deu
um exemplo de democracia ao

autorizar o judiciário a con

tinuar investigando o caso.

O deputado Carlos Chiodini
(PMDB) ressaltou o posiciona
mento de Pavan no caso. "Ele

,

pediu para que o TJ julgasse
ele mesmo. A atitude' foi mui
to positiva", avalia.

Pavan foi 'denunciado pelo
Ministério Público por corrup
ção ativa e passiva, devido ao

resultado da Operação Trans

parência da Polícia Federal, que
apontou o envolvimento do vi

ce-governador num suposto es

quema em benefício da empre
sa Artows Petróleo do Brasil.

GIOVANNI RAMOS

Oposição apoia julgamento
no 1J e alfineta o governador

Os 13 deputados da oposi
ção foram favoráveis ao pedido
de autorização do TJ [Tribifnal
de Justiça), mesma posição do

próprio vice-governador. No
entanto, os integrantes do blo
co aproveitaram para alfinetar
o governo do Estado.

O deputado Jailson de Lima
(PT) afirmou estar solidário
com a situação política em

,

que vive Pavan, e recomendou'
que ele contratasse um'novo
advogado, em uma referência
aos argumentos apresentados
pela defesa. Já Joares Ponti
celli (PP), aplaudiu a decisão

/

,.

POLITICA----�-----

CÉSAR JUNKES

TJ continua-ró com o caso Pavan
Deputados aprovam pedido do judiciário, que agrada o vice-governador

Operação Transparência da Polícia Federal acusou Pavan de beneficiar o empresa Arfows

Impeachment arquivado irrita PSOL'
Lideranças do partido prometem levar caso ao Supremo Tribunal Federal

DIVULGAÇÃO
do vice-governador em pedir O pedido de impeachment
para ser julgado e sugeriu que ao vice-governador Leonel Pa
Luiz Henrique da Silveira fi-

,

van (PSDB), protocolado pela
zesse o mesmo. direção estadual do PSOL no

"Seria ótimo, o governador começo de janeiro, foi arquiva
deixar que a Justiça cuidasse do pela mesa diretora da Alesc
dos quatro processos que ele (Assembleia Legislativa de San

possui atualmente", alfinetou. ta Catarina) no final do mês,
Para Dirceu Dresch (PT), o TJ ainda durante a presidência de
nem precisaria consultar a, Jorginho Mello (PSDB).
Alesc para julgar o caso. A decisão irritou os di-

"Não podemos confundir rigentes do PSOL, que pro
imunidade parlamentar com metem recorrer da decisão
impunidade. Diante da gravida- ao STF (Supremo Tribunal
de das denúncias, era óbvio que Federal). Em nota oficial, o

,

tinha que ser a Justiça, a respon- presidente da sigla, Afrânio
sável pelo processo", comentou. Boppré, repudia a decisão da

Mesa Diretora e faz acusações
ao PSDB.

"Esta é umamanobra que visa
proteger politicamente alguém
flagrado pela Policia Federal co
metendo ilicitudes e já tipificado
pelo Ministério Público por pra
ticar crime de responsabilidade",
diz o documento.

O PSOL afirma ainda que
procurará' outras lideranças'
políticas para que o impea

(/)
chment continue em pauta.

� ''Apelamos a todos os deputa
� dos para zelar pela Constitui-
<{

� ção e o princípio da moralida-
de", afirma Boppré.Poro Dirceu Dresch (PT), TJ não precisava da autorização do Alesc

Boppré vai recorrer do decisão poro impeachment continuar em pauto

.

Parecer, da Alesc é Questionado
A Procuraüoria Jurídica da Alesc o argumento é invólido. "O artigo 40

foi quem deu o oval para o arqui- inciso 20 da Constituição Estadual
vamento do processo, alegando que diz claramente que é de competên-
os deputados não podem fazer o im- cio exclusiva da AIesc, processar e

pedimento do vice pelo legislação� julgar governador e vice", afirma a

apenas do governador Para o PSOl,' noto oficial do partido.
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TECNOLOGIA
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Processo agora é totalmente online
Vara Federal começa a usar hoje software que promete agilizar trâmite das ações
JARAGUÁ DO SUL

A partir de hoje, processos
de papel não entram mais na

1a Vara Federal de Jaraguá do
Sul. Agora, o órgão conta com o

EPROCV2, programa desenvol
vido pela equipe de TI do TRF 4·
(Tribunal Regional Federal da 4a

Região), onde o andamento das
ações é totalmente online.

A implantação do software
tem o objetivo de acelerar o trâ
mite dos processos e gerar econo
mia, reduzindo as despesas com
material - como papéis, pastas
e arquivos --e o gasto com o

envio de correspondências. '�

expectativa é de que o progra
ma reduza cerca de 60% da bu
rocracia do processo", explica o

diretor de secretaria da laVara,
Luiz Antônio Seba Salomão.

O sistema permite que as par
tes envolvidas tenham acesso

aos "autos virtuais" e pratiquem
.

os atos em qualquer hora e lugar,
pela internet. Para acessar, basta

que o advogado, promotor ou

juiz se cadastre para obter a se

. nha e o número de usuário. Há
urn espaço para anexar docu
mentos, que podem estar em ar

quivos de texto (como Word, por
exemplo) ou escaneados.

Depois de enviar a ação à
vara federal, é informado o nú
mero do processo e o juiz que
o acompanhará. O advogado

. também receberá uma senha

para verificar o andamento da
ação. As citações e intimações
são feitas e anexadas via siste
ma. A sentença também é pu-
blicada da mesma forma.

.

Até dia 22, a ferramenta es

tará disponível em todas as 41

varas federais do Estado, subs
tituindo as pilhas de processos
existentes. Hoje há cerca de 7,5
mil ações em. andamento na la
Vara Federal do município. Des
de 2005, a Vara do Juizado Espe-

-

cial Cível da cidade também con
.

ta com um software semelhante,
o EPROCV1, que deve ser substi
tuído pela nova versão'até maio. "Programa deve reduzir cerca de 60% da burocracia", afirma Luiz Salomõo

Famílias são orientadas a

deixar casns ,na Tifo Martins
JARAGUÁ DO SUL

Representantes do Deinfra

(Departamento de Infraestrutura
de Transportes) e da Defesa Civil
visitaram na manhã de terça-fel-

.

ra o Loteamento Pakuchesk.i, no
Bairro Tifa Martins, onde mãe e

.duas filhas morreram soterradas
em novembro de 2008.· As 26
famílias

. que moram no local
foram orientadas a se inscrever
nos programas de casas popu
lares da Prefeitura para deixar
a área nos próximos meses, de- .

vida ao risco de novos desliza
mentos. Neste ponto, a empresa
'responsável pelas obras de re-

construção, a Almeida e Filho,
concluiu a terraplanagem e ain
da precisa terminar o muro de

contenção e a hidrossemeadura

(plantio de grama).
Também na terça-feira, a pre

feita Cecília Konell assinou um

decreto de situação de emergên
'cia por causa dos estragos cau

sados pela chuva no Ribeirão
Grande do Norte e Santa Luzia .

.

Amedida tem o objetivo de con

seguir recursos para reconstruir
as localidades, onde a chuva dos
últimos dias danificou 11 pontes
(urna de concreto e dez particula
res) e várias estradas.

.

Local foi palco de um desabamento que matou mõe e duas filhas em 2008
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TURISTAS APROVEITAM O CALOR
Com lotação menci; tranquilidade agrada famílias. Agito volta no carnaval .

I
CÉSAR JUNKES

o litoral norte catarinense
continua

.

sendo O: destino de
muitos turistas e, também, de

jaraguaenses. Em Barra Velha,
o movimento nas praias é mais
baixo em dias de semana, o que
faz as areias ficarem lotadas de
fanúlias e crianças, que aprovei
tam a tranquilidade. O tempo
bom tem impulsionado ainda
mais esse cenário.

O bancário Guida Negri, de
Jaraguá do Sul, pegou férias e

pretende ficar até depois do car

naval na cidade com a esposa'e
os filhos. Ele afirma que o local
está meio parado, mas não quer
ir embora. 'Acho que é natural,
:eois não é mais alta ten;porada.
As' vezes tem uma programação.
O jeito é curtir os programas
mais tranquilos".

Segundo a Fundação de Tu
rismo de Barra Velha, é normal
o movimento cair nessa época. .

"Durante a. semana temos as fa
mílias, nos fins de semanaosjo
vens e o agito voltam", confirma
a presidente do órgão, Concei
ção Freitas. Quem também está
curtindo a praia são as crianças
do Projeto Colfinho, ministrado
pelos Bombeiros Voluntários.
São cerca de 30 crianças apren-

.

dendo tudo sobre o mar para, se
tornarem guarda-vidas mirins.

De acordo com Conceição,

a cidade voltará a ficar agitada
a partir do dia 12, no fim de se

mana do carnaval. "Estamos com
muitas atrações boas. Desfile, trio
elétrico e competições. Carnaval
para gente é tão bom quanto Ano
Novo". A estimativa é de que
mais de 80 mil pessoas compa
reçam para prestigiar o carnaval
em Barra Velha.

A principal atração desse
ano é bloco carnavalesco Fut

gay, onde são esperados mais
de oitomil participantes. "O Fu

tgay é um bloco muito anima

do, onde os homens se vestem
de mulher e caem na folia. É
muito divertido", comenta

Conceição. Outra novidade é
Escola de Samba em Cima da
Hora, vencedora do carnaval
2009 de Jaraguá, que desfila
na segunda-feira, a partir das
21 horas.

Para a moradora Carla Wis
soski, de 21 anos, o sol e a praia
são as melhores atrações. "Esse
ano está mais vazio, já foi me
lhor. O pessoal não tem muita

opção de lazer aqui. Por isso, pre
firo pegar um sol e tomar banho
de mar. Mas o carnaval ·é bem

agitado, com programação bem
diversificada, para todos os gos
tos", confirma.

DÉBORA KELLNER

Festa do Marisco será principal
atração no carnaval de Penha

• I

A cidade de Penha. também
segue com uma ampla progra

. mação durante os dias de folia.
A 15a Festa Nacional do Maris
co começa na quinta-feira, dia
11, e se estende até o dia 15
de fevereiro. Com uma tenda
montada para receber mais de
20 mil pessoas por dia, a festa
traz esse ano três atrações na

cionais: o cantorDaniel, Luan
Santana e. a dupla sertaneja Fer
nando e Sorocaba.

Será montado também um

pavilhão gastronômico, onde o

público vai saborear frutos do
mar, e muito marisco. O can

tor Luan Santana é a primeira
grande atração a se apresentar,
no dia: 12 de fevereiro. No dia

seguinte, quem sobe ao palco
é o cantor Daniel. Fernando e

.Sorocaba agitam o evento no

dia 14. Outras bandas regionais
devem se apresentar durante os
quatro dias de festa.

No evento também haverá
um espaço destinado especial
mente para cultivadores de ma
risco, apresentações culturais,
feira cultural e de artesanatos e

ainda um parque de diversões.
A Festa do Marisco acontece na

Avenida Nereu Ramos, ao lado
do Shopping de Verão de Pe-

.

nha. A entradaé franca para as

atrações e bandas. Para os sho
ws nacionais, o ingresso custa

R$ 20 antecipado ou .R$ 25 na

hora.
Em Balneário Piçarras as

festas serão no calçadão. Do dia
12 até 16 de fevereiro, a banda
Torre de Babel e o bloco Siri Ma-

. luco agitam o Palco Central, pró
ximo' ao edifício Anna Paula.

�
Crianças do Projeto Golfinho, dos Bombeiros Voluntários, aprendem sobre o mar e ainda se refrescam

ROGRAMAÇÃO CARNAVAL E ARRA VELHA .

• 12/2 'Sexta-feira
"

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA PENHA

Calor e sol
continuam.

Se depender do tempo, as

praias continuarão cheias. Até

domingo, a previsão é de dias tí

picos de verão em Santa Catarina,
com predomínio de sol e muito
calor. De acordo. com a Epagri/
Ciram (Centro de Informações de

.

Recursos Ambientais e de Hidro

meteorologia de Santa Catarina),
a sensação de calor extremo deve
continuar por causa da umidade
alta. O fenômeno El Niiío deixa
o 8! mais úmido no sul do país.
Quando a umidade não se conver-

." "

te em chuva, ela eleva a sensação'
tétmica. Mesmo que o termômetro "

marque 32°, é possível que a sensa-'

ção alcance os 40°.
Nos próximos dias também há

chance de chuvas isoladas e passa
geiras, entre a metade da tarde e o

início da noite. O risco de temporal
é pequeno, mas pode ocorrer devi
do às altas temperaturas .

.

Cantor
Daniel é

atração no

carnaval
,._ ....""""-"..........._ de Penha

Shows
nacionais

devem
atrair

mais de
20 mil

pessoas
por dia
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JfI"SStINJUUlFUI,

Vaso quebrado
Solitário, ele estava sempre sobre o

móvel do quarto. Não havia dia em que
o vaso quase cristalino não transparecesse
a presença de urna flor. Urna de cada vez,

,

pois não aceitava mais. Era pequeno. Entre
tanto, belo. De paredes desenhadas, talvez
nem precisasse da cor trazida pelas rosas.

Passou muito tempo ali, de frente para
a janela e habitado por urna infinidade de

,

flores. Ambos se completavam: o vaso e

as plantas, Davam tonalidades diferen
tes ao quarto, faziam parte do ambiente
e recebiam atenção mais do que sema

nal, dependendo da necessidade, quase
diária. Água, substituição de moradoras, ,

lavagem, ou seja, urna rotina estabelecida
,e tranquila.

Ah, não. O cotidiano do vaso teria sido
de sossego extremo não fossem os gatos
da casa. Pois bem, os indícios levam a'

crer que os felinos não gostavam tanto as

sim dele. Ou, quem sabe, queriam demais
a sua companhia silenciosa. Não havia
noite sem um esbarrão. Não havia entar

decer sem a preocupação. Virou atitude
habitual deixá-lo ao canto e não no centro
do espaço a ele destinado. Adiantou por
determinado tempo. 'Mas, não resolveu

pela eternidade.
Urna madrugada qualquer, os olhos se

abriram por causa do silêncio interrompi
do. Gato nenhum foi visto nos arredores.
Contudo, o vaso estava lá, estilhaçado
no chão. Os cacos voaram. A flor idem.
Sobraram restos de 'vidro por todos os

cantos do,quarto e eles foram sendo en
contrados aos poucos, escondidos sob os

móveis. Trabalho grande recolher tudo.

Que raiva!
Ódio maior foi procurar por outro.

A primeira alternativa: R$ 1,99. Falhou.
Nada que pres!asse foi encontrado. Além
do preço se distanciar muito do proposto\

na fachada do estabelecimento, a qualida-
de dos produtos tornava forma duvidosa.

Local de utensílios interessantes, a loja
renomada da cidade grande atraiu olha
res e dúvida de qual vaso novo comprar.
Acabou por escolher um de cerâmica, cor
de barro com arahesco em metal. O tal
"conversava" com o recinto que residiria;

Alegria ter flores no ambiente outra vez.
Não fosse a surpresa as teria, realmen

te. No entanto, corno colocá-las no vaso

se ele, justo ele, tem um buraco circular
bem ao centro,' embaixo? A primeira ten

tativa, aliás, chegou a ser engraçada. Rosa
preparada, falta só a água, que teima em es

.

correr a jato assim que entra. Agora, o que
fazer? A. troca, não foi aceita, à reclamação,
responderam ser assim mesmo. Ãh?! -

• kellyerdmann@gmail.coni

.

• Cine Shopping 2
• lula - O Filho do 'Brasil (Dub)
(14h20, 16h45;c- todos.os dias)
• Encontro de·Cosais (leg)
(19h10, 21h20 - todos os dias)

�OINVlt�E

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

• Cine MuelJer 1
• Alvin e as Esquilos 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
• Avatar (leg) (21 h15 r: 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)

Novas lições
na faculdade

Priscilla é uma jovem ·que faz parte
de um grupo que defende o sexo só após
do casamento e nõo cede às tentações da
carne. Mas tudo o que aéredita vai mudar
quando, acidentalmente, ela fica bêbndn
pela primeira vez e conhece o descom
promissado Ed Curtzman.

ROS' SCHNEIDER ,
"

'

.' t Um filme sobre

t perdas e.ganhosl

Mistérios e traição
no Monte Olimpo.

.

O garoto-problema Percy Jackson
tem experiências estranhas em que deu
ses e monstros mitológicos parecem sal
tar das páginas dos livros direto para a

sua vida. Um artefato precioso foi rouba
do do Monte Olimpo e Percy é o principal
suspeito. Para restaurar a paz, ele e seus

amigos precisam elucidar uma traiçõo
mais ameaçadora que a fúria dos deuses.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Gustavo entro no quarto no momento em que Rose
afasto Paolo. Ele brigo com o italiano e cancela o

negócio. Verônica tenta convencer Gustavo a voltar .

atrós em sua decisão e assinar o contrato com Paolo.
Rose chega na Aromas no momento em que Paolo
estó quase assinando o controto e fica indignada.
Verônica fala paro Poolo assinar o controto e garante
que Gustavo não iró mudar de ideia. Glória termina o

namoro com Nuno por causa de Roberto. Verônica se

vangloria por seu plano ter dado certo. Rose decide ir
emboro da mansão.

TEMPOS MODERNOS .

Nelinha se anima com a possibilidade de salvar a
Galeria e aceita o 'desafio do pai. Deodoro encontro
Portinho e se insinua paro ele. Albano levanta dúvidas
sobre o trotamento de leal e deixa Nelinha intrigada.
Naro oferece dois ingressos paro Zero levar Nelinha a

uma peça de teatro e ele se espanta. Bicalho desiste
de soltar Gaulês e resalve arrumar um trobalho paro

. ele na delegacia. led corre o risco de perder sua bol
sa de estudos. Hélio e leal namoram pelo telefone.
Nelinha se deparo com Maringoni no palco do teatro.

VIVER AVIDA
Edite comenta com Gloria sua vontade de ir para o Rio
de Janeiro e Ronaldo se oferece para levó-Ia. Benê
fico incomodado ao saber que Sandrinh'a vai levar
José ao pediatro. LuCas entro sorrateiro na casa de
Garcia e o ameaça. Helena decide ficar na cama e

alega estar indisposta. Betina comenta com Clarisse
que Gustavo tem uma atração por Malu e que espera
que nõo tenha acontecido nada entre eles. Renata
levanta de ressoca, mas se arruma paro a sessão de
fotos. Silvia insiste para que Bruno encontre Mórcos e
o conheça melhet

PODER PARALELO .

O delegado pergunta a Rafael se ele é amigo do Ton�
O delegado fala para Lígia que recebeu uma denún

çia de que Tony-estava com ela e com o filho. Antes
de sair com os agentes, o delegado pergunta a Rafael

qual o nome da senhora que estó na cama. Tony diz a
Eduardo que eles vão para a Itólia. Tony carrega o fi
lho nas costas. Ele resalve parar no meio do caminho.
Artur conta a João que estó difícil arranjar emprego.
Bruno lembro que faz 25 anos que viu Mauro pela

- primeira vez e a convida para tomar um vinho.

BELAA'FEIA
Bernardo conta que Verônica e Bela estão amigas.
Bernardo diz ainda que Bela vai ter que vender o car
ro do pai. Rodrigo fica arrasado ao perceber que não

pode ajudar a secretória. Dinho leva Bela até uma

estroda deserta onde se encontram com Ataulfo. Os
dois hum,ilham Bela, que fica perplexa. Elviro sente
uma dor no peito. Bela chora ao saber que os dois vão
mató-Ia. Dinho amarra os punhos de Bela. Dinho e

Ataulfo saem da estrada e só escutam a explosão. Os
. dois eomemoram a morte de Bela .

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das

emissoros).
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FÉRIAS

Inscrições para
Colônia dos Idosos

o Centro de Referênda do Idoso
abriu 300 vagas para o programa' de
Colônia de Férias que vai acontecer
nos dias 18, 23 e 25 de fevereiro e 2 de

março deste ano. Com atividades como

hidroginástica e jogos de mesa e uma

variada salada de frutas para repor as

energias, o programa acontece no Sin
dicato dos Trabalhadores das Indústrias
do Vestuário, Bairro Ilha do Figueira. As
inscrições vão até o dia 17 de fevereiro.
A coordenação explica que é necessário

participar de um grupo de idosos ou

. frequentar o Centro para usufruir da
Colônia de Férias, que é gratuita.

Instituição
oferece cursos

. profissionais
A Cetelbras educacional, prestado

ra de serviços na área de cursos pro
fissionalizantes, inaugurou sede em

Jaraguá do Sul. A instituição oferece
a partir desse ano os cursos: Telema

rketing, Recursos Humanos, Gestão de

pessoas, Excel Avançado, Técnicas de
atendimento e vendas, Informática,
Manutenção de Microcomputadores,
Web Desing, Programação, Adminis
trativo pleno e secretariado, Graphic
Desing e Web Máster. Informações
pelo telefone (47) 3371-0080. ,\

VITRINE--�-------

GATS OFERECE AULA EXPERIMEN,TAL
,;q,'

O Grupo Gats de Teatro ofereée cursos de teatro para crianças, jovens e aduitos. O int�ressado pode fazer
uma aula experimental gratuita" basta se inscrever no Gats com antecedência, pois as vagas são limitadas. Todas
os aulas são ministrados na sede do, grupo (Avenida Marechal Deodoro, 1082, sala 04). O curso acontece uma

. vez per semana com exercí.�ios''de integraçãO,. concentração, expressão corpom!, .n�ç@o espacial e imnrovisoção�
Informações no site www..grupogats�com.br. pelo e-mail grupogats@gmaiLcom ou pelo telefone {47} 3275-2309.

Habilidades são desenvolvidas
.

o treinamento 'Habilidades para excelência' acontece dias 10 e 11 de fevérei
ro, dos 18h�0 às 22h30, no Centro Empresarial. O curso oferece informações para
o desenvolvimento profissional a fim de capacitar os participantes para o desempe
nho qualificado de suas funções. A instrutora é a pós-graduada em Marketing pelo
FGV/Sociesc e em Administração de Turismo e Eventos pelo INPG/Univille, .Elis Rejane
Busanello. O investimento é de RS 195 (nucleados), RS 220 {associados} e RS 340
(demais interessados). Informações e inscrições pelo telefone (47) 3275-7017.

Edital de Convocação n0001/2010
Assembléia Geral Extraõrdinária

AFOTECSC - ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A TECNOLOGIA

E EDUCAÇÃO NO CAMPO DE SANTA CATARINA.
-

O Presidente da Afotecsc - Associação de Fomento a tecnologia e Educação
no Campo de Santa Catarina, Sr. Dagomar Muller, no uso das suas atribuições
legais que lhe confere o Capitulo Quarto Art. 26, item II, III e IV do Estatuto Social;
convoca os senhores associados para a Assembléia Geral Extraordinária a reali

zar-se no dia 08 de fevereiro de 2010, em primeira convocação às 19:30 horas com

1/3 (um terço) dos associados presentes, segunda convocação às 20:00 horas

,
com 10% (dez por cento) dos associados, presentes no Colégio Estadual Abdon

Batista, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 473, Centro, município de Jaraguá do

Sul - SC, para deliberarem sobre o seguinte ordem do dia:

1 - Apreciação e aprovação das contas da atual gestão;
2 - Apresentação do relatório de atividades;
3 - Deliberações sobre o pedido de renúncia do presidente;
4 - Convocação dos membros da assembléia, para trabalharem no projeto "Escola

Agrícola";
.

5 :.... Assuntos Gerais.

DAGOMAR MULLER - PRESIDENTE

Jaraguá do Sul - se, 28 de janeiro de 2010.

OBRAS

No Centro, rua. fica
interditada

Devido o obras de implantação da
rede coletora de esgoto sanitário, a Rua

Expedicionário Antônio Carlos Ferreira,
no Centro, ficará interditada no trecho
entre os ruas Presidente Juscelino e Hen-

.

rique Piazera (entre a loja Doce Mel e o

Restaurante Stoeberl). A rua permanece
interditada até amanhã, no horário das
7h30 às 17 horas. Antes e após esse

período, o trônsito estará liberado. Os
motoristas que precisarem trafegar pelo
local no horário comercial podem utilizar
os ruas laterais ou paralelas, como o Gu
mercindo da Silvo ou João Zapella.

As inscrições para a Conferência Re

gional de Defesa Civil estarão abertas no

período de 8 a 22 de fevereiro, devendo ser
realizadas online, no site da Prefeitura de

Jaraguá do Sul. Os interessados também

poderão se inscrever pessoalmente, das 8
às 9 horas, na data e local do evento, que
acontecerá no dia 23 de fevereiro, no pa-

.

vilhão "/f do Parque Municipal de Eventos.

COMUNICADO
Comunicamos que a ação entre amigos em

prol do tratamento de Jordan lechner
Maciel, portador do "Sindrome de Duchene",

na China, O numero sorteado é 3978 -

Loterial federal 09/01/2010. Cuja o bilhete

correspondente não havia sido vendido.
Assim sendo continuara a venda dos

bilhetes e a data do próximo sorteio será
13/03/2010, valendo todos os bilhetes.

Simone Alice Lechner

Prezado assinante,

/.

o jornal O Correio dp Povo está realizándo o recadastramento dos assinantes. Solicitamos' que você

entre em contato conosco caso não esteja recebendo seu jornal regularmente ou não tenha recebido
os boletos de pagamento ou não conste os débitos na sua fatura da Celesc.

FORMAS DE CONTATO: Telefone: 2106-1919, com [aqueline.
E-mail: jaqueline@ocorreiodopovo.çom.br.
Pessoalmente: Av. Pref. Waldemar Grubba, 1400 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

FALECIMENTOS

ramirim, seguindo após para o cemitério Muni-

ci�I�Gooro�ri�
.

Faleceu às 15h45 do dia 30/1, o Sr. Altino Bertoli,
com idade de 70 anos, o sepultamento foi realiza
do dia 31/1, às 14 horas, saindo o féretro da Cape
la Mortuária de Nereu Ramos, seguindo após para
o Crematório Vaticano em Balneário Camboriu.

Faleceu às 10h30 do dia 31/1, o Sr. Ivo Nereu
Zanluca, com idade de 74 anos, o sepultamento
foi realizado dia 1/2, às 11 horas, saindo o fére
tro da éapela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo
após pena o cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 1 h do dia 31/1, .0 Sra. Silvia Manske,
com idade de 57 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 31/1, às 16 horas, saindo o féretro da

Igreja Evangélica Lutherana do Bruderthal em
Guaramirim, seguindo após para o cemitério da
mesma localidade.

Faleceu às 22h do dia 31/1, �o Sr. Jairo Wiest ,

com idade de 68 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 1/2, às 17 horas, saindo o féretro da

Cap'ela Mortuária Maria Leier, seguindo após
para o cemitério municipal do Centro.Faleceu às 7h do dia 31/1, o·Sr. Antenos Mendes

dos Santos, com idade de 77 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 1/2, às 9 horas, saindo o

féretro da Comunidade. Santana, seguindo após
para o Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 23hl O do dia 31/1, o Sr. Antonio Hirs

che� Fischer, com idade de 48 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 2/2, às 9 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária Maria Leier, seguin
do após para o Cemitério de Três Rios do Norte.Faleceu às 9h15 do dia 31/1, o Sr. Renato Rudi

ger, com idad_e de 40 anos, o sepultamento foi
realizado dia 1/2, às 10 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária Senhor Bom Jesus em Gua-

Faleceu às 00h15 do dia 1/2, o Sr. Hildegard Leu-
,

precht Schmitz, com idade de 81 anos, o sepulta-

mento foi realizado dia 1/2, às 17 horos, saindo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo
após para o cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 8h30 do dia in. o Sr. Antonio de Lima
de Oliveira, com idade de 55 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 2/2, às 10 horas, saindo
o féretro da ResidênCia na Rua Adolfo Bier n° 60,
Bairro Jaraguá 99, seguindo após para o cemi
tério municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 6h do dia 2/2, a Sra. Maria Cristina

Corre0, com idade de 29 anos, o sepultamento
foi realizado dia 3/2, às 9h30, saindo o féretro
da Igreja Matriz Sagrado Coraçõo de Jesus em

Massaranduba, seguindo após para o Cemitério

Municipal de Massaranduba.

Faleceu às 3h lOdo dia 3/2, a Sra. Ignes Jaco

mini, com idade de 82 anos, o sepultamento foi .

realizado dia 3/2, às 18 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária Maria Leier, seguindo após
para o cemitério Municipal do Centro.
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ECONOMIA-�----�---

Meios e fins, fins e meios
Não existe nenhuma novidade quando se diz que o

mundo está passando por uma profunda transformação
devido à velocidade do conhecimento. Na verdade, a úni
ca coisa permanente é a mudança, e de uma forma ou de
outra, o universo está em transformação contínua desde
o "big-bang". Se você observar, há alguns recantos neste

imenso planeta em que o tempo parece não passar, onde
as eras se confundem, pois em pleno século 21 há povos
ainda na idade da pedra ou na idade média, ouseja, as'
mudanças não alcançam a todos da mesma maneira e na

mesma velocidade.
'

Na medida em que o conhecimento avança, tudo em

volta se transfqrma. Há uma inscrição lapidar na entrada da
biblioteca da Universidade da Região de Joinville - Univille,
que diz: "Os livros não mudam o mundo, os livros apenas
mudam os homens, os homens mudam o mundo". Tudo se

toma claro, o agente de transformação é o homem, único res
ponsável por tudo o que está aí, dentro das suas preferências.
Sim, pois há os que preferem ainda um mundo à moda anti

ga. Mas o que é ummundo a moda antiga?
, Há uma relação direta entre os meios e os fins, deste para

aquele, ou seja, de um tipo de mundo para outro. Se os fins

justificarem os meios" e os meios forem a bravata que o ho
mem teima em ter com a natureza e sua exploração indis
criminada, cujas consequências já estamos colhendo, temos
que pensar em outros fins para buscar outros meios, senão os

modelos computacionais que já demonstram a realidade que haver praias ,de ateias nas cidades para curtir o ato de an

colheremos será o fim de muitqs pela inexistência de meios dar descalço. Perdemos a resistência e precisamos de mais
de sobrevivência.

'

medicamentos. Estamos cada vez mais enjaulados em ca-

As mudanças que ocorrem no mundo também po- sas, apartamentos,. trabalho, carros e a vida vai passando.
dem nascer pela indução a que muitos 11.11. Há gente neste Brasil ainda andando
são submetidos por lideranças de perfis \:xJ Você caiu no de carro de boi, sem sentir falta do car-

que tendem a criar o caos. A história está
molho fino do Receito

ro à combustão, e sem financiamento
cheia deles, e vem a pergunta: mas como do banco que no final acaba ficando
um povo pode se subjugar a tais perso- Federal? Lamento, com outro.

nagens? Renascer das cinzas veio prova- . é O controle, com o . Cada vez queremos mais, e aque-
velmente de sobreviventes de sistemas finalidade de arrecadar les que não podem ter através de seu

caóticos criados por homens, mas tam- ... trabalho e recursos próprios, exigem
bém pela natureza, com uma diferença, mms Impostos � do governo através dos mais diversos
a natureza não é mesquinha. "" meios de repasse, travestidos de pro-

Tudo está em poder dos homens: a ordem e o caos. Ao
, gramas sociais, mas para que fins? Mas o pior meio que es

longo do tempo foi sendo desenvolvido tecnologias que tamos adentrando sem uma clara percepção, são os meios

permitem a humanidade alcançar qualidade de vida inima- de controle sobre nós, imperceptíveis ou não, eles estão

ginável para grande parte dela, isto visto do ponto de vista aí. Você caiu na malha fina da Receita Federal? Lamento,
desenvolvimentista. Mas para quem sempre andou em meio é o controle, com a finalidade de arrecadar mais ímpos
à natureza e descalço, precisamos sentir pena e lhe dar um tos. Para que fins? Saúde, transporte, segurança? Fácil de

calçado? Como era bom andar descalço na infância. Agora responder, mas os fins não têm justificado os meios. Con
não conseguimos mais andar descalços devido a .ameaças de tribuímos e não recebemos. A assim a nave vai, Uns re

friagens, gripes, reumatismos e tantas outras coisas para as mando, outros tirando água e outros comandando as ações
quais perdemos resistência porque perdemos paulatinamen- na proa da canoa, mas todos afundarão, uns antes outros
te a troca.de energia com a mãe terra. depois. Controlar é o que importa, e muitos rio governo

Como é bom andar descalço na areia da praia. Deveria sabem disso, não importando os meios.
'

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

CONSEQUÊNCIA DO CALOR

Consumo de energia bote recorde
Gasto com eletricidade no setor industrial deve crescer 9,4% este ano

Segundo informações divul
gadas ontem pelo ONS (Ope
rador Nacional do' Sistema

Elétrico), o forte calor impul
sionou o consumo de ener

gia no país esta semana - na

terça-feira, 2 de fevereiro, a

demanda de 68.761 MW(me
gawatts) foi registrada como o

maior nível da história.
'

A determinação do recorde
ocorreu principalmente por cau
sa do consumo no Sudeste/Cen
tro-Oeste do país, responsável
por uma demanda instantânea
de 42.690 MW. Na região Sul,
a demanda recorde também
foi registrada ontem, com o

consumo de 12.727 MW, às
14h38. Para atender à alta da
demanda, foram gerados em

média 60.155 MW, superando,
os 59.192 MW médios progra-
mados anteriormente.

,

Do total, 79,84% (ou 48.028
MW médios) de toda a geração
,vieram das usinas hidrelétricas

nacionais. Itaipu, que é binacio
nal, gerou 12,52% do total, ou
7.532 MW médios. As termelé
tricas, que estão sendo aciona
das com a intenção de poupar
os reservatórios, geraram 4,11%
do total (2:472 MW médios). As
usinas nucleares de Angra fo
ram responsáveis por 3,26% de
toda a geração, o equivalente a

1.960 MW médios.
As previsões para este ano

estimam que o consumo de ener

gia do setor industrial recupe
re as perdas sentidas em 2009,
com um crescimento de 9,4%. O
consumo geral de energia deve

,

aumentar 7,4%.'As projeções da
EPE (Empresa de Pesquisa Ener

gética) levam em conta um cres

cimento de 6% do Pill (Produto
Interno Bruto) para o ano.

O balanço de 2009' indica
uma retração de 8% no con

sumo de energia na indústria.
A explicação para o baque é o

efeito da crise econômica in-

ternacional, que comprometeu
principalmente as atividades
voltadas para a exportação. O
consumo residencial, ao con

trário da indústria, cresceu
6;2% nas residências e' 6,1%
no comércio. Para 2010, a EPE

projeta um crescimento domés
tico de ,5,3%, e do comércio de
6,6%.

LOTERIA

CONCURSO N° 2212
�� .�!" "'1/ �"� �jl!' 'Ih Ilr ·!l':/fl ""iI 1""
li ".1/1 .'"'" ,�:, ui '"'''''' ';,,,JI m "."' !.,WI ;/}!,;, """ .. , JJJ ,:;,1i

CONCURSO N° 834

CONCURSO N° 501

DIVULGAÇÃO'

A hidrelétrico de .Itoipu, sozinho, gerou 12% do total de energia no terço-feiro

INDICADORES
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RODA DE BAR
Em uma roda de alguns "tucanos", nascidos e criados em Jaraguá, o papo
rolava solto sobre o empate técnico de Dilma Rousseff e José Serra. Um dos
aliados, "P" do vida com os resultados dos jogos no fim de semana, soltou
essa: "Eu não estou nem ai para esse empate, o que dói mesmo foi a derrota
do Fluminense para o Flamengo". Putz... e ainda de virada! Pode? Política
tem dessas coisas.

Empreendimentos

www.bueltérmann.com.br

LEITOR FIEL DE HOJE .

O leitor fiel de hoje é em dose dupla:
José Carlos e Gisele Cauduro Costa,

"

do CCAA. Eles são outros queridos
que acompanham a coluna todos os

dias para ficar super por dentro do
tudo que acontece de melhor em nossa

sociedade.

" O capital é como

águo, sempre flui por
onde encontro menos

. obstáculos. "DELFIM NETTO

BUXIXO
Dizem por ai que a famosa estudante
Geisy Arruda estaria sendo centrem
da por um empresário jaraguaense e

amante do Carnaval. Elo faria o pa
pei de Rainha Virgein, no desfile do
bloco "Em Cimo do Hora". Será? Séria
o fim da picada.

'COSTELAÇÃO
Hoje à noite o meu querido amigo
Luiz Carlos Gieseler, mais conhecido
como Zuzn, movimenta em torno dos
"quinta-ferinos", no F12 Sport, um

"costelaço" prepnrudc pelo gourmet
Pinduca, e sua Vero, .do 7° Divisão.
Fiéis escudeiros da equipe do chef
Tato Bronco.

ONDE COMER BEM
No prensadão Beiro Rio. No ma

drugado não tem para ninguém: é
servida como acompanhamento, a

melhor picanha da urbe.

O NIVER DO
-

MAGALHAES
Hoje não ousem esquecê-lo: Pedro
Magalhães, representante da Ra
phye Fatal Surf, é o mais festejado
aniversariante do dia.

\

SOCIAL�������-

)
_/

O craque de futebol, Wilson de Avila, o Xuxa,
sempre presente nas baladas modernas

• Quem o esqueceu está em tempo de desculpar-se:
Jeferson Luiz Maba foi o mais querido aniversariante
da cidade, ontem. Ele vai odorar saber que foi lembra
do. liguem!

• O amigo e empresário Ismar Lombardi está no DM.
• Um dos solteiros mais cobiçados do pedaço é o . Durante a sue tradicional "pelado" de terça-feira, so-

"bonitó" Vinicius Floriani. Depois que terminou o seu freu uma leve torção no tornezelo esquerdo.

NAS RODAS
romance com a belo Diane Couto, que, aliás, já tem
dono, ele é visto nos melhores balados do urbe sorriso,
curtindo a festa sem medo de ser feliz. Coisas da vida ...

O casal Juliana e Jaéser Santos, é só felicidade. Primeiro pelo nascimento da filha Isabela,
dia 28 de janeiro e depois pelo niver do casal, dia primeiro e dois de fevereiro, respectivamente

.CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

• "Pronto, agora com c morte
do ET, esse assunto de .dlzer que .

nunca se viu enterro de anão vai
ser definitivamente enterrado"
(Topa de Humor). Faz sentido!

• O Bloco de Carnaval 'Tê
. Manso", fundado no fim do ano,
deve mesmo desfile f.. nas ruas da,

cida,de de Jara�uá.

O aniversário de Thiago Felipe
/' de Andre é hoje, e não ontem,

como foi registrado nesta celunc.
Folha nosso!

• No próximo dia 20 de
fevereiro, das 13h30 às 18h30,'
acontece nO.Auditório da Rede
Feminino de Combate 00 Câncer
o Curso de Seleção e Capacitação
de Voluntários. A iniciativa é do
Gavi (Grupo de Apoio a Vida).

• Depois do longo dç!110ro
poro repaginar o Rua Angelo
Schiochet, e deixar um brlnco
- as máquinas começaram a

destruir o asfalto. logo, logo
veremos de volta os temidos
remendos. Que pena. '

.

.• Marc.elo M"uller e o"e�presá,rio
·Alcides Pavarl'E�Ho, dividifiam,
no têrça-feiro:. a mesmo mesa

no' Califórnia lanches. Vem
.

novidades por al,

'. Dia 13 de março, o partir dos
11 hems, no Povilhõo A, do PorqueI

. Mun'icipol de Eventos "PIo o 2 Q

; /Mdcorronado Beneficenle{;do Moa.
::{ A rendo será em prol dó Ajopta.

• "Quando se trota de dinheiro,
.
todos têm o mesmo religião."
Autor: Voltaire

DICA DE QUINTA
Curtir um happv hour no Califórnia

lanches. A mpaziodo bonita e interessante
tem marcado presença assídua.
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Parto na água: é seguro?
Médicos defendem o método, mas dizem que o melhor é que seja feito em um hospital

Em meio ao elevado índice
de cesáreas que acontecem

pelo mundo, a notícia de que
a modelo Gisele Bündchen

teve parto normal na banhei

ra da sua casa causou bur

burinho pelos quatro cantos
do globo. Mas, afinal, quais
são os benefícios de optar
por um parto como esse? O

que é preciso para realizá-
lo? Ele é seguro?
Para esse tipo de parto, não
é possível aplicar a aneste
sia. A mulher fica dentro de

uma banheira, com água
aquecida a 36°C. O parto na

banheira permite um nas

cimento mais natural para
o bebê porque ele continua

envolto em água, como
estava no útero da mãe, e
em uma temperatura muito

próxima também. E fique
. tranquila! Não há riscos de

afogamento para o bebê.

Quandonasce, a criança
ainda respira pelo cordão

,

umbilical por pelo menos 20

segundos, durante os quais
expande os pulmões lenta

mente.
Mas alguns médicos, mes
mó defendendo o parto na"
água, dizem que o melhor

é que ele seja realizado no

hospital. O ginecologista
Adailton Salvatore Meira, da
Universidade de Campinas
é um deles. "Eu aconselho

.

que seja feito em ambiente

hospitalar. Tem mães que

aguentam, mas a maioria
tem um limite de dor que

pode ficar muito difícil",
pondera. "Tem de continu-

ar controlando batimentos

cardíacos da criança. Deve
haver suporte de medicação
para a mãe e para o bebê;
oxigênio para a mãe e para o

bebê, se necessário e mate

rial de ventilação para a mãe

e para o bebê", alerta.
O ginecologista e obstetra

Júlio Élito, da Universidade

Federal de São Paulo (Uni
tesp), também pretere que
as mães adeptas dos partos
humanizados utilizem as

salas especiais dos hospi
tais. "É possível ter um parto

natural, que sempre é a

melhor opção, sem interven

ção médica, sem remédios e

sem anestesia, no hospital,
onde os recursos estão à

mão", orienta.

Por que é bom para a mãe?

A temperatura da água alivia

as dores das contrações, o
estresse, aumenta a irriga
ção sanguínea, relaxa a mus

culatura e facilita a saída do

bebê.
É fund_amental estar

preparada

Quando não é recomendado As mães que optam por
, Se a mãe e o bebê um parto natural devem

precisarem de monitoração se preparar durante toda

constante, porque dentro da a gravidez. Foi isso que fez

água ela não pode ser feita. Gisele Bündchen, como
Também não é indicado se a ela mesma contou em

mulher não se sente bem em' entrevista ao Fantástico-

ambientes quentes ou se o

bebê for grande demais.

Infra-estrutura necessária
Além de uma banheira

devidamente esterilizada

e aquecida a 360C, se o

parto for feito em casa será

preciso ter acompanhamento
médico, de um assistente e

I .

um auxiliar (enfermeira ou

técnico em enfermagem).
Deve-se ter uma ambulância

UTI na porta para levar a

mulher e o bebê ao hospital
em casos de emergência. No
hospital, a infra-estrutura é

a mesma do parto cesárea,
porque pode ser que, no

,

momento do parto normal,
seja preciso converter para
uma cirurgia se houver

sofrimento fetal.

"Eu me preparei muito,
eu queria ter um parto em

casa. Eu queria ter muita
consciência, queria estar

presente e consciente,
não queria estar dopada,
anestesiada. Então, me

preparei bastante, fazia
ioga, meditação", disse.
A modelo também diz que
não sentiu dor, mesmo sem

ter tornado anestesia. "Não

foi nem um pouco dolorido,
,

Minha cabeça estava tão

focada em cada contração.
Com cada contração, eu
pensava que ele estava.

mais perto. Eu transformei

aquela sensação intensa em

uma esperança de ver ele

chegar", revelou, contando
também que o trabalho de

parto durou oito horas.

IMAGEM PESSOAL:
_

- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem .

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

, MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇAA SUA ESCOLHA!
, E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

o CORREIO no POVO

...

EKILIBRIO
Farmácia de Manipulação

AINDA DÁ TEMPO DE PERDER AQUELES
QUllINHOS A MAIS!!!

A Farmácia de Manipulação EKILíBRIO traz para você
fórmulas exclusivas para ajudar na perda ,de peso!!!·

INDICAÇÕES DA PHOllAMAGRA
- Oueima gordura.

- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.

- Promove o emagrecimento
- Tratamento da retenção de líquidos;

- Energizante , Cardiotonico
- Reduz significativamente a circunferência abdominal

- Fortalece o Sistema Imunológico.

Faça-nos uma visita, consulte nossas farmacêuticas e conheça
estas e outras fórmulas que ajudam na perda de peso com saúde!!!!

Conheça também nosso Composto Ativador do Bronzeado, uma
fórmula exclusiva para quem quer ter um bronzeado perfeito e

duradouro!!!

Rua João PicoUi, 110 - Centro

'Tel. 3371-8298 / 3371�6087

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de.aparelhos auditivos
Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos

Venda de acessórios
CENTRO AUDITIVD JA.RAGllÁ

www.caj.c.om.br
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julimar@ocorreiodopovo.com.br

linha de Fundo

Julimar Pivatto
Por Genielli Rodrigues, interina

PIERO RAGAZZI

Olheiros
Essa semana dois em

presários de times do lapão
estiveram no João Marcatto

para observar o plantel do
Iuventus. Eles representam
quatro times daquele.país e

permaneceram todo o treino
do Moleque de terça-feira.
De acordo com Gênio San-:
tos, da Gênio Sport, nenhum
jogador será negociado até
o fim do Catarinense, mas

depois disso os empresários
poderão negociar com a em

presa dele e com o Moleque
Travesso. Falta agora o time

repassar a boa impressão do
treino para dentro de cam

po. O destaque deles lá fora
.
vai depender. diretamente
do desempenho Tricolor no
Catarinão.

'Liga com 21 times
A CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) confir

mou essa semana a presença de 21 times na 15a edição
da Liga Futsal. O número bateu o recorde de partici
pantes, já que a competição vinha sendo realizada com

20 equipes. Além das 19 já divulgadas, as duas últimas

confirmações foram: Assoeva/Unisc/Vetor, de Venâncio
Aires (RS), e o Anápolis/Super BoIla, de Anápolis (GO),
ambas estreiam na disputa. O Estado de Goiás volta à
cena do futsal depois de quatro temporadas.

RANKING

A ESPANHA SEGUE LIDERANDO NO
RANKING DA FIFA E O BRASIL NA

SEGUNDA COLOCAÇÃO. A NOVIDADE
FOI A ASCENSÃO DO EGITO, QUE SUBIU

14 POSIÇÕES E ESTÁ EM 1 o-.

DOIS TOQUES
AVENTURA •O Sesi recebe até o dia
12 as inscrições para a Corrida de
Aventura dos Jogos do Sesi, com o

custo de R$ 200 (industriário) e
R$. 400 .(comunidade).

CONFIRMADO·No dia 30 de janeiro
foram realizados os primeiros
cortes e lago ficou entre os

selecionados que estarão no
Sul-Americano.

*** ***

VÔLEI.O jogador lago Saul Piva
revelado nos palas da Marisol
confirmou a vaga para a Seleção

.

Brasileira Infanto-Juvenil.

OLIMPíADA.O Rio de Janeiro anunciou
ontem que investiráR$ 12 milhões
emmodalidades olímpicas, já a partir
de março.

.

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 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 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.m. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40.Validade: 04/02/2010

. Carag E· e
Uma relação de confiança.4732746000
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Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselli
f

ca rol i n a@ocorrei�d opovo. com. br
,.

N.aJustiça
Jaime Negherbon já levou o A decisão do secretário de Ad-

.

caso da falta de telefonia e inter- ministração, Ivo Konell, de não
net para a Anatel (Agência Na- convocar os aprovados e nem

. cional de Telecomunicações).O prorrogar o concurso público rea

vereador quer saber se a Oi! lizado em janeiro de 2008 foi pa
Brasil Telecom é obrigada a ofe- rar na Câmara de Vereadores. O
recer o serviço nas comunidades ex-presidente da Casa, Jean Car
distantes. "Eles estão completa- . lo Leutprecht (PC do B) anun
mente isolados; Não tem aces- ciou na primeira sessão do ano

.

so à telefonia fixa nem móvel e que pretende estudar o assunto.
muito menos internet, e isso é O vereador lembrou que o Exe
uma situação muito preocupan- cutívo já realizou outro concur-

te e inconcebível", afirmou.
.

.

so este ano, para a Codejas.

Concurso

CÉSAR JUNKES

Saneamento
O município de Penha terá

saneamento básico até 2013.
Esta é a uma decisão da Justiça
Federal" 'que condenou a Pre
feitura e a Casan a fazer O tra
tamento do esgoto no municí-

.

pio em até três anos, sob pena
de multa diária. A ação popular '

foi movida pelo advogado e ex

deputado estadual Ivan Naatz
(PV), que argumentou o fato da
Casan oferecer o serviço de água
há mais de 30 anos, sem nunca

ter investido no esgoto.

Nova sede
A construção de uma nova

sede da Câmara de Vereadores .

esteve na pauta na primeira
sessão ordinária do ano. A pre
sidente da Casa, Natália Petry
(PSB) voltou a falar que preten
de iniciar o projeto este ano,
visando à próxima legislatura,
que terá oitó vereadores a mais
do que hoje. Natália sugere que.
o prédio atual seja utilizado

pela Prefeitura, para abrigar o
-

Arquivo Histórico.

CÉSAR JUNKES

Definição
A executiva estadual do

Partido Verde se reúne sábado

para avaliar as eleições para
governo do Estado e Senado.
A direção nacional quer que a

sigla participe da disputa em

'todas as unidades da federa

ção, para reforçar o palanque
para a presidenciável Mari
na Silva. Na região, o partido
também deve. lançar candida
tos, mas os nomes ainda não
foram definidos. Amarildo
Sarti está cotado.

Saideira
A partir desta sexta-feira, a coluna de política do O Correio do Povo

volta a ser feita pela titular, Carolina Tomasellí, que retorna de férias.
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CÉSAR JUNKES

Vagas para cursos técnicos
do Senai até esta sexta-feira

, -�

JARAGUÁ DO SULjSCHROEDER
Os interessados em in

gressar em cursos técnicos
do Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial)
devem se matricular até sexta

feira. As vagas oferecidas são

para Redes de Computadores,
na unidade de Jaraguá do Sul,
e Vestuário, em Schroeder,
sendo as duas capacitações no,
período da noite. Os candida
tos precisam estar estudando
ou ter completo, pelo menos,
o ensino médio.

A inscrição deve ser" feita
nas' próprias unidades de en

sino: o Senai de Jaraguá do
Sul, fica na rua Isidoro Pe-

dri, número 263, no Rio Mo

lha, e o Senai de Schroeder,
está localizado na rua Mare
chal Castelo Branco, número
3905, no Centro. A matrícula
custa R$15: E o aluno tem de

apresentar CPF e carteira de
identidade. As aulas iniciam
na próxima segunda-feira (8).
Outras informações pelos tele
fones 3372-9500 e 3374-0224.

�
�

Projeto deve promover um rodízio nos estacionamentos do Centro da cidade. Lojistas defendem mudança Correios prorrogam inscrições;
,." . ,."

nove vagas soo para a reglao
ÁREÁ AZUL

Sistema rotativo será As inscrições do concurso

público da ETC (Empresa Bra
sileira de Correios e Telégra
fos) foram prorrogadas até o

dia ie de fevereiro. Isso por
que, uma ordem judicial exi-·
ge a isenção da taxa de cadas
tro, antes permitida apenas
aos pretendentes com ensino
médio. Agora, concorrentes

aos cargos de nível superior
e carreiras' específicas tam

bém têm o direito de requerer
a dispensa do

pagamento.
Em todo o

. Brasil, 6.565 va

gas são ofereci
das. No registro
de 31 de janei
ro, cerca de 700
mil candidatos'
já estavam ins
critos.

A alteração
prevê que os

càndidatos de
nível superior
e carreiras es

pecíficas que
já efetivaram'

os dados, é necessário anexar

os seguintes documentos: in-
. dicação do número de identi

ficação social- NIS, atribuído
pelo CadÚnico e .Declaração
de que atende à condição es

tabelecida no edital.inaugurado em abril
REGIÃO

O concurso oferece nove

vagas para quatro cidades da

região: Jaraguá do Sul,' Coru
pá, Guaramirim e Schroeder,

com salário que
PIERO RAGAZZI pode chegar a

R$ 1.700: Dessas'
alternativas, oito'

" são para os car-

gos de carteiro e

uma contratação.
de atendente co

mercial.
O aumento

do quadro de'
funcionários nas

agências dos Cor
reios deve nor

malizar o serviço
de entrega de cor
respondências,
principalmente'
no município de

Jaraguá do Sul.
Com o' con

curso, também será formado
um cadastro reserva para su

prir a falta de funcionários que,
eventualmente, se desligam da

-
.

Estudo técnico ainda precisa ser concluído
JARAGUÁ DO SUL

A inauguração do esta

cionamento rotativo prevista
para janeiro deve acontecer

somente em abril. Enquanto
o sistema permanece em fase

-

de estudo técnico, motoristas
e comerciantes aguardam uma

solução para falta de vagas na
área central de Jaraguá do Sul.

Segundo o gerente de Trân

sito; José Antônio Schmitt, a

pesquisa identificará os pontos
de, paradas mais disputados.
Nes'ses estacionamentos espe
cíficos,' os aparelhos,_. denomi
nados parquímetros, vão con

trolar o tempo de permanência
dos automóveis e dar tolerância
de dez minutos até os motoris
tas liberarem a vaga, com um

cartão magnético. A Prefeitura
ainda não licitou a compra dos
equipamentos.

A Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul) ficará responsável
pelo monitoramento do servi

ço. Ao, todo, 30 funcionários
vão ser admitidos através de
concurso, que já foi realizado.
Antes disso, o presidente da

Codejas, Adolar [ark, espera o

projeto sair do papel.
O projeto do estaciona

mento rotativo, que tem obje
tivo de promover um rodízio
de vagas no centro da cidade, '

não precisa passar pela Câ
mara de Vereadores. "Não há
necessidade porque o Legisla
tivo promoveu uma audiência'
pública e já foi pedida a Iícen-,
ça para a Justiça. Agora só fal-

, ta o estudo técnico", afirma o

gerente de Trânsito.
A CDL (Câmara de Dirigen-

tes Lojistas) reconhece a neces

sidade da implantação do pro
jeto e defende a mudança para'
o novo sistema. "Não tem como,
uma cidade do porte de Iaraguá
sem o estacionamento rotativo.
A população convive com a fal
ta de vagas diariamente. Inclu
sive estamos tentando agendar
uma reunião com a Prefeitura
e tratar novamente sobre o as-.

sunto", enfatizou o presidente
da CDL, 'Wanderlei Pasold.

as
. inscrições Inscrições foram prorrogadas

e atendam aos até o dia 16 de fevereiro
critérios. de
baixa renda e registro no Ca
dastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal,
podem solicitar a devolução do'
valor pago.

Aqueles candidatos que
ainda não se inscreveram de
vem solicitar a Isenção da taxa

.

e imprimir o requerimento dis
ponível no site www.correios.
com.br. Depois de preencher

empresa.
A equipe dos Correios de [a

raguá do Sul está composta por
70 funcionários. Deste número,
50 são carteiros. O grupo aten
de também as cidades de Coru

pá, Guaramirim e Schroeder.DAIANA .CONSTANTINO
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TENTATIVA DE HOMiCíDIO

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2010

\

Suspeita é de que crime tenha sido motivado por desentendimento antp���ZI
GUARAMIRIM

A Polícia Civil continua in

vestigando a tentativa de homi
cídio ocorrida na tarde terça
feira, na BR-2BO (perto da Weg
Química), em Cuaramírim. Sér
gio de Mello, 34 anos, foi atin
gido com cinco tiros, dos quais
três atingiram a cabeça, um na

clavícula e outro no dedo.
No momento, a polícia tem

dois suspeitos de terem par
ticipado do crime, mas eles
estão forãgidos. A principal
hipótese da equipe de investi
gação é que os irmãos Valdeeir
e Valdemir Soares, de 23 e 31

anos, teriam tentado se vingar
de Mello por causa de um de
sentendimento antigo.

'

O cunhado da vítima, João
Carlos Michalak, conta. que,
há cerca de cinco anos, . Sergio

- e um irmão dos suspeitos, Val-,

mir Soares, se desentenderam

por terem se relacionado com

a mesma mulher. Sérgio matou
Valmir e chegou a cumprir pena
por homicídio doloso (com in

tenção de matar) no Presídio

Regional em Jaraguá do Sul. Na
.

última sexta-feira, 29 de janei
ro, a vítima teria se encontrado
em um bar com Valdecir, que
ameaçou matá-lo. O histórico
de desavenças entre eles faz
com que a família de Sérgio
suspeite dos irmãos Soares.

Mello foi.atingido na frente
dos dois filhos - um menino de
nove anos e uma menina de
12 - no momento em que eles
voltavam para casa. Até o fe
chamento desta edição a vítima

permanecia na lITI do Hospital
São José, em estado estável.

CRJSTIANE ALVES João Micholok conto que Sérgio Mello teria brigado com um dos acusados por causo de uma mulher

Projeto para construir muro
.

será debatido hoje na SDR
Delegad�s podem ser transferidos

-

Bruno Effori e Adriano Spolaor serão promovidos nos próximos dias
CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL De acordo com o secretário JARAGUÁ DO SUL

Hoje, às 15 horas, represen- da Secretaria de Desenvolvimen- Os delegados da Polícia Civil
tantes da SDR (Secretaria de De- to Regional" Lio Tironi, o valor Bruno Effori e Adriano Spolaor
senvolvimento Regional), SSP previsto para o muro ainda não serão promovidos nos próximos
(Secretaria de Segurança Públi- é definitivo. 'Amanhã (hoje) dís- dias e poderão deixar a comarca
ca) e do Conselh� Penitenciário, cutiremos o projeto e, provável- de Jaraguá do Sul. Eles atuam no

se reúnem na SDR de Jaraguá do mente, sofrerá alterações, o que município desde dezembro de·
Sul para discutir as alterações no vai influenciar no orçamento", 200B e jámanifestaram o interesse

projeto de ampliação do Presídio explica. Se o projeto for aprova-
. de se manter na cidade. '1\ promo

Regional. Há cerca de 15 dias, o do hoje, a SDR vai providenciar ção é um processo natural na nos- .

secretário estadual de Segurança a abertura do processo lícitató- sa área e o normal é que sejamos
Pública, Ronaldo Benedet, visitou rio. Caso seja necessário alterar o transferidos", comenta Effori. '

o complexo prisional e prometeu projeto, a licitação deve demorar Os profissionais podem es-

liberar R$ 500 mil para a constru- mais tempo para ser aberta.
. colher se aceitam ou não serem

ção de ummuro de 200 metros de A ampliação do Presídio Re- promovidos e, consequentemen
comprimento por seis de altura. gional é urría antiga reivindica- 'te, transferidos. Effori e Spolaor ,

A estrutura permitiria que, futu- ção do Conselho Comunitário já recusaram uma oportunidade
ramente, a área fosse utilizada Penitenciário, que ganhou força oferecida no início do ano por
para construir uma ala para 70 após a rebelião ocorrida em 31 de não acharem suas opções de des-

I

presos, com espaço de trabalho, dezembro do ano passado. tino apropriadas. A próxima pro
moção está marcada para acon
tecer no fim do mês, assim que
encerrar o curso preparatório da
Polícia Civil. Effori disse que vai aceitar o promoção, mos desejo permanecer em Joroguá

O delegado Effori já deixou
claro que desta vez vai aceitar,
pensando no futuro de sua car

� reira. Mas, como incentivo à
� permanência dele no municí-
c:

� pio, existe a possibilidade dele
g ser nomeado para a Delegacia da
� Mulher. "Desde o início eumani

� festei meu interesse em assumir .

Estruturo vai possibilitar ampliação do 010 masculino no terreno do presídio esse cargo", comenta.
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PREPARAÇÕES PARA A FESTA DO CENTENÁRIO
o jornal O Correio do Povo de 4 'de feve

reiro de 1963 trazia o "boletim' informativo
de número dois", atualizando o leitor nas

preparações dos festejos do primeiro Cente
nário de Jaraguá do Sul. Os boletins estavam

sendo divulgados em todas as edições desde
o começo do ano - este se referia à entrega
do orçamento da festa ao então governador do
Estado, Antônio Carlos Konder Reis.

O documento foi examinado pelo governa
dor e pelo prefeito jaraguaense, Eugenio Stre
be. Após a reunião, a petição seria despacha
,da à Secretaria de Governo e posteriormente
às Secretarias específicas para a aprovação
das despesas programadas. Uma Comissão
de Divulgação e Imprensa havia sido criada

especialmente para ultimar a montagem do

sistema de divulgação. A última reunião aca
bava de definir os veículos midiáticos que se

riam utilizados.
O principal era fazer um levantamento

,

completo do potencial de hospedagem da
cidade, que incluía residências particulares.
A Prefeitura fazia um apelo aos moradores

para que disponibilizassem suas casas para
os membros da comissão, já que o complexo
hoteleiro da cidade não tinha condições de
suportar todos os visitantes.

A Scar, Sociedade Cultura Artística de
Jaraguá do Sul, iria participar dos festejos
promovendo inúmeras atividades de caráter
cultural e discutia a construção de um "Mo
numento do Centenário" para marcar a histó
ria da cidade.

ARQUIVO HISTQRICO

A Festa do Centenário foi planejada por mais de um ano, com ajuda da comunidade

SOCIEDADES • r;VENTOS
..................................................... , , , " . .

BAILE DE RAINHA
NA 25 DE JULHO

A Sociedade Recreativa Desportiva 25 de
Julho, de Jaraguá do Sul, promove no sábado,
6 de fevereiro, a tradicional Festa com Baile de
Rainha. A concentração das sócias, convidados
e simpatizantes acontece às 14h30 na sede social,
rua 'Berta Weege, n° 3.280, bairro Jaraguá 89. Ás
15h, haverá a busca da Majestade, [osíane Ham
burg, sob o'comando de llka Fodi. O baile começa
às 22h30 e será animado pela Banda Indexão. Ou
tras informações pelo telefone (47) 3376-126Z�

FE ANA
SOCIEDADE ALIANÇA .

Uma Festa com Baile de Rainha acontece
no dia 6 de fevereiro na Sociedade Esportiva e

'

RecreativaAliança, em Jaraguá do Sul. Os feste
jos terão início às 13h com a concentração das
sócias' e convidados na sede da recreativa, loca
lizada na rodovia SC 416, Km 18, no bairro Rio

,

Cerro II. ÀB 14h30, Ingrid Schroeder comanda a

busca da Majestade, Rovena Schroeder. A Ban
.

daMil Shaw animará o baile, com início às 23h.
Informações pelo telefone (47) 3376 - 1152.

Petronilha Gelsloischter Tietz torna público que requereu junto a FUJAMA Licença Ambien
tai Prévia para parcelamento de solo urbano e Autorização Ambiental para Plano de Recu

peração de Área Degrada, no bairro Três Rios do Sul, no município de Jaraguá do sul/se.

CURIOSIDADE

A coluna de ''variedades'' era parte permanente do jornal na década de 1960

No início dos anos 1960, o jornal O Correio do Povo trazia sem-
,

pre uma coluna especial com informações curiosas, ao lado de
matérias mais descontraídas que as das outras páginas. Nesta edi
ção, de 1963, o leitor era informado da tradução da palavra "mãe"
para outras 15línguas, além do português.

Registro de Imóveis da, comar
ca de [araguá do Sul/SC

NORMA KATH LEMKE, Oficia
la Substituta do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC,
(orna público pelo presente edital, que GENNY GUllJIERMINA NOGACZ, CI n°
2/R-1.353.766-SSI-SC, CPF n° 487.825.139-53, brasileira, separada judicialmente,
aposentada, residente e domiciliada na Rua Padre Anchieta n° 2.004, aprt.l02,
Bairro Bigorrilho, em Curitiba-PR, requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 54-Jorge Pinter, 60-Padre
Anselmo Schmitter e na BR-280-Rodovia 'Prefeito Engelbert Oechsler, perímetro
urbano de Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal
-de Corupá/SC, conforme Certidão n° 074/2009, expedida em 12.08.2009, assinando
como responsável técnico, o engenheiro civil Charles Souza Antunes, CREA n°
46752-8, ART n° 3509385-8. O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 9.462,67m2, sendo constituído de 3(três) parcelas, sistema viário e

remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é ..de 15(quinze) dias, contados
da data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada porescrito
perante aOficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1.683-Centro, Jaraguá do SuJ/Sc.

JARAGUÁ DO SUL, 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
A OFICIALA SUBSTITUTA

EDITAL
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---------VARIEDADES

Atriz Juliana Paes
Dara de fumar
Além dos recentes mudanças no vi
sual, Juliano Paes decidiu abandonar
o cigarro poro poder engravidar. Em
entrevisto 00 jornal "O Globo", o atriz
disse que o público o tem pressiona
do poro engravidar desde o fim de
"Cominho dos índios" - e elo tem

pensado seriamente no possibilidade.
No terço-feiro, elo foi homenageado
pelo Virodouro, escola do qual é ex

roinho de bateria.

Médico de' MJ deve Ronaldo se recusa a

. responder pormorte fazer exame de 'DNA
o jogador de futebol Ronaldo está
sendo obrigado pelo Justiça de São
Paulo o fazer um exame de DNA, que
deve comprovar se ele é ou não o pai
de um menino brasileiro que vive
em Cingopuro. O processoJoi aberto
pelo mãe do criança, Michele Umezu,
em 2009. Coso Ronaldo se recuse o

fazer o teste, será considerado o pai
do criança e terá que arcar com os

responsabilidades legais.

, Segundo o tablóide inglês "lhe
Sun", o médico particular de Michael
Jackson e responsável por receitar
os anestésicos que causaram suo

morte está sendo indiciado pelo
justiço americano. Dr. Conrod Murroy
responderá inquérito por homicídio
culposo, no qual nõo há intenção de
motor. Aindo,segundo o jornal, Murroy
teria intenção de se entregar à justiça
ainda ontem.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e viciante. 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.

r-Es;é a

sapeca
Mailla. O
clic é dos
leitores
Giovana
e Roberto
Schmitt. I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

Predomínio de sol, Entre tarde e noite

SOLUÇÃO pancadas de chuva isolados com trovoados. �, Fases da lua
Não se descarto o risco de temporol. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

I'WfllHrq�'Ilq
5/2 14/2 22/2 ( ') 28/2

91' Jaraçuá do Sul e Região �IWIJJ"If/tUlUII""

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 23°C MíN: 200C MíN: 19°C MíN: 22°C
MÁX: 38°C MÁX: 36°C MÁX: 35°C MÁX: 36°C
Sol com chuva Sol Sol Sol

UI! ÁRIES

4!f' (20/3 a 20/4)
I"""'" 1

Terá mais sucesso

� � ao trabalhar em

,equipe. Bom dia

para pesquisas. À noite, o clima
promete ser repleto de charme e

,

sedução! Por maiores que sejam
as tensões, o poder do amor
supera tudo e você pode tornar a
sua vida muito melhor.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
E um bom dia para
viajar ou fazer
contato com quem

está distante. Na vida amorosa,

procure se aproximar mais da

pessoa amada. A sabedoria
estará em ler o livro da vida por
meio dos fatos. Ao apoiar seu
par, ele te fortalecerá.

#UBRA(23/9 a 22/10)
A ajuda financeira
de que precisa
pode chegar de

.
onde menos espera. A vida
amorosa ganha maior profundi
dade agora:' curta! Se tem ideias,

. \

compartilhe-'ls. Hoje, você
também pode ter uma in:uição
certa Q respeito de sua vida.

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
.: '} Questões ligadas

..._,.� à família ou

imóveis podem ser

desenroladas com facilidade. O
astral traz maior estabilidade às

relações e à vida conjugal. Hoje,
você captará as vibrações no ar

e poderá fazer sucesso com os

que desejam um mundo melhor.

TOURO
(21/4 a 20/5)

.

Não faltará inspira
ção para se dedicar
ao trabalho e servi

ço de rotina. No campo afetivo,
há boas chances de reatar uma

relação. Só não se entusiasme
em demasia, faça realmente o

que é preciso ou aquilo que de
. fato você necessita.

,.."
CÂNCER

,�........J (21/6 a 21/7)
;���� Você terá sucesso
• 11

I'd• • parq I ar com a

fantasia dos outros,
será o destaque do dia. Na

paixão, bom astral para se aven

turar um pouc.o mais. Aproveite
bem as intensas energias que
brotam em seu interior, pois te
farão crescer e se movimentar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Trazendo à tona
o seu lado mais
secreto, poderá
captar o desejo dos

outros facilmente. A noite pro
mete doses extras de lazer. Suas
anteninhas estarão a toda hoje,
especialmente à noite, que você
estará imaginativo e sensual.

l1J'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

,

A Lua realça a sua

capacidade de

perceber os fatos
antes dos outros, podendo ter
sucesso com a comunicação.
Aproveite este poder para inves
tir na-conquista! Tire algumas
horas para ref,letir a respeito de
hábitos que podem ser ruins.

'O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

',4t2
Ademir W. P. Marowski
Adilson Utpadel

'

Adriano Blank
,
Amando Pau�i
Deonise Schure
Diego F. do Si:lvQ
,Doroti O. Schuster
Eduardo E. Stein
Élia Sell Ohf
Emersom t. Lenzi '

Eva França, '

Evertôn R. Strelow
Fionna Buzar,ello
Gabriela de A. R'ibei1ro
Grace Kelly Blank
Idalina P. Rubini

'

João C. do Silveira
Jose O. Lopes
Laurita Utpadel
Lerian S. Janunze
,Lídia S. Ersching

,

Maicou J. Rocha
Mario V. Schneider'".

, ,Moadr Serpa '

Rafaela M. ,Mei�r
,Sergio Henn
Thaysa A. Konell
Valmir Scoz
Vicente R. Petry

DIVIRTA-SE

Comprando
eletrodomésticos
A loiro entre no loja de eletrodomés
ticos e pergunto ao gerente:
-üucnte custo aquele microondas?
O gerente responde:
-Não vendemos microondas poro
loiros.
Depois de refletir muito, elo pinto o

cabelo de ruivo e volto àquela loja.
A resposta foi o mesmo. Elo pinto o

cabelo de negro vai novamente à loja
- e o história se repete. Elo diz 00
otendente, indignado:
'-Como você sobe que eu sou loiro?
-É que isto não é um microondas, é
um aparelho de telensüo.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

� . Você poderá se

{ interessar por as-
suntos que envol

vam certo mistério. Na paixão, a
atração será tudo: capriche no

visual, mas aja com discrição!
"

Sua experiência e comando
serão respeitados se você for o

exemplo do que acredita. ,

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

At[. A chave do
sucesso está em
fazer o que gosta.

Sua vida amorosa vai muito
bem, o clima é de cumplicidade
e companheirismo. As relações
com as pessoas adquirem nova

importância e você terá-muito o

, que compartilhar com elas.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A sua determina

ção fará toda a

diferença no cam-

po profissional. A noite favorece
uma conquista afetiva, mas seja'
discreto! Com os astros abrindo
novos caminhos para você, basta
que aja naturalmente. Saber
viver é uma arte.

PEIXES
, ... (19/2 019/3)
�_ Está' à tona toda a

�...., sua força interior.
Grande alegria no

campo afetivo, tanto para iniciar
um namoro como para fortalecer '

o' romance. Participe mais dos
problemas da sua comunidade e

encontrará sentido para muitas
de suas ideias.
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o paulistano Oscar Garcia, de 20 anos, é um jovem talento na

arte de gravar concertos de orquéstras. E,le estuda engenharia na
, Oberlin College, em Oberlin (Ohio/EUA) e �rabalha no conservatório
da universidade. Oscar encontrou por acaso o maestro Alex K.lein e '

recebeu o convite para esterae Femusc em Jaraguá. Com apoio da
Oberlin College e da organização do festival, Oscar fez gr(Jvações
dos concertos que ocorreram na Scar

'

---------VARIEDADES

Plural

Beatriz Sasse
4784330306

beatrtz.sassewterra.ccm.br
twitte r. comi beatrizsa sse

flickr orkut

Ladíes Free, Festa do Casarão,
Café Confusão, sertanejo, pagode,
música eletrônica, é assim que há
um ano a Puel Eventos agita a ga
lera de Iaraguá e região. A dupla de
promoters Pépe Narloch e Thiago
Mattos é responsável por promover
festas no EstaçãoArmazém, Saloon,
Beira Rio, AABB e Duas Rodas e para
2010 prometem novas parcerias.

Em bate-papo exclusivo com a

Plural, Thiago lembra'que os me

lhores DJs do Brasil e alguns do ex

terior já foram trazidos' para tocar
na cidade, entre eles Puff, Fabrício
Peçanha, Murphy, Anderson Noi
se, San Schwartz, Conrado, Carlos
Fuse, Mary Zander, FemaleAngels,
DeepMariano, Chris Kessler,Won-

derlandAvenue, Hands Up eAnaly.
Conta também que estão sem

pre buscando novas atrações para
surpreender e satisfazer o público.
Como neste sábado na comemo

ração do aniversário da Fuel, que
tem a presença do projeto LED e

emmarço ocorre mais uma edição
do Costelaço, além de outras no

vidades em planejamento. Thiago
apostamuito na noite jaraguaense
e acredita que houve uma evolu

ção com o aumento das opções de
casas e bares, propiciando baladas
lotadas de quarta a domingo. Ga
nha o público da região! Para saber
da agenda, ver vídeos e fotos das
festas e fazer contato acesse www.

fueleventos.com.br.

As primas Patrícia (E) e Tânia Grah com o maestro Alex Klein, no .

concerto de encerramento do Femusc. Elas participaram do coral
que foi muito aplaudido, assim como todo o festival

LONDONPUB
A banda Vlad V se apresenta na Sexta

Em ca�pO
Universitária. Estudantes com carteirinha
tem acesso grátis até às 23h30.lngressos

E fal fu b I somente na hora RS 10 feminino e RS 15
por ar em te O, a pro- -

masculino. Informações e reservas: 3055-
dutora Electronic Arts anunciou 0065 ou www.londonjaragua.com.br
que o game oficial da Copa do
Mundo, "2010 Fifa World Cup",
está em desenvolvimento e de
verá ser lançado em abril para
Xbox 360, PlayStation 3, Wii e

PSP. Serão 199 seleções, que jo
gam nos locais das eliminató
rias e nos 10 estádios da África
do Sul. A promessa é de repro
duzir fielmente os rostos, as

características físicas e habilí-
, dades dos jogadores. Outra novi
dade é que será possível realizar a
competição inteira pela internet.

Moby no Brasil
o cantor, produtor e DJ americano Moby confirmou sua passa

gem no Brasil em abril. Serão dois shows: dia 23, em São Paulo, no
Credicard Hall e dia 24, noRio de Janeiro, no Citibank Hall. Consi
derado um dos principais.nomes da música eletrônica mundial, o

músico traz a turnê do álbumWait for Me. Infor

mações e ingressos: www.citibankhall.com.br
ou www.credicardhall.corn.br. Venda a partir do
dia 11/2. Valores ainda não foram divulgados.

É gol!
Estamos em ano de Copa do Mundo e falta pouco para tirarmos

da gaveta aquelas bugigangas e penduricalhos verde e amarelo, para
temperar este momento festivo do futebol. Para ir entrando no cli
ma, confira o vídeo de abertura "2010 FIFAWorld Cup- SouthAfrica"
criado por Dirk Rauscher para o AXN. http://vimeo.com/8889953.

REPRODUÇÃO

Gráficos do "2010 Fifa World CUp"
apresentarão móis detalhes com

destaque para os jogadores, o
gramado e para a iluminação

Vem aí•••
A parceria da Fuel Eventos com Amira HijaZtraz para Jaraguá do SLiI stand up
comedy, com Fábio Porchat. Humorista, redator de humor da Globo e ator do

canal GNT. Será dia 7 de março, às 20 horas, no Centro Cultural da Scar.

o CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 201 Õ

DICA DA SEMANA:

_Pr.ograme-se!

REUNIÃO E PALESTRA
O Núcleo de Jovens Empreendedores

(Acijs-Apevi) promove o primeiro encontro
do ano e palestra "Movimento Jovem
Empreendedor', com André Gaidzinski,
vice-presidente de soluções empresariais

da Facisc, Presidente do Cejesc,
Conselheiro da Eliane Revestimentos,

entre outros cargos. A palestra começa às
19 horas e em seguida haverá coquetel.

Informações: 3275-7026.
'

LONDON.PUB
Show com o grupo de pagode

Combinação Perfeita. Reservas e mais

informações: 3055-0065 ou
www.londonjaragua.com.br

ESTAÇÃO ARMAZÉM
VOZ e violão com Xande (pop, rock e
MPB). Confira também as promoções

gastronômicas da casa.

Informações: 3376-4822 ou siga no
www.twitter/estacaoarmazem

SESC
O cantor e compositor Carlos Cidade
apresenta-se no Teatro do Sesc, a partir

das 20 horas. Às 22 horas rola mais música
na Cafeteria.lnformações: 3275-7800.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Apresentação de voz e violão com Uly
(hard rock acústico, anos 80, pop e rock).
Contato: 3376-4822 ou siga no www.

twitterlestacaoarmazem

MOMMA
A partir desta sexta a casa de Pomerode
passa a atender também como bar. Na
inauguração da reformulação Nathan e

Jerusa tocam a partir das 19 horas, às 22h
é a vez da Tribus da Lua e às 2 horas DJ

Johnny toca pop e rock. Mais informações
nowww.momma.com.br ou 8405-0076.

CARAMBAS
House Contest é a festa que rola com a

presence de Anderson Stelzner (sax live
performance), DJs Conrado, Guilherme
Konnin, Adan Boggati, João Alfredo,
David JB e André Rafael. Música de
qualidade e inovação. Ingressos

antecipados em Jaraguá na Licoreria.
Contato: www.carambas.com.br.
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Policiais de todo o país fizeram
um protesto no Câmara dos Deputados
ontem pelo aprovação do Proposto
de Emendo Constitucional 300, rei
vindicando principalmente o fim dos
disparidades salariais. Enquanto no

Rio de Janeiro um policial pode ga
nhar RS 800,00, em Brasília o salá
rio é de RS 4,2 mil.

----�------NACIONAl

Ciro mantém·o nome na disputa
. Deputado contraria Lula e volta a bombardear aliança entre PT e PMDB

CORRIDA ELEITORAL

O deputado Ciro Gomes

(PSB-CE) decidiu definiti
vamente que irá manter sua

candidatura ao Palácio do Pla
nalto. Ele está disposto a dri
blar às pressões do governo e

a contrariar o presidente Luiz.
Inácio Lula da Silva, que pre
ga a união da' base aliada no

palanque da ministra da Casa
Civil, Dilma Rousseff. Ciro
ainda bombardeou a aliança
entre o PT é o PMDB, embo
ra Lula insista em uma cam

pariha plebiscitária contra o

PSDB do governador de São
Paulo, José Serra.

Ciro acredita que o pre
sidente está cometendo um

"grave erro" ao avaliar que sua

desistência beneficiaria Dilma.
Ex-ministro da Integração Na

cional, ele garantiu que, apesar
de ter transferido o domicílio
eleitoral para São Paulo a pe
dido de Lula, não irá concorrer

ao governo paulista. De acordo
com a pesquisa do CNT/Se'n
sus, a presença de Ciro no pá
reo. deve garantir a realização
de 'um segundo turno, impe
dindo a vitória de Serra na pri-

VETOS

'Votação do

pré-sal adiada
A votação dos projetos de lei rela

cionados 00 marco regulotório poro
o exploração do petróleo no cama

da do pré-sol, ficou poro o semana

que vem. A decisão só ocorrerá após
o sessão do Congresso em que os

parlamentares votarão os vetos do
presidente luiz Inácio lula do Silvo 00

Orçamento de 2010.

Policiais fazem

protesto

meira rodada. Ainda assim, o

.governo avalia que esse cenário
não se sustenta quando a cam

panha começar de fato.
Com o deputado presente

na disputa, a ministra chega
bem perto de José Serra, se

gundo o levantamento reali
zado entre 25 e 29 de janeiro.
Enquanto o governador tem

33,2% das intenções de voto,
Dilma tem 27,8%. Ciro está
atualmente em terceiro lugar,
preferido por 11,9% dos elei
tores, enquanto a senadora
Marina Silva (PV) ficou em

quarto, com 6,8%.
Segundo pesquisa da con

sultoria norte-americana
Eurásia Group, Dilma Rous
seff seria a favorita entre os
pré-candidatos pelo fato de
os eleitores brasileiros quere
rem "continuidade". Apesar
de ela nunca ter concorrido a

um cargo público, o analista

Christopher Garman afirma

que a eleição será vencida

pelo candidato que convencer

os eleitores de que "os bene
fícios econômicos dos últimos
anos serão mantidos".
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AGÊNCIA BRASIL

Ciro Gomes driblo as pressões do governo federal e afirma que não irá concorrer ao governo paulista

Novas cédula,s do real irão

seguir padrã� internacional
iiJ 1'lll1!1il 711!!.
L/III"!Il1111!ti 111,111'

l/lIllllJil ufi'flr'

A nova família do real,
anunciada ontem pelo ministro
da Fazenda, Guida Mantega, e

pelo presidente do Banco Cen
tral, Henrique Meirelles, terá
cédulas de tamanhos diferen- -

tes, conforme o valor de face
da nota. O objetivo é reduzir o
risco de falsificação, nos casos

em que cédulas de menor va

lor são "lavadas" em processos
químicos e reimpressas com

valor maior.
A mudança no tamanho

das notas já é usada na Euro

pa, onde a cédula do euro tem
tamanho crescente, conforme
o valor. No Brasil, essa carac

terística será igual, com célu
las maiores para valores maio
res. A nova família do real,
no entanto, manterá as cores

,§_ e os temas das notas atuais. O

� presidente do Banco Central,
� Henrique Meirelles, reforçou a

Notas de R$ 50 e R$ 100 começam a circular no primeiro semestre deste ano necessidade de atualização tec-

nológíca e disse que, apesar das

mudanças, foram preservadas
as características das cédulas.

A troca das antigas pelas no
vas será feita "naturalmente",
de acordo com o desgaste das

primeiras, e deve se completar
até 2012. "Não é necessário

que a população vá ao banco
trocar as notas", afirmou o

presidente dó BC. "Quando o

real foi introduzido, em 1994,
isso foi feito de uma forma

rápida, portanto o projeto de
consolidação e emissão de
uma moeda agora com caracte

rísticas de longo prazo é natu

ral", completou Meírelles:
As novas notas de R$' 50 e

R$ 100 serão as primeiras a

circular, no primeiro semes

tre deste ano. As notas terão
,

novas características de segu
rança e continuarão com ele
mentos para identificação de
deficientes visuais.
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Carne Grelhada de Verão
Ingredientes:

.

1 quilo de coxão mole, cortado em bifes com 3 cm de espessura;
112 colher (chá) de tomilho seco;
1/2 colher '(chá) de sal;
1/2 xícara (chá) de óleo;
112 xícara (chá) de vinagre de maçã;
1 pitada de pimenta-da-reino;
2 dentes de alho amassados.

Guarnição:
1 pimentão verde;
1 pimentão amarelo;
1 pimentão vermelho;
1 pepino tipo conserva;
1 chuchu;
cheiro verde a gosto picado bem fininho.

Carne Grelhada éPreparo:'
Coloque a carne num recipiente de fundo largo.
Misture os ingredientes do tempero e despeje sobre a carne,

tomando o cuidado de envolver todos os pedaços.
Deixe descansando na geladeira durante, no.mlnlmo, 2 horas.

Preferencialmente, prepare de véspera, tomando o cuidado de virar a carne para que fique bem temperada.
Coloque a carne sobre uma grelha pré-aquecida, reservando a marinada. Grelhar durante aproximadàmente 5 minutos de cada lado, sempre pincelando com

a marinada.
-

Em separado, corte os .pimentôes.e o pepino em fatias.
Cozinhe o chuchu em água e sal e corte-o em pedaços.
Na hora de servir, coloque a car:ne grelhada em pratos lndivlduais e guarneça com os legumes polvilhados com o cheiro verde .

bom para reunir os

amigos e colocar a -

conversa em dia

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

•

Bolo de Laranja com Casca
Ingredientes:
llaranja de tamanho médio;
3 ovos;
2 1/2 xícaras (chá) de açúcar;
1 xícara (chá) rasa de óleo;
3 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
nozes ou castanhas a gosto picadas.

Preparo:
Lave bem a laranja com detergente
e enxágue bem. Sem descascar,
corte a laranja em pedaços e retire todos os caroços.
Bata no liquidificador a laranja, os ovos, o açúcar e o óleo até que a laranja fique bem triturada.

Despeje esta mistura numa tigela e acrescente a farinha, o fermento e as nozes ou castanhas,
batendo bem.

Despeje em forma de bolo inglês untada e enfarinhada. Asse em forno pré-aquecido (180°) até
ficar dourado.
Dica: Se preferir, cubra o bolo com calda de chocolate feita com 6 colheres (sopa) de açúcar; 1
colher (sopa) de margarina; 6 colheres (sopa) de chocolate em pó; 6 colheres (sopa) de leite.
Misture tudo e cozinhe até ferver bem. Despeje sobre o bolo depois de pronto. Se usar a calda,

. asse o bolo numa assadeira retangular ou redonda: Na hora de escolher a laranja, prefira a

tipo Bahia e com casca bem amarela.

Torta de Biscoitos •

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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lngredientes:
Massa:

100 gramas de margarina derretida;
1 pacote de biscoito tipo Champagne.
Recheio:

3 xícaras (chá) de-leite;
1/2 xícara (chá) de maisena;
1 xícara (chá) deaçúcar;
3 gemas;
1 colher (sopa) de manteiga;
1/2 xícara (chá) de nozes picadinhas.

Preparo:
Massa: Bata no liquidificador os biscoitos. Peneire e junte a

margarina à farinha de biscoitos. Com esta mistura, forre o

fundo e os lados de uma fôrma de aro removível, apertando
a massa com os ded_os para que fique forrado de forma

homogênea: Leve ao forno pré-aquecido regular dur.ante 10
minutos.
Recheio:

Misture os 4 primeiros ingredientes do recheio. Leve ao •

•

fogo baixo, mexendo até engrossar. Acrescente.a manteiga •

é as nozes e mexa bem. Se quiser, junte algumas gotas de .
•

•

baunilha. Espere esfriar e recheie-a torta. Polvilhe com biscoito.

champagne esfarelado. Leve à geladeira até o momento de r :
servir. •

•
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----------ESPORTE
CLÁSSICO NO SUL

Para tirar o peso das costas
Técnico Behnonte acredita que só vitória vai aliviar jogadores
JARAGUÁ DO SUL

� A rivalidade entre CFZ/Im
bituba e Juventus proporcionou
momentos emocionantes para a

torcida em 2009. Esse ano,' com
ambos os times na elite do Cam

peonato Catarinense e buscando
uma vaga na Série D, o jogo deve
reviver essa rivalidade com mais
intensidade. Consciente disso, o
técnico Edson Behnonte acredi
ta que Juventus e Imbituba vão'

protagonizar um grande encon

tro hoje,' às 20h30, no Estádio
Emília Mendes Rodrigues. "Só
nos resta a vitória. O time tem
feito bons jogos e somente os

três pontos vão tirar a pressão
que o elenco está passando", dis
se Belmonte, se referindo ao fato
de o Juventus estar na lanterna
da competição.

Para o confronto, .o Juventus
tem três jogadores suspensos
com' o terceiro cartão amarelo:
o zagueiro Ricardo, o volante'
Carlos Saa e o meia Amaral. No
lugar de Ricardo, o treinador vai
escalar Lucas e para a vaga do co
lombiano entra Neto.

No meio a situação está mais GENIEW RODRIGUES

tranquila com a volta de Ian
derson ao time. Ele deve iniciar
jogando no lugar de Amaral. [an
derson estava no departamen
to médico devido a uma lesão
no ligamento do joelho direito.
Outro que volta de' contusão é
Bahia. Porém o meia será opção
no banco.

Outro jogador que saiu do de
partamento médico é o atacante
Ari. Ele chegou em dezembro,
mas estava fora para se tratar de
um estiramento na coxa esquer

. da. Possivehnente ele estará dis-
ponível para a partida contra o

Figueirense, domingo, 7, às 17h,
no JoãoMarcatto.

-Sobre o Imbituba, o treina
dor destaca a força do time do
Sul e a pegada de seus jogado
res. O vento- também é outro
adversário que possivelmente
será enfrentado pela equipe.
No ano passado uma das prin
cipais queixas do Juventus jo
gando no estádio do Imbituba
era o forte vento que atrapalha
as jogadas aéreas.

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

CoI. llmes PG J V D E GP GC SG Apr. 6aRODADA

10 Atl. de Ibirama. 13 6 4 1 1 10 4 6 72,2%
RESULTADOS

Brusque Ox2 AtI. Ibirama

20 Joinville 12 5 4 O 1 10 5 5 80,0% Criciúma 2x2 Chapecoense
HOJE

30 Avaí 11 5 3 2 O 11 5 6 73,3% 19h30 - Joinville x Metropolitano

40 Brusque 9 6 3 O 3 12 11 1 50,0% 20h30 - Imbituba x Juventus
21h50 - Figueirense x Avaí

50 Metropolitano .9 5 3 O 2 4 3 1 60,0010
ff' Chapecoense 7 6 2 1 3 9 9 O 38,9%

7aRODADA
SÁBADO

70 Imbituba 6 5 2 O 3 6 10 -4 4(/.0010 20h30 - Criciúma x Brusque
DOMINGO

� Criciúma 5 6 1 2 3 7 12 -5 27,�1o 17h - Chapecoense x Imbituba

g> ITlgueire�;:" 'i,"t4 I ,5 1 1 -1 26,7%: 17h - Juventus x Figueirense
" .. 17h - Metropolitano x AtI. -íbirama

10" Juventus 1 5 O 6,7% 19h30 - Avaí x Joinville

Cuco terá três desfalques no jogo contra Boavita, um deles é Fred

Meia Janderson (E) volta ao. time depois de contusão e estará entre os titulares

Figueirense e Avaí fazem
o primeiro clássico do ano
DA REDAÇÃO

Figueirense e Avaí fazem hoje
o primeiro clássico do ano. O

Figueira recebe o Leão às 21h50
no Estádio 'Orlando Scarpelli,
com a estreia do técnico interino'
Márcio Goiano. Renê Weber foi
demitido após a derrota para .o

Metropolitano por 1xO na última
rodada e Goiano assume o cargo
na tentativa de mudar a atitude
do elenco que vem de quatro re
sultados negativos.

.

O Avaí vive situação oposta.
A equipe briga pelas primeiras
posições da tabela e está em lua
de mel com o técnico, Péricles
Chamusca, após a vitória por 4x2
sobre o Imbituba. Para o clássico,
Chamusca deve manter a mesma

equipe. O treinador já anunciou

que está utilizando o Catarinense

para ajustar o time para o Brasi-

� .leiro e a Copa do Brasil.
g No Paulista, o Palmeiras tem
::l

iS pela frente a Portuguesa; às 17h,
no Palestra Itália. O time não

terá Cleiton Chavier, jogador
chave no esquema de Muricy
Ramalho, e o zagueiro Léo, que
se recupera de uma lesão na

coxa direita. Porém, o treinador
terá o retorno de Diego Souza e

Dayvid Sacconi. O Santos, sem
Rabinho, também joga hoje. O
time enfrenta o Santo André, às
21h. O técnico Dorival Júnior
manteve a posição e não vai es
calar Rabinho, que deve estrear
contra o São Paulo.

Pelo Carioca, o Vasco, se ven
cer o Resende, às 18h30, pode
garantir a classificação anteci

pada na semifinal da Taça Gua
nabara. O Botafogo enfrenta o

Madureira, às 19h30, no jogo
que marca a estreia do atacante
Herrera no Maracanã. Já o Flu
minense, depois de ser derrota
do no Fla-Flu, tenta esquecer o
resultado contra o Boavista, às
21h50. O time não terá os ata
cantes Maicon e Fred e o zaguei
ro Dalton, todos lesionados.
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• O�MPEONATO GAÚCHO ,
'
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• 6a RODADA
RESULTADOS
Grêmio 1x1 São Luiz
Porto Alegre 1xl Santa Cruz-RS
Avenida Ox1 Pelotas

.

Esportivo Ox3 Veranópolis
Inter-SM 1x3 São José

Ypiranga-RS 1xl Universidade
Novo Har:nbur�p 1x3 lntemacional,
fjOJIE, "

. . "

191:1 - )uvenWde x Caxias

.78 RODADA
DOMINGO
17h - São Luiz x Esportivo
17h - Pelotas x Porto Alegre
17h -cVeranópolis x Inter- SM
17h - Universidade x Grêmio
19h - São,: José x Novo Hamburgo

, 19h80 � ,Internacional xÁvenida, I'
SEGUNQA-FEIRA,

20h30 - Caxias x Ypiranga

.�.ç��.F.».�º.��'!º.. ��������.��" .

• 6a RODADA

RESULTADaS
lraty 4xO Rio Branco-PR .

Atlético-PR 4xl Cíanorte
. Parana\(aí 2xl Sertano-PR
"

Operári<:rPR Qxl Coritiba
HOJE
16h � Corinthians-PR x Paraná
16h50 - Eng. Beltrão x Cascavel
16h50 - Nacional x Toledo

• 7a RODADA
SÁBADO
20h30 -'Co'itiba x Iraty

..DQMINGO
16h40,"SerranO x Naoion

l;,6h40 - Operário x Eng. Beltrão
16MO - Rio Branco-PR x cíanorte
16h50 - Paraná x Atlético-PR
16h50 - Toledo x Paranavaí
16h50 - Cascavel x Corínthíans-Pf

ertãc;>zinho 1xl Rio Claro
Barueri Ox4 Botafogo-SP

.

Oeste 2x2 Paulista
Ponte Preta 2x1 Corinthiaris
São Paulo 3xO São Caetano
HOJE

17h - Palmeiras x Portuguesa
19h30 - Bragantino x Rio Branco

21h - Santo André x Santos
2([h50 - Mirassol x Mogi Mirim

• T" RODADA
SÁBADO
17h - Corinthians x Sertãozinho
19h30 - Ituano x Barueri
19h30 - Rio Claro x Oeste

DQMING,O

gantino x Palmeiras,
19t\30 - Ponte Preta x Portuguesa
19h30 - Botafogo x Mogi Mirim
19h30 - Mirassol x são Caetano

,. CAMPEONATO CARIOCA
·";"·6a"RÓOÃÓÃ·"···,,·,,·,,"",,······,,··,,···,,""",,··,,·,,,,·,,"

....""."." ..

. REStlLTADOS .,. ,"o

'u 2xO Ame'
. no

(lê !c:axias ,i V/o

gres, �2" Maca'é .

Flamengo 3x3 Olaria
','HOJE
16h - Friburguense x América
18h30 - Resende x Vasco
19h30 - Madureira x Botafogo .

::21h50 - Fluminense x Boavista
• 7a RODADA'

,·SÁBADO,
q.7h - Volta Red'Ondax 'Bangu. .

17:f\ -l'V1acaéx Fributguense
,

DOMINGO
17h '- Arnericanox Duque de eaí(jas
17h - Botafogo x Resende

.

17h - América x Tigres
17M:Vasco x Madureira,

t' '19h30 -Boavísta x Flamenge'
, Olaria',x Flumine

,I ,.,,,
'
..
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