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E ver�ade que
o leite hidrata?

- Guaramirim terá
curso em comércio

Saiba o que é mito e o que é verdade sobre
uma dos bebidos mais consumidos no mundo.

VIDA SAUDÁVEL
oO)JUUJO DO POVO

Formação técnicô gratuito será realizado em

parceria com o Cedup e já recebe inscrições.
Página-12

..

A prefeita Cecília Konell anunciou
ontem em entrevista coletiva a exoneração

-

do .secretãrio de Turismo, Cultura e

Esporte, Ronaldo Raulino. ,A pasta, criada
no início de 2009, também será extinta.
A decisão pretende evitar que, o desgaste
causado pelas suspeitas deirregularidades

, '

rias contas da Schützenfest recaiam sobre
o governo.' 0- - argumento, de Cecília é

que o Executivo quer proporcionar mais
liberdade para Comissão" de Investigação
da Câmara de Vereadores

-

trabalhar.

Cecília e Ivo Konell também anunciaram durante a coletivo, que teve o participação de todos os secretárlcs, os ' (47) 3373·9800
,

'

principais projetes do governo paro este, ano e detalharam o andamento de algumas obras. Páginas 3, 4,' 5 e 6 www.fameg.edu.br

�

Ronaldo Raulino não quis' se pronunciar
publicamente sobre o afastamento.

Juventus segue sem
"

vencer no Estadual
No estreia.do técnico José Esdras,
o Moleque TravesSo perdeu por 3xO
poro o Joinville. Sábado, o time
recebe o Atlético de IbiramQ.

Página 19'

Acordo com Deap
na corda bamba,
Segundo diretor interino do Presídio
Regional, Antonio Ferreiro, quatro
presos condenados que cumprem'
peno em Joinville podem voltar
paro Jaraguá do Sul. "

Página 7
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Dicas, baladas
e novidades.
Pógin� 8
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A tragédia no Haiti expõe de'manei
ra muito contundente todas as feridas
do subdesenvolvimento..Nesta nação
carente de tudo, o terremoto teve con

sequências. muito mais graves, não só
em termos de vidas ceifadas, como tam
bém no tocante a infraestrutura.

A fragilidade das edificações e 'Sua

inadequação a intempéries e cataclis-
'

mos, frequentes no Caribe, é, contudo,
apenas uma das tristes vertentes do dra
ma que assola os mais de oito milhões
de habitantes do país. Infelizmente, a

catástrofe já está fazendo recrudescer
'. a violência, as milícias, os saques e as

sassinatos, contidos a duras penas pela

força da ONU, coordenada pelas tropas dos políticos. Entendida tal premissa, é
brasileiras. lamentável, por exemplo, à, bravata do

As condições de segurança estão presidente da Venezuela, Hugo Chavez,
cada vez mais graves. Além doterremo- que continua se arrogando o papel, por
to, haitianos estão matando seus irmãos ninguém reconhecido, de herdeiro de
e reorgan}zando as gangues do passado ,

Bolívar. Ele está sendo oportunista ao

recente. E preciso conter tudo isso ime- acusar injustamente os Estados Unidos
diatamente. Não se pode perder, em de tentarem aproveitar a situação para

-

ineio à tragédia, os avanços conquista- ampliar domínios no Haiti. Ora, nada
dos nos últimos anos em termos de pa- mais absurdo, quando se observa que
cificação social. norte-americanos e o governo brasileiro

Por tudo isso,' é um comportamento têm feito o máximo esforço nosentído de
esdrúxulo, tratar a questão com aborda- viabilizar a melhor, e mais rápida ajuda
.gem política'. Trata-se de um,' episódio possível, numa circunstância de muita

que merece e justifica foco no campo . dificuldade, inclusive logística.
absolutamente humanitário. Tampouco A palavra de ordem é solidariedade
se admite transformar o caos do Haiti em e não política! Os brasileiros, felizmen
bandeira ideológica, retórica nacionalis- te, estão dando um grande exemplo
ta, afirmação de lideranças ou dividen- nesse sentido.

PONTO DE VISTA'

Solidariedade com o Haiti

DO LEITOR

Redução do condicionamento
Conforme uma determinada pessoa regride ou aban

dona um período de treinamento (exercícios), converge
a um seguimento em declínio' da sua performance física.
Dependendo do nível de treinamento, sua redução car

diorespiratória sofrerá rima perda significativa de mais,
ou menos 4Ú% a 50%, em um período de-pós-abandono ,

de 120 dias. Após esse ciclo perdido de tempo, haverá
um acréscimo vigente do sedentarismo no decorrer de
três a seis meses sém atividades. De acordo com o nível
de' treinamento adquirido, por pessoas' bem treinadas e

fisicamente saudáveis, adquirem um condicionamento
mais rápido entre os iniciantes o qual, começam um de
terminado programa de exercícios pela primeira vez.

Em outra-área de treinamentoestá a musculação, que é

propensa a perda de volume,muscular, não havendo uma

redução até a constituição física inicial para os treinados,
mas uma, promoção da reaquisição da musculatura mais

rapidamente, em relação aos iniciantes. Após os exercícios;
.exaustivos, os quais ocorrem em períodos de longa dura

ção ou na exigência de força em demasia, se faz necessário '

ingerir líquidos que corroborem com as
\

funções da hidra-
, tação e reposição mineral.Jogo, os sucos e a própria água
de coco também podem ser usados Com vantagem por cau- ,

sa.da sua riqueza em sais'minerais .

Inclusõ'o OU �extlusão?
Será que a sociedade empresarial jaraguaense. está pre

parada para .íncluír no mercado de trabalho pessoascom
alguma deficiência? Conheço um cidadão que foi chaniado

para fazer exame de admissão, mas o mesmo não foi admí- '

tido por ter uma deficiência física. Fico pensando por que'
'uma empresa gastaria tanto em exames com um cidadão
se não fosse admiti-lo, pois sei que essa mesma empresa só

'pede para o cidadão fazer os exames para admissão. Fico
refletindo sobre como está esse cidadão, que' estudou, sua
família batalhou para lhe dar uma educação e acessibili
dade aos progressos educacionais, para que? Encontrando,
logo na sua frente uma barreira tão grande, pessoas que'
tiram conclusões pela aparência física.

ZENILDA PEREIRA" PRO fESS1/.:1Rp"
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Carolina Tomaselli

Oportuno , 'Conveniente
As investigações também se, ", Além .disso, há cargos na se-'

transformaram na oportunida- cretaria equivalentes aos exís-:
de ímpar para acabar com um ' tentes, nas fundações. É a tal da
problema criado nesta gestão: a duplicidade denunciada por

, própria secretaria. Que se resu- , vezes pelos vereadores na tri
miu a um cabide de empregos, na buna. E que a Prefeitura fez vis
medida em que só teria sentido tas grossas durante mais 'de um'
com as fundações atreladas a ano. Mais que isso, descumpriu
ela. Mas não foram, causando, prazo estabelecido pelo próprio
assim, um conflito, de hierar- governo para regularizar a situ
quia. O presidente deveria ser ação ao deixar enviar à Câmara
subordinado ao secretário, mas projeto que torna as fundações
ambos são primeiro escalão. subordinadas à secretaria.

Fundações
Um dia antes de anunciar a exoneração de Raulino e aex

, 'tinção da pasta, o Executivo mandou para a Câmara o projeto
que altera a estrutura administrativa da Fundação Cultural.
Que, perante a lei vigente, de 2007, ,é vinculada ao gabinete do
.prefeíto. E que" pasmem, ficará súbordinado a coisa,alg\1ma.
Esta é a propos!a que foi protôcolada nâ Casa e lida na última
sessão, tornar a fundação "individual e independente" . Mas o

projeto pode barrar no, Jurídico, visto que é alterar também a

lei complementar 84/2009, pela qual as entidades da admi
rustração indireta são vinculadas ao chefe do Poder Executivo.

'Também
A prefeita também protoco

lou na Câmara os projetos de
lei complementar que alteram
as estruturas das fundações de

Esportes e de Meio Ambiente, a
Fujama. Os textos são nos mes
mos moldes da Fundação Cul
tural, acabando com o vínculo
com o gabinete da prefeita e

que, como esta, exige a altera

ção não só da lei que criou as

fundações, mas também da re

forma administrativa.

o CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2010

ca rol i n-a@ocorreiodopovo.com.br
;

, PIERO R�GAZZI

Missão
�, O presidente da Câmara, Jorge
Feldmann (PP), o vice-presidente
Marcos Mannes (PSDB) e o vere

ador Gilberto Iunckes (PPS) par
ticipam hoje e amanhã de uma

missão técnica em Erechim (RS).
Representantes da Prefeitura, da
Aciag e da Associação Italiana in

tegram a comitiva, que vai visitar o
distrito industrial e o Q210 cultural
da cidade gaúcha. O grupo tam

bém aproveita a viagem para co

nhecer os vinhais e uma vinícola.

Moradia
Secretaria de Desenvolvimen

to Social de Guaramirim tem
como prioridade a construção
de 40 casas geminadas no bairro
Caixa d'Água. O projeto mutirão
está em andamento desde julho
de 2008 e a intenção

é reavaliar as
necessidades obra para finalizar '

no menor 'tempo possível. On
tem, representantes da secretaria
e da área de projetos se reuniram
com o gerente da Caixa Econômi
caHilton José Dal Rio .

, .q, ,

fevereiro:em
ano elelto,al
énovembr.o
em ano não «:

eleitoral. ,I

.

Candidatura
Reunida ontem, a executiva

municipal do PSB confirmou

que o partido lançará candi
dato a deputado estadual por
Iaraguá do Sul. O nome ainda
não está definido entre as duas

I

opções da legenda: a vereadora
Natália Petry e o suplente Jair
Pedri, primeira e terceiro mais
votados na eleição proporcio
nal em 2008. Mas a intenção do
presidénte estadual e prefeito
de São José, Djalma Berger (à
dír.), que esteve ontem em Iara
guá, é que a nominata seja C07

nhecida até o começo de março.
Ameta é eleger três estaduais.
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CÉSAR JUNKES

Secretório e prefeito .alegaram necessidade de não haver influência sobre os trabalhos da'comissão na Câmara

INVESTIGAÇÃO' PARLAME�.TAR
I

CEI derruba Ronaldo
Raulino da Prefeitura
Decisão foi anunciada ontem pela manhã
JARAGUÁ DO SUL

�

A,CEI (Comissão Especial
de Inquérito] que investiga
denúncias de irregularidades
na contabilidade da última

.

Schützenfest fez ontem a

primeira vítima na adminis

tração municipal. A prefeita
Cecília Kone11 (DEM) anun
ciou em entrevista coletiva a

exoneração do secretário' de
Turismo, Cultura e Esporte,
Ronaldo Raulino.

Segundo a prefeita, Rauli
no, que também era o presi
dente da CCQ (Comissão Cen
tral Organizadora) da festa,
ficará afastado do Executivo
até. o final das investigações
da CEI, que deve ocorrer em

abril. Caso seja readmitido na

Prefeitura, Raulino terá que ir

para outra função, já que a Se
cretaria de Turismo, Cultura e

Esporte será extinta.
A prefeita informou na en

trevista que a saída do secre

tário tem como objetivo preve-

nir "influências" nos trabalhos
de investigação da Câmara de
Vereadores .. "Nós aguardamos
até agora, procurando fazer
com' que ele entendesse que
teria de dar uma satisfação não
só para nós, mas para toda a

população. Como o prazo que
fui dado está se esgotando,
nós decidimos' afastá-lo até o

final da CEI", afirmou.Cecília.
O secretário de Adminis

tração e ,.de Finanças, Ivo Ko
:O.e11,· ressaltou que a decisão
de exonerar o secretário não:

significa que o Executivo deli
a ele um atestado de culpa.

Konell afirmou também que
a Prefeitura não tem respon
sabilidade pela festa, pois o

evento foi terceirizado e lem
brou ainda que Raulino foi
escolhido presidente da CCO.
por decisão dos clubes de tiro.

"Não estamos levantando
suspeitas e queremos saber

\

a verdade sobre os prejuízos
da festa. Os responsáveis se

rão responsabilizados e após
o término da CEI outras pro
vicÍências serão tornadas", co
mentou Konell.

GIOVANNI RAMOS

Prefeitg também anuncia
a ·extinção da Secretaria

Criada pela atual gestão
há pouco mais de um ano, a

Secretaria de Turismo, Cultu
ra e Esporte deve ser extinta.
O anúncio foi feito ontem de
manhã, logo após a divulga- ..

ção da saída de Raulino. A

prefeita Cecília Konell, não
mencionou na entrevista o

destino dos demais funcioná
rios da secretaria.

Segundo a prefeita,' Um
projeto será enviado a Câmara
ainda esta semana propondo a:

extinção da pasta: O setor de
turismo será subordinado à
S'ecretaria de Indústria e Co
mércio, mantendo as funda
ções de Cultura e Esporte. Já
foram encaminhados para o

Legislativo projetos' que alte
ram a estrutura administrativa
das fundações, que passarão a

ter atuação' individual e inde
pendente do Gabinete da pre
feita, como ocorre hoje.

De acordo 'com o secretário
de Administração e Finanças,
Ivo Konell, a CEI é um dos mo
tivos da extinção da secretaria.
Para ele, as investigações trou
xeram um desgaste político
para o pasta. Konell também
justifica a decisão à necessida
de de economia e por conflito
de atribuições gerado .com as

fundações.

LEI DA REFORMA
A Secretaria de Turismo,

Cultura e Esporte foi criada na
reforma administrativa de ja
neiro de 2009, quando Cecília
assumiu o poder. A Prefeitura
havia se comprometido em

fazer uma segunda parte da
reforma, subordinando as· fun

dações Cultural e de Esportes
à nova secretaria, porém nada
foi feito e as autarquias conti
nuaram vinculadas ao gabine
te da prefeita.

.

Decisão do governo reforça
a CEI,. dizem vereadores

As saídas do secretário de
Turismo, Cultura e Esporte,
Ronaldo Raulino e do presi
dente. da ACSTVI (Associação
dos Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do Itàpocu], Nel
son Sjõberg, também esta se-

..

mana, provam a necessidade
das investigações da CEI (Co
missão Especial de Inquérito)
da Schützenfest. A opinião é
do presidente da comissão,

,

Jean Carla Leutprecht (PC dó
B), que deve convocar os dois
demitidos para' depoimento a

partir do dia 22.

"Para os trabalhos daCEI,
a saída do Raulino não muda.
Ele terá que prestar esclare-

cimentos corno presidente da
CCO (Comissão Central Orga
nizadora) da mesma forma",
afirma Leutprecht. A opinião
é compartilhada pela ex-presi
dente da comissão, Natália Pe

try (PSB). Para ela, a Prefeitura
- admite que há problemas com
a festa ao tomar a decisão.

.

_ Natália também criticou a Se
cretaria de Turismo, Cultura e Es

porte, que será extinta. "Nós já
vínhamos batendo nesta tecla
desde o ano passado. Já tínha
mos as fundações que exerciam
o trabalho e a nova pasta não
tinha utilidade, além de. des
perdiçar recursos públicos com

_ cargos duplicados", comenta.

PIERO RAGAZZI

Leutprecht: "Para os trabalhos da CEI. a saída de Raulino não muda"
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Prefeitura revela planospem 20 1 O
Construção de pontes e abertura de vagas nos CEI "8 estão entre prioridadesPIERO RAGAZZI

PROJETOS

já iniciadas, como de .pontes e

centros de educação infantil.
Além disso, admitiu a ex

tinção da Secretaria do Tu

rismo' Cultura e Esporte e o

afastamento do responsável
pela pasta, Ronaldo Raulino.
A mudança no quadro se deve,
segundo Ivo Konell, de Admi

nistração e Finanças, a um con

flito de atribuição com as fun
dações já existentes nas áreas.

Quanto ao secretário, diz ele, a
medida foi tornada como pre
caução para que Raulino não·

influencie nas investigações da
Comissão de Inquérito instau

rada pela Câmara de Vereado
res (ver mais página 4).

JARAGUÁ DO SUL

Um balanço do que deve ser

feito ao longo deste ano. Diver

sos assuntos, porém, quase ne

nhuma novidade. Foi assim a

primeira coletiva de imprensa
realizada em 2010 pela admi

nistração pública de Jaraguá
do Sul. Na manhã de ontem,
ao lado de todo o secretariado,
a prefeita Cecília Konell con
firmou a continuidade de inú
meras obras, entre elas algumas KELLY ERDMANN

PONTE ILHA DA FIGUEIRA - CENTENÁRIO
Cerca de R$ 10 milhões. Esse é o orçamento previsto para a cons

trução da ponte que vai ligar osbairros Ilha da Figueira e Centenário.

Iniciada em 2009, ela deve ficar pronta até o fim do mês de maio.
Contudo, os acessos demoram urn poucomais. Conforme o secretário

de Planejamento, Aristides Panstein, a licitação correspondente a esta

etapa será aberta somente nas próximas semanas. O trâmite inclui 35

desapropriações de terrenos nos arredores- da Avenida Prefeito Wal

demar Grubba. Do lado contrário, há ainda urn projeto para a abertu

ra da extensão daRuaRinaldo Bago. Sem envolvimento direto daPre

feitura, o cronograma inclui a construção de um viaduto direcionado

à RuaManoel Francisco da Costa. O Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes) abre o processo de escolha da empresa

responsável em 18 de março e dá 540 dias à execução da obra.

FEMUS
Durante a coletiva de ontem, Cecília Konell repetiu também que

a Prefeitura deve voltar a apoiar a. realização dó Femusc (Festival de
Música de SantaCatarina). Neste ano, o evento de renome intemacío
nal recebeu R$ 80 mil e mais auxílio logístico do município. "O que
estiver ao nosso alcance, vamos fazer para ajudar", afirmou ela.

o CORREIO.DO POVOgQUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2010
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Prefeita Cecília .Konell comandou reunião ao lado de todo o secretariado e anunciou metas para,o ano'

PONTE RIO CERRO - RIO DA LUZ
Abandonada desde que a Celesc embargou a

obra por causa da proximidade com a fiação elé

trica, a ponte entre os bairros Rio Cerro e Rio' da
Luz vai continuar assim. Agora, a administração
pública municipal trabalha em urn novo crono

grama para construir a plataforma pouco adiante,
em frente à empresa Nanete Malhas. A intenção é

executá-lo ainda em 2010, enquanto urna comissão
avalia as possíveis irregularidades existentes no

primeiro projeto, feito na gestão deMoacirBertoldi.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE
Prometido para 2009, o asfaltamento na Estra

da Ribeirão Grande do Norte deve iniciar em, no

máximo, 30 dias. A afirmativa veio da prefeita que,
contudo, não deu prazo para o término da obra. Se

gundo ela, tudo dependerá do clima. O investimen-

to é de R$ -:l milhões e 200 mil. Desse montante, .
.

R$ 2,5 milhões são repassados pelo Deinfra (De
partamento Estadual de Infraestrutura). O projeto
abrange a colocação de quatro pontilhões, além da

pavimentação da rua.

PONTE CZERNIEWICZ - CENTRO
Ainda em fase de projeto, a ponte que ligará o

Czerniewicz à rua Esthéria Lenzi, no Centro, vai
consumir R$ 4 milhões. Não há data para a exe-

. cução da obra, mas a indicação da prefeita é que
ela se torne prioridade logo após a finalização das
demais. A plataforma deve ser construída em fren
te ao Centro Cultural da Scar, tomando parte do
terreno ocupado pela Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina).

PONTE JARAGUÁ 99

.

PONTE VILA.RAU - AMI�DE
Iniciada em 2008 pela gestão de Moacir

Bertoldi, a ponte entre Vila Rau, e Amizade
foi abandonada. Com problemas estruturais
e modificações não autorizadas no projeto,_ a

obra precisa ser totalmente refeita. Por isso, a
intenção é mudar o endereço dela. De acordo
com a prefeita Cecília Konell, um novo local
ainda esta em estudo. Possivelmente, a ligação
será reconstruída na rua Anna Enke. O intuito,
segundo Panstein, é beneficiar o acesso à Unerj

...e, no futuro, aos d�.mais bairros :eróximos. O
ínvestíinento 'imediato gira em torno dos R$ 3

milhões. Até agora, omunicípio nãp desembol
sou nada pelos pilares finalizados devido aos

. erros corqetídps pela construtora contratada.

No encontro de ontem, o secretário
_

Aristides
Panstein reiterou a execução doprojeto da ponte na
ruaAlvimMeier, no bairro [araguá 99, para o quan

({)
to antes possível. Ele afirmou também que a empresa

� responsável, a mesma que faria a plataforma entre o

. � Amizade e a Vila Rau, tem somente até o dia 28 de
�

.

.� fevereiro para finalizar a obra. Caso não entregue-a

Ponte que vai ligar Ilha da Figueira e Centenário deve,custar RS 1 O �ilhões
.

pronta? o contrato de prestação do' serviço é inter-

rompido e urna multa instaurada. O projeto come

çou na administração passada e sofreu diversas pa
ralisações, causando protestos dos moradores.
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Uniforme é "compromisso social"
Cerca de 80 milpeças serão distribuídas ainda no mês de fevereiro

D o CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2010

PROJETOS

A novidade no setor da edu
cação em 2010 é a distribuição
de uniformes para os mais de
12 mil alunos da rede munici
pal de ensino. Estão sendo con
feccionadas 80 mil peças Jcinco
por aluno) que geraram inves
timentos de R$ 1,3 milhão. "É
uma reivindicação da comuni
dade e um compromisso social
que eu assumi através do meu

plano de governo", declarou a

prefeita Cecília Konell na cole
tiva de ontem.

Já o secretário da pasta,
, Sílvio Celeste, destacou a am

'pliação do atendimento ria

educação infantil. Segundo
ele, está prevista a abertura
de 644 novas vagas para o ano

de 2010. Investimentos de R$
3 milhões em construções de
novos centros e ampliações de

, sete unidades já existentes.
Sobre o Centro de Educa

ção Infantil Carla Andrei Em
mendoerfer, que funcionava

junto ao prédio da Prefeitura
com problemas de estrutura,
na Barra do Rio Molha, Celes
te diz que o atendimento está
sendo realizado temporaria
mente na casa onde funcio
nava a Fundação de Esportes,'
na Walter Marquadt. Um novo

centro deve ser construído
ampliando de 135 para 215 o

número de vagas na unidade.
Serão investidos R$ 800 mil.

DEBORA VOLPI

EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas
,"

,

www.dimnfe.com.br
Fone: 47 3371-1514

SAÚDE
Reformas em dez postos de saúde e construção de duas novas

unidades nos bairros Rio da Luz e Tifa Schubert foram anunciadas
durante a coletiva pelo sêcretário de Saúde, Irineu Pasold. No to

tal, as obras recebem investimentos de mais de R$ 1,1 milhão com'
auxílio dos governos do Estado e federal. Outro plano para 2010
'é ampliar a,cobertura do Programa Saúde da Família. Hoje são 11

postos' e a intenção é que até o fim do ano, o número suba para
22. Já sobre a contratação de novos médicos para rede municipal
de saúde, Pasold, adiantou que os contratos com os profissionais
devem ser modificados para se tornarem mais atrativos. Dos 20
médicos contratados em 2009, quatro já pediram demissão por
motivo de estudos ou remuneração. Por isso, a pasta estuda uma
forma de remunerar os profissionais de acordo com a produção, a
resolutividade 'e a assiduidade de cada um. No ano passado, 16%
do que foi arrecadado pela Prefeitura teve como destino o setor de
Saúde, apenas 1% a mais do mínimo obrigatório por lei.

GERAl----------

PIERO RAGAZZI

Promessa .do governo é criar mais de 600 vagas nas creches este ano. Na fila estão cerca de 800 crianças.

SEGURANÇA
A Prefeitura também está' adquirindo 20

câmeras de mOnitoramento que serão insta
ladas ,e'm pontos' estratégicos do município
como escolas e creches. Os investimentos são,
de R$ 400 mil e o monitoramento será feito
pela Polícia Militar.

IPTU
Ivo Konell justificou que o aumento do

IPTU {Imposto Predial sobre Território Urba-.
no] se deve a uma reavaliação do valor venal
dos imóveis do município. São 42 mil imó
veis cadastrados e Q prazo éo dia 12 de abril. '

Quem estiver em dia com -a Prefeitura contará
com desconto de 30%. No ano passado, foram
arrecadados R$ 14 rriilhões com o imposto.

PIERO RAGAZZI

TERMINAL URBANO
, ,

A prefeita confirmou diante da

imprensa que a intenção da Prefei
tura é de construir o novo terminal
urbano no terreno onde hoje está
situado o ginásio Artur, Müller. Par
te do terreno da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), locali
zada ao lado do complexo esportivo,
também deve ser ocupado pela obra.
"O ginásio será remontado em outro
local. Estamos estudando isso. Mas
a melhor solução para o terminal é

f3 que ele seja construído no terreno

� do ginásio", enfatizou Cecília. Pa

i rém, de acordo com a prefeita, de
� talhes sobre quem custearia a obra
ainda não estão definidos. Prefeita defende que terreno do ginásio é a melhor alternativa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

--------�-POLICIA
o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2010

ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

Mulher de 25 anos é achada
.

.

morta dentro da própria casa
dade de remédios. O corpo dela
foi levado para o IML (Institu
to Médico Legal) de Joinville,
onde serão feitos exames para

apurar a causa da morte.
Na sexta-feira passada, Ma

ria saiu do trabalho com febre

e fortes dores de cabeça. De
pois disso não foi trabalhar no
sábado e nem na segunda-fei
ra. Dando por falta da moça, a

vizinha foi até a casa dela e a

encontrou morta no quarto.

JARAGUÁ DO SUL

A atendente de farmácia
Maria Aparecida da Silva Le

anato, 25 anos, foi encontrada
morta dentro de casa por volta
das 13h de terça-feira. A vítima

morava sozinha na rua Goiás,
.

no bairro Vila'Lenzi. De acor

do com a Polícia Militar, a sus

peita é que a morte tenha sido
causada por overdose de me

dicamentos. Segundo a PM, na
residência havia grande quanti-

Polícia Civil.aguarda reforma
e mais efetivo para a delegacia

passar dos anos", destaca.
Mas, para Ivan, o maior de

safio da Polícia Civil de Mas

saranduba, é trabalhar com

poucos funcionários. Ele afir
ma que, há cerca de 15 anos,

só existe um policial no local.
"Precisamos aumentar o efetivo
com urgência, pois a população
cresceu e nós continuamos na

mesma. Com mais um policial
poderíamos fazer um trabalho
melhor para a comunidade".

Apesar das necessidades,
ainda não há previsão para o

número crescer. Segundo o de

legado regional, .Uriel Ribeiro,
uma turma da Academia de
Polícia Civil vai se formar em

março, mas ainda não é possí
vel saber quantos profissionais
virão para a região. 'Agora nos

sa prioridade é encaminhar os

efetivos para a Delegacia da
Mulher de Jaraguá. Se viermais
de dez agentes, vamos encami

nhar para Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder", confir
ma o delegado.

Presídio tem hoje 308 detentos, dos quais 194 foram condenados pela Justiça e deveriam estar em penitenciárias MASSARANDUBA

ADelegacia de Massarandu
ba deve passar por uma reforma
ainda este ano. O prédio, que
foi construído em 1985, não

recebe melhorias desde a sua

inauguração. De acordo com

'o responsável pelo órgão, João
Ivan, Kasmierski, as necessida
des são muitas, desde a pintura
até as instalações elétricas.

"Isso está sendo tratado com

urgência na Prefeitura. Foi pro
metido que as obras devem sair

do papel logo.' É algo que não

dá mais para esperar. Nós sofre
mos com a falta de infraestrutu
ra e quem perde é a comunida

de", afirma Ivan.
De acordo com o responsá

vel, a estrutura do prédio está

em perfeito estado, mas o espa

ço precisa de ampliação de sa

las, troca de piso, pintura, uma
rampa para a vistoria dos veí

culos, troca de algumas portas
e melhorias no sistema elétrico

para instalação de mais compu
tadores e ar condicionado. "Isso

tudo são coisas que começam
a se tornar necessidade com o

SEGURANÇA

Acordo com Deap
pode ser descumprido
Superlotação parece longe de uma solução
JARAGUÁ DO SUL

O problema da superlota
ção do Presídio Regional de

Jaraguá do Sul parece longe
de uma solução. O diretor in
terino da unidade, Antônio

Ferreira, disse que o acordo
firmado com o Deap (Depar
tamento de Administração
Prisional) no início de janeiro
sobre a transferência de qua
tro detentos condenados pode

-

ser descumprido.
Segundo Ferreira, a Peni

tenciária Industrial de Joinvil
le quer mandar de volta para
o município parte dos presos
transferidos de Jaraguá do Sul

após a rebelião. Conforme o

acordo do Deap, dos 12 de
tentos levados para Joinville
e Curitibanos, seis voltariam

para o município após' 30
dias. Os demais, que já foram

julgados pela Justiça, deve
riam ficar nas penitenciárias
'definitivamente, até terminar

de cumprir pena. Quatro de
les foram para Joinville e dois

para Curitibanos. "Só que on

tem (terça-feira), ligaram de

'-Nada mudou desde· a rebelião
,

o diretor interino do Presidio Regi�nol lamento o falto de a,enção
" ':dodo'pelo governo do Estado sobre-o situação do unidade. "Hoje nós te�

,

mos 308 presost dos qU,ois 194 condenados. Antes da r�belião( tínhamos,

330 detentos,' sendo '207 ·condenados. Como o númeró de presidiários"
que chegam é maioJ do que os transferidos,. nosso situação praticamente,
nôo mudou 'nesses dois meses", lamentou.

"r , ,
:..,

DÉBORA KELLNER

do", comentou.
Ferreira também vai pedir

para o promotor fazer um re

querimento para a transferên
cia de mais 50 presos até fim
do mês. Isso porque o diretor
interino do complexo teme

que a promessa do secretário .

'

de Segurança Pública, Ronal
do Benedet, de transferir um
total de 70 detentos até dia
28 de fevereiro, também 'Seja
descumprida. Há cerca de 20

dias, 21 presos foram transfe
ridos para as penitenciárias de

Palhoça e São Pedro de Alcân
tara (Florianópolis).

Joinville e simplesmente me

avisaram que os condenados
seriam trazidos de volta para
cá", criticou.

Para evitar que o problema
da superlotação no Presídio

Regional se agravasse, Ferrei

ra conversou com o diretor
da Penitenciária Industrial
de Joinville, Richard Harri

son Chagas dos Santos, que
prometeu ficar com os de
tentos julgados por mais dez

_

dias. Hoje, Ferreira deve se

encontrar com o promotór
Gilberto Polli para resolver a

situação. "Vou ver se ele pode
'fazer um ofício determinando

que esse acordo seja cumpri-
-

,

Local precisa trocar piso e portas, pintura e melhorias no sistema elétrico
DAIANE ZANGHELlNI
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Plural

.Beatriz Sasse
478433 Q306

beatriz.sasse@terra.cóm.br
. twitter.comfbeatrizsasse

Adriano Maciel prestigiando o noite
,

sertanejo com Téo & Edu, no Lo�don Pub

Doioni Gorow curtlnde o noite no ..
Banana Joe, em São Francisco do Sul

Deivid Rousisse e Moyro Posold no

Glomour Sundoy, no Bier Hous

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Guilherme Duarte Protes e Toione Rosa Machado
em noite de bolado no Choperio Soloon

Paradas
.

o grupo Black Eyed Peas teve
amúsicamais ouvida de 2009 de
acordo 'com um raking divulgado
pelo site Spotify, a canção "I Got �

.

.

ta Feeling", do disco The E.N.D."
liderou o número de streams

nos seis países que a empresa
opera. O segundo lugar ficou
com "Right Round", do rapper
FIo Rida, e o terceiro com "Sexy
Bitch", parceria do produtor Da
vid Guetta com o rapper Akon.

. 'fli r' orkut

Reality serve
para tudo

A Sony se prepara para lançar
dia 18 o programa "The Téster",
reality show para PlayStation 3.
O grande prêmio é um emprego
na companhia para testar a qua
lidade dos games. Além disso, o
vencedor recebe um bônus de
US$ 5 mil (cerca de R$ 9,4 mil)
ao assinar o contrato. No total,
11 competidores, com os mais .

variados perfis, terão que en

frentar desafios elímínatoríos
físicos e mentais para entrar na
indústria de jogos.

Música
24horas

Usuários de TV por assina
tura não possuem mais o canal
de videoclipes do MTV Hits. ISS9
porque o Grupo Abril ganhou os

direitos exclusivos damarcaMTV'
no Brasil. Mas os fãs de música

.

não estão tendo prejuízo. Agora
no mesmo número está o VHl

Mega Híts.com programação de
.

clipes 24 horas pôr dia e últimos

lançamentos musicais. O canal
entrou no ar dia 29 de janeiro. Os
canaisVh1 são direcionados para
uma audiência adulta, com con

teúdos focados principalmente
em música, show, documentá
rios sobre artistas, reality shows,
filmes entre outros.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
.

Ulysses com som de voz e violão.
A casa também está com promoções

de petiscos e bebidas.

LONDONPUB
Grupo Swlnqaê retorna a Jaraguá

após tour na Europa e mostra porque
é reconhecido internacionalmente.

Ingressos RS .5 feminino e RS 15 masculino.

LONDONPUB
Os clássicos do rock estão de volta ao

palco com a banda Os Chefes.
Ingressos na hora RS 1.0 para mulheres
e RS 15 homens, estudantes têm acesso

liberado até 23h30.

SALOON
Free Girls é a balada que rola com 0_

som sertanejo universitário de Mazzo &
Gabriel, mais house music com o DJ Bibbe
Andreatta. Acesso grátis para mulheres até

23h30.lngressos a RS 10 na hora.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Paulo Henrique Acústico, voz e violão

para embalar a galera.

CONTATOS
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

LONDON • 3055-00651Iondonjaragua.com.br ,

BIER HAUS· 9196-5346 ou 9601-9226

ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
SALOON • 3373-1673
LlCORERIA·3275-1327
ÁGUA DOCE· 3275-2590

SCONDIDINHO· 3373-1299
MOVING UP· 8856-8�891 em Schroeder

Via
COMPORTAMENTOSCOMPULSIVOS

DAS LEITORAS DE HORÓSCOPO: SE O
QUE DIZ É BOM... ACREDITA. SE PREVÊ
MÁ SORTE... DIZ QUE É BESTEIRA.

@DenyMoore

.

lia
!., ��,

Em açãoviral"para o Válentine's Day, comemorado dia ,14 na
,EuroPéle naÀmérlcadoNorte, aHeíneken çriquumpresentãpara
que óshomeng'Gomprem 'pára as-rlamoradas (ou-seria para ,ela$
airairem os amados?) � é 'lJ1Il gloss sabor' cervejé,l.A Promete' õ per
fume de lúpulo, a leveza da espumae lábios brilhantes çom sabor
irresistível. Pbdia' ser apenas umabrínoadeíra, mas estãaveneta no.
',sire,damarcatpor 4,99 euros. Um vídeOno stte promocion� vvww:

,

fl;yswuvalentine.cóm, .demónstra as mêlhores �ane�r�s de uso 'e
, (ecomenda reaplicação fr�quente ..Será que a .p1oCla pega?

\
I
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RECORDE DA INFLAÇAO NO BRASIL
A edição do O Correio do Povo dos dias. 11 .

a 17 de fevereiro de 1989 trazia a mais recen-
.

te pesquisa do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, com números alarmantes: a
inflação do mês de janeiro daquele ano, me-,
dida oficialmente pelo IPC (Indice de Preços
ao Consumidor), havia chegado a 70,28%.

.

Conforme o IBGE, era o índice mais alto de
toda a história do Brasil. Apesar disso, nem a

caderneta de poupança, nem os salários e ou

tros ativos financeiros receberiam a correção
monetária correspondente - esta havia sido
extinta pelo governo com o "Plano Verão".

O plano havia sido instituído em 16 de

janeiro de 1989, pelo governo do presidente
José Sarney e foi realizado pelo ministro Ma
ílson Ferreira da Nóbrega, que havia assumi-

do o lugar-de Bresser Pereira. Ele estabelecia
novas regras para indexação da economia,
atingindo a caderneta de poupança. Naquela
época, o investimento era considerado "segu
ro" no mercado. Segundo o Instituto Brasilei
ro de Defesa do Consumidor, estima-se que
até 2007 as perdas dos poupadores ·tenham
chegado a pelo menos R$ 70 bilhões.

Naquele mês de fevereiro, previa-se que a

caderneta de poupança seria corrigida somente
em 22,94%, o que .correspondia à variação da
1FT (Letra Financeira do Tesouro). Os aluguéis
seriam reajustados por tabelas específicas, e os

.

salários não receberiam em fevereiro nem mes-
.

mo as últimas URPs previstas para o trimestre.
Em três meses, a inflação havia sido' de 178,4%
- em 12 meses, o índice atingiu 1.410,64%.

"

VOCE· SABIA? '

A rua Paulo Kraemer, localizada no bairro Água
Verde, foi assim denominada pela lei n° 536 de
1975. Nascido em 1856 na cidade' alemã de Storp,
casou-sé com Emilie Charlote em 1891, emigran
do logo depois para Joinville. No Brasil, se tornaria
autor de uma crônica que. registra sua participação
involuntária na Revolução Federalista de 1893, em
Santa Catarina.

Influenciado pela profissão do pai, Paulo ou

Paul Kraemer estudou farmacologia em Berlim e

tinha avançados conhecimentos em botânica - in
teresses que o fariam conhecido entre os colonos
de Jaraguá, a quem medicava com as salutares

. ervas medicinais da região. Ao chegar ao Brasil,
. comprou terras em Jaraguá, que foram vendidas

posteriormente a João Zapella.
.

Seus empreendimentos só começaram'a vingar
em Curitiba (PR), mas maiores' possibilidades de

expansão o fizeram mudar-se para oRio Grande do
Sul em 1905. Mesmo começando com um labora
tório farmacêutico de proporções pequenas, os ne

gócios . prosperaram _e foi dessa forma que surgiu o

Laboratório Kraemer.Ltda., com sede na rua Madre
Ana, no bairro Glória em Curitiba. O farmacêutico
faleceu no dia 15 de novembro de 1930.

,

Rua Paulo Kraemer, homenagem ao farmacêutico que participou da Revolução Federalista.

SOCIEDADES • EVENTOS. :
....... , , , , : ..................•...................... , ,.".", .. "." ,." .. "", , , , , , .. , , ,., " , .. " , , ,

,
.

FESTA COM BAILE
·DE RAINHA

A Sociedade Recreativa Alvorada, de laraguã doJ'
�lSul, promove no dia 13 de fevereiro (sábado), sua tra- "

c ( b�dicional Iesta comBaile de Rainha. Os festejos ini- .
I

clarão às 14h com a concentração na sede social.
Meia hora depois, acontece a busca daMajestade,

.

IracemaMathias, sob o comandodeElviraHass.O
baile tem início às 22h30 e será animado peloGru-
po safira. Ingressos antecipados no PostoMime da
WalterMarquardt, Posto Mime doRioCerro, Flash .

Vídeo Locadora e Pit Bull Lanches (em frente. à
Malwee). A festa acontece na nÍa Gustavo Gurnz,
n" 289,·no bairro Rio Cerro II. Outras informações
pelos telefones (47) 9968-5490 e (47) 9101-5659.

I
TARDE INFANTIL

I E CARNAVALII o Clube Atlético Baependí.promove dia 16
m de fevereiro uma Tarde Infantil, que começ�

.

. às 15h e conta com a animação do DJ Xalinho..
Para sócios e também para não associados, a..
entrada é gratuita. No mesmo dia, acontece' a
Noite Azul e Branco, para comemorar o encer-:
ramento do Carnaval 2010. Com início às 23h,'

. a festa será animada pela BandaXeque Matt, de .

Curitiba(pR). Ingressos antecipados na Secreta
ria do clube: R$ 15, para sócios e R$ 25, para não
sócios. Na hora, os dois tipos de ingresso ficam
R$ 5 mais caros. Mais informações pelo telefone
(47) 3371-0222.

JANTAR DANÇANTE
. A Associação Recreativa e Cultural Rio da Luz "Sa

lão Barg", de [araguá doSul; promove neste sábado, dia
13 de fevereiro, um Jantar Dançante. O jantar será ser-

.

vida às 20h, e os, ingressos para o jantar com direito ao

baile custam R$ 15. O baile terá início às 22h30; com �

anímação-da Banda Paisagem, A associativa fica na rua.
'

Eurico DUwe;'n�.2:600, no bairro Rio da Luz L Outras
informações pelos telefones (47) 3376-2184, (47)3376-
06�4, (47) ..3376-1160 e (47) 3376-2860.

.
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CRÕNICA

. Coreografia
para a chuva

Os dias de calor não saem da cabeça
e riem da pele. Transpiração, enxaqueca,
-pressão baixa, noites sem dormir, alergia
a ar condicionado. Cada um tem, pelo
menos, um motivo para odiar as tempe
raturas que mais deixam a cidade com

cara de inferno do que de céu. O assunto,
aliás, conseguiu até sair dos elevadores,
você viu? Agora não são apenas os adep-

.

tos do sobe e desce falando-sobre o clima;

Já não se duvida nemmesmo da dança da
chuva. Que tal? ..

Pois é, seria uma boa ideia. Se soubes
se encená-la, Clara a faria. Se soubesse
também que os 30 graus centígrados fos-

.

sem virar algo agradável, teria mudado
para a Islândia ou comprado um apara
to. Split, sorvetes, piscina, ventiladores,
regatas, colchão de gelo (inventaram isso

já?!). E, claro, Clara teria aprendido a

dança da chuva a tempo de sobreviver.
- Sim, porque ela não vive sem as pre
cipitações vindas das nuvens .escuras.

Não entende também quem diz que tem

po bom é tempo de sol. Qual o motivo?
,

Nem sempre as coisas são assim. Depois
de uma semana de calor, tempo bom não
tem nada a ver com céu azul. Para Cla
ra, pelo menos, não. Bom mesmo é noite
com aquele píng ping ping' das gotas ba
tendo nas calhas do telhado de casa. Isso
sem falar no frescor vindo das janelas. Ô .

vida agradável.
.

Clara, definitivamente, não compreen
de o mundo lá fora e foi pega pela reflexão.
Está tentando há tempo aceitar os pretextos
de quem odeia é a chuva. Não consegue.
Filosofando a respeito, pensa que chegou
a um possível princípio de conclusão. Vai
ver a predileção ao frio e ao aguaceiro vem
de longe, 'do dia, mês e ano nos quais' deu
o primeiro olá ao universo. Era tempo de

.

nuvens carregadas, sombrinhas, pantufas e

de cobertores aos montes.
Ela não lembra de nada, óbvio, como

a amiga nascida no dezembro ensolarado
também não. Mas, isso explica as díferen

ças entre as duas. A garota, incrivelmente,
tem a coragem de dizer que prefere os ter

mômetros nas alturas ao invés do contrário.
Gostamais de suar do que de vestir casacos
e cachecóis. Conclusões precipitadas? Ok,
pesquisa séria depende de mais partici
pantes. All, tem o namorado. Ele é ariano e

gosta do meio termo, nada de radicalismos,
climáticos. Nem tanto um, nem tanto o ou

tro. Outono. E a tia? Essa é primavera, sem
dúvida. Mas, Clara, pois bem, ela é inverno
chuvoso e ponto final.

• kellyerdmannéêgmail.com

VARIEDADES---------

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1
• Sherlock Holmes (leg)
(16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)
• Sempre 00 seu lodo (leg) (14h40 - todos os dias)

, ,

• tine Mueller 2
• Amor sem Escalas (leg) (14b15, 21 h15 - todos os dias)
• O Fim do Escúridão (leg) (19h - todos os dias)

,
'

• Cine Breithoupt 2
• ·lulo, o Filho do Brasil (Dub)
(14h20, 16h45 - todos os dias)
• Encontro de Cosais (leg)
(19h10, 21 h20 - todos os dias)

• Cine BreithoiJpt 3
• Alvin e os EsqUilos 2 (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20; 19h1 O - todos os dias)
• Avotor' (leg) (21 h - todos os dias), .

JOINVILLE
• Cine Cidade 1 '

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

li Cine Cidade 2
• Julie'& Julio (leg) (19h, 21 h30 - todos os dias)

• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(15h, 17h - todos os dias) I

.

• Cine Neumarkt 5 .

• High School Musicol- O Desafio (Dub)
(15hl 17h, 19h, 21 h - todos os dias)

• Cine. Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) ,

(13h30, ,15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
• Avator (leg) (21 h30 - todos os dias)

LIVRO DVD

lÇAMITlBA
-�------...

Problemas
da vida real

Henry Corter, um psicólogo de Los An
geles, lido todos os dias com os loucuras
dos estrelas. Desiludido com suo correi-

, re, o único esperanço de salvação para
Henry poderio ser o jovem Jemmo. Mos
ele estará pronto para os problemas do
vida de alguém convencional?

Entendendo os

relacionamentos
Neste livro, lçomi Tibo compartilho

com leveza e bom humor suas observa

ções do comportamento feminino e mas
culino. Você vai se div�rtir 00 reconhecer

. o seu comportamento e o do sexo oposto
em cada situação exposto pelo autor.
Será que o·cobro vai começar o gostar de
discutir o relação? Será que o polvo vai

parar de invadir o espaço do cobra?

NOVELAS

CAMA DE GATO
Luli se 'declara para Tarcísio é eles dão um beijo.
Verônico consegue uma sessão de fotos para Glória.
Severa contrata lião e Fiasco para trabalharem, em
seu' projeto suspeito. Eurídice vê Tarcísio olhando para
Luli e vai embora chateado. Gustavo fico surpreso 00

ver o projeto de Davi e o aprovo. Verônico vê Gustavo

guardar o pendrive com li projeto no cofre e o retira
sorrateiramente. Bené vai até o clube e Sólon o pren
de em um baú. Taís chega à igreja e Rose avisa que
Bené ainda não apareceu. ledo obriga Débora o ir
embora com ela.

TEMPOS MODERNOS
Hélio se culpa pelo sofrimento do filho. Gaulês reve
la a Ditta que led é viciado em músico erudito e elo
decide procurar o filho. Zeco rompe com Nelinho e

fico arrasado. leal exige que Hélio lhe digo por que
não quer que Zeca e Nelinho fiquem juntos. Ramón
discute com Túlio. Fidélio comemora com Valvênio o

sucesso de sua empreitado para conquistar lovínnia
quando Undomor surge furioso. Deodora marco um

encontro com o pai. Zeca chamo Nelinha à escola de

dança e pede Nora em cosamento na frente dela.

VIVER A VIDA
Rafaela ameaça Dora para voltar o Búzios. Betino
mostra para Gustavo o notícia do rompimento do
noivado de Malu e ele finge não saber de nado. Os
mar mostra o contrato de uma grande empresa para
Helena e ela fico tentada a voltara trabalhar Luciano

pede para sair sozinho. Jorge avisa que Poixão será
controtado assim que se formar e Suzana fico irritado.
Onofre fala que Doro está grávido e que vai dor um

golpe em Garcia. Corú convida Dom e Rafoela para
sentarem com ela 00 vê-Ias no restaurante. lIJciana
vai ao escritório de Jorge.

r

PODER PARALELO
Mouro pede para Bruno deixar Nina ir embora. Nina
falo para Pedro que vai se entregar A polícia chega e

os dois choram abraçados. Bruno diz que foi agredido
por Rafael e Juco. Ele fala também que Rofoel escon
deu uma foragido. O delegado e o policial se espan
tam ao ver Nina com Pedrinho ne colo. Nino se entre

ga para a polícia. Rafael fico inconformado com o que
Bruno fez e garante o Mauro que vai providenciar o
melhot advogado para Nina. Rudi ,melhoro um ins
tante e as convulsões cessom, mos logo recomeçam.

. BELA A FEIA
Rodrigo acorda intrigado depois de sonhar com Belo
bonita. Qemente ,está inconsolável com o perda do
filha. Bela sofre 00 lem.brar da crueldade de Dinho e

Atoulfo. Vero fico aflito ao saber que Belo quase ligou
para a família. Adriano tenta descobrir quem pichou
seu corra. Sámantha diz que a morte de Belo fez com

que ela refletisse sobre Max. Ela revela que será uma

mãe presente e Armando apoia o esposa. luddy hu
milha Juliano e os duas discutem. Cíntia chego em

cosa irrjtoda após consolar Rodrigo. Vera promete
visitar Clemente.

(O resumo dos copítulos é de responsabilidade dos

emissoros).
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---------VARIEDADES

Perlla desmente os' Megan fox usa
boatos de namoro dublê de mõos

Vinícius ganha uma

promoçõo póstuma
Por decisão do Câmara dos Depu
tados, Vinícius de Moroes recebeu,
uma promoção póstumo, o cargo de
ministro de primeiro classe - título
equivalente 00 de embaixador, função
mais alto do carreiro diplométlen.
Até 1968, quando foi expurgado pelo
regime militar, o contar e compositor
manteve o diplomacia entre suas

atividades. No época, ele ocupava o

cargo de primeiro-secretário.

Perllo desmentiu os boatos de que es

taria namorando o vocalista do grupo
Pongolé, Léo Santana. Ao participar
de um shaw do grupo, a funkeiro deu
um sellnhe em Léo - beijo que teria
sido combinado com o empresário do
bando. "Adoram arrumar nomorodo
poro mim. Estou solteiríssimo. Foi

, combinado, assim como foi com o, La
tino", afirmou. No sábado, elo desfilo
pele Acadêmicos de Santo Cruz.

A atriz Megon Fax precisou usnr
um dublê de mãos poro fazer um

,

comercial de celular, que foi exlbldn
no intervalo do Super Bowl (final do
futebol americano). Era tem um "pro
blema" no dedo do mão, cujo'folonge
é bem maior que o anterior. O foto
gerou certo polêmico, mos os médicos
ufirmnm que isso não é uma doença
- é apenas uma condição hereditário,
causado por olteroção genético.

.. SUDOKU

Essa graçinha
é o Freddy, o
menino dos

olhos da leitora
Madalena D.

Formigari.
. �

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

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

, Tempo, mais instável com variação
lt Fases da lua

SOLUÇÃO de nuvens e chuva. Nos demais regiões,
o sol aparece entre nuvens. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

5/2 14/2 22/2 () 28/2

� Jaraguá cio Sul e Região
'1lIttu'�!Jddll

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
'MíN: 18°C MíN: 19°C MíN: 19°C MíN: 19°C

MÁX: 28°C MÁX: 32°C MÁX: 32°C
Ghuvoso Sol com chuva Sol Sol
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ANIVERSÁRIOS

1'1/2 .

Alexandre Schewinsky
Amir J. Bortoli
Andrea Nishiya

'

Ane Schuster
Angelo Krueger
Anoie R. Gretter

. Augusto H. Garcia
Aurea Ferreira
Caroline S. da Luz
Claudio Buttendorf
Eduardo Fodi
Elsio Russi
Ferdinondo Piske
Fernanda C. Hornburg
Flaviano Mathias
"Gef�rson E. Franceschi
Helio N. de Mais
Irene Valentini
Jessica H. Gerent
Jose A. Hennnemann
Jose H. Fischer
Karin Leigeu
Luana Háuck

,

lucas N. Braatz
Lurdes L. Ferreira
Maria de L. Geldacker
Marinei K. Deretti
Marta pimentel
Odair J. Custodio
Patricia H. B. Ehlert
Patricia H. B. Ehlert
Rafael D. Pinter
Rafael R. Brann
Rangel M. Bruns
Robson Oliveira
Wenderl Zandonatto

DIVIRTA-SE

Acidente de carro
Um homem e uma mulher botem de
frente em um grande ocidente. Por
sorte, nenhum dos dois está ferido.
- É um sinal divino, uma oportunidade
de nos conhecermos nelhorl - diz o

mulher.
_

- E olho só, outra milagre! -:- o mulher
continuo - Esse whisky que estava no

meu corro também ficou ileso! Vamos
comemorar!
O homem bebe e dá o gorrofo poro o

mulher, que coloco o tampo de volto.
- Não vai tomar? - ele pergunto.
- Não, vou esperar o polícia chegar
com o bafômetro....

#UBRA,
.

(23/9 a 22/10)
, Seu corpo merece
um pouco,mais de
atenção. E tempo

de tmnsformação. Independência
e autonomia estão em alta e a

noite tmrá diversão. Aprenda a

lidar com o sensib��idode, será de
gmntle valia em todos os campos
da suo vida.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

(
t1

' Faça algo pom
{ deixar o seu '

cantinho mais
bonito e aconchegante. A Lua
aviso: o diálogo será essencial
pam se entender com o seu por. O
melhor que tem a fazer, é estar em
contato com pessoas com os quais
tenha bastante afinidade.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Tud? indi.ca q�e
tem motwaçao
,pom buscar mo-

neims alternativas de aumentar
,

suo renda mensal. Confie na sua'
criatividade pam se dar'bem. No
romance, a Lua realça a cumpli
cidade. É bom saber que temos
alguém com quem çontor.

)(
, GÊMEOS

'
.

(21/5 a 20/06)
.

Vênus aumento
seu charme e tmz
ótimas situações

envolvendo festas e encontros:
conheço gente nova! A noite pode

, tmzer saudade de alguém muito
esp�ial. Procure se equilibmr
com as pessoas do seu dia o dia,
tmbolhe em sintonia.

1S1! ÁRIES

4ff�I[ � (20/3 a 20/4)
O dia requer um
pouco de recolhi-

\

mento e a Lua tmz
companheirismo e cumplicidade
ao romance, mos Vênus pede pam
você ser mais discreto. Mudanças
favoráveis com referência a um

assunto que te preocupo estão o

caminho.

:!'\... LEÃO .

�,,:) (22/7 a 22/8)
-= ') Poderá ter sucesso

Il1"'O u...--: em tudo que
envolva informá

tica. A Lua deixará o clima mais
descontraído, inclusive poro cur

tir o seu par. Tome decisões em

conjunto poro que depois não

haja motivo de arrependimento.
Pensar a dois é diferente.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Vênus passa por
seu pamíso ostml,
trazendo muita
sorte. O segredo

é aproveitar a maré, inclusive
no campo profissional. No amor,
hom de se fixar em alguém. Se
agir com sinceridade, conseguirá
realizar boa porte do que sonha.

� CAPRICÓRNIO
rA'I (22/12 O 20/1)

At{. Encare as novas

situações com
otimismo e com-

gemo Seu progresso motçrial vai
se refletir no romance. Confie no
seu charme! Tire algumas homs
preciosas para alimentar a sua

olmo e se divertir um pouco. Ouça
a voz do coração.

,.. ""
CÂNCER

�.� �!�:sat:�f�quilí_
: ; brio interior. Poderá

"

ter sucesso nos

empreendimentos, siga a suo

intuição. A atração contará pon
tos no paixão. Poro viver melhor,
dê menos valor ao dinheiro, que
atrapalha o relacionamento com

os outros.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você sentirá que as

pessoas estão mais

amávei�, solícitos.
O convívio com quem ama ganha
mais intensidade agom. Aproveite

- a vida sem comprometer os seus
sentimentos. Algo novo poderá
ser vivido: preste atenção e não se

disperse!

TOURO
(21/4 a 20/5)
O dia favorece as

.

amizades e as parce-
rias em ,gemi. Você

poderá se sobressair no tmbalho
com produtos que façam porte
do universo feminino� No campo
afetivo, clima de realização!
Preste atenção e lembre-se de que
é dando que se�be.

PEIXES
. IM. (19/2 ci 19/3)
�. Vênus reolç,o o seu
..,.,.,., charme. Bom dia

pam lidar com Ó
que envolva bele;za e moda. Nõo
comente suas conquistas afetivas
com ninguém! Criatividade é o

ch,ove deste momento. A fol'Ç(J de
sua identidade está presente e

com ela você pode tudo.
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CADASTRO

GE�l--------------------

·Bloqueados 14 cartões do programa
No município mais de 1.400 pessoas recebem auxílio doBolsa Família

Enquanto em Santa Catarina
, mais de 11 mil famílias perde
ram o direito de receber o Bol
sa Família, em Jaraguá do Sul,
apenas 14 ficaram fora da lista
de beneficiados. Mas, de acor-

, do com a coordenadora do pro
grama na cidade, Mirtes Bago,
elas podem tentar recuperar o

direito de receber o dinheiro.
"Elas tiveram o dinheiro ape
nas bloqueado pelo governo,
porque ainda é preciso _

fazer a
renovação de cadastro".

'No ano passado, o governo
federal promoveu uma ope
ração de recadastramento de
todas as famílias beneficiadas
para .evítar fraudes. E quem não

passou por esse processo ficou
fora da lista dos beneficiados.
'Além dos 14 casos, podemos
ter outros que foram cancelados
por motivos diferentes ao reca

dastramento, mas não temos
acesso a esse número. O, impor
tante é que foi bem menor com

parado com 2009, quando 148
famílias perderam o benefício"
afirma a coordenadora.

Na região, mais de 2.500
famílias recebem o benefício
mensalmente. Só em Jaraguá
do Sul, são 1418. O valor míni-

Pequena queda
dos devedores -

A inadimplência do con

sumir, em Jaraguá do Sul,
apresentou uma queda de

apenas 0,28% em janeiro,
comparado com dezembro de
2009. Diferente do resto do
Brasil; onde a diminuição foi
.mais expressiva, totalizando
,6,3% no mesmo período. De
acordo com o presidente 'da
CDL '(Câmara de Dirigentes

, LojistasJ, Wanderlei Passold, a
inadimplência no município
tem se mantido estável.

Para 'os
. próximos me

ses, Wanderlei acredita que
o número pode sofrer uma
queda leve. ,-o'� nossa cida
de apresenta um número de
devedores razoável, é uma

estatística' boa comparada a

nível nacional. O máximo
de queda que pode sofrer
aqui seria 2%", confirma.

Curso,técnico em comércio
gratuito em Guaramirim'

mo pago pelo governo é de R$
22, e o máximo chega a R$ 182.
Segundo a coordenadora, entre
os bairros com mais famílias
beneficiadas estão: Três Rios
do Norte, ilha da Figueira, Tifa
Martins, Jaraguá 99, Jaraguá 84
e João Pessoa. '

A dona de casa, Inês Zarmo

wsky, saca o dinheiro do Bolsa
Família, todo mês, há cerca de
dois anos. Ela recebe R$ 90 para
sustentar a filha, de 10 anos, e
também o filho, de 18. A me

nina nasceu com um problema
na coluna e é deficiente física.
"Nós vivemos com a pensão
dela e o Bolsa Família. Tudo
junto dá cerca de R$ 340, mas
nossos gastos são bem mais
altos, pois ela precisa de remé
dios e fraldas", lamenta.
,Apesar de o valor ser bai

xo' Inês afirma que a vida de
les seria bem 'mais difícil sem
o dinheiro do programa. "Tem
muita gente que reclama, mas
toda- ajuda é' bem vinda para
gente. Mesmo recebendo nós

passamos por necessidades
e pedimos doações, imagine
sem", afirma.'

DÉBORA KELLNER

A partir de março, Guara
mirim terá funcionando o pri
meiro curso técnico gratuito
da cidade. O curso será um

Técnico em Comércio, com

.832 horas de aulas e mais 160
horas de estágio e, será me

diado pelo Cedup (Centro de
Educação Profissional). De
acordo com a presidente da
Aciag (Associação Empresa
rial de Guaramirim), Eloisa
Maiochí, essa' formação vem

preencher uma lacuna perce
bida na região.

"Os empresários da região
apoiam muito os cursos téc
nicos, para dar qualificação
aos profissionais. A falta de
profissionalismo do comércio
é muita sentida aqui e o cur

so vem para contribuir para os

CÉSAR JUNKES

, EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA

- Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul .

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589

, Telefone: (47) 3273-2390.Horário de Funcionamento: 09:OOh às 18:OOh

empresários e também para os

funcionários. Vale a pena in
vestir", confirma a presidente,'

As aulas devem começar
nos primeiros dias de mar

ço, de segunda-feira a sexta

feira, das 19h às 22h, provi
soriamente na Escola Alfredo
Zimmermann, no bairro Avaí. .

A sede oficial do Cedup será
construída pelo governo do
Estado, no terreno do Parque
de Eventos.

'

A princípio serão 70 va

gas. Para participar é preciso
ter concluído o ensino mé
dio, ou estar no último ano.

As inscrições podem ser fei
tas hoje e amanhã, e nos dias
17, 18 e 19 de fevereiro, na
Aciag ou na escola Alfredo
Zimmermann. CarlosFabricioGriesbach,1àbelião

EDITALDE INflMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, igriorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentiaou, ainda, porque ninguémse dispôs a recebera intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 ele 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 137462 Sacado: ABMGRAFICAE PLOIAGENS IlDA CNPJ: 08.969.564/000
Cedente: COMGRAPHICS COMERCIAL IlDAEPP CNPJ: 03.174.967/000
Número doTítulo: 30181/0012 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASILSA . DataVencimento:31/01/2010 Valor: 1.000,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136907 Sacado:ADElAIDEFREY CPF: 217.734.919-20
Cedente: KA2 COMERQO DEEQ PARA INFORMATIC CNPJ:,06.206.904/000
Número do Título: 5670/001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 20101/2010 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137448 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICA IlDAME CNPJ: 08.188.151/000
Cedente: CERAMICAARTNOVO lEMPO
Número doTítulo: 6896/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 15/01/2010 Vàlor: 320,02
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136945 Sacado: CRISTIANEGISElEARAUJO
-

CPF:004.119.119-61
Cedente: DECORIlVE DECORACOES EWMINARlAS IlDA CNPJ: 00.110.138/000
Número doTítulo: 1888-0 Espécie: Cheque

'

Apresentante: DECORIlVEDECORACOES EWMINARlAS IlDA DataVencimento: 31/08/2009 Valor: 1.590,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137402 Sacado:GNANILDOGOMESDEALCANfARA CPF:042.665.739-01 '

Cedente: EGIDIO MAZZI CPF: 218.165.739-49'
Número doTítulo: 01/01 Espécie: Cheque ,

,

Apresentante: EGIDIOMAZZI DataVencimento: 10/09/2009 . Vàlor: 1.170,00
Liquidação apõs a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
----- .. ------- .. _ .. __....-------- .. ----- .. ----------------------_.::_---------------------------------�--.;-_ .. -_ ... _ .. _ .. - .. _ ...._--_ ...._--_.... _ ....---- .. ----- .. --- ..

Protocolo:'137490 Sacado: H1DRAUCENIERDIRECOES HIDRAUIlCAS IlDA CNPJ; 10266.178/000
Cedente: DIPAR DIESELPARIS PECAS ESERVICOS IlDA CNPJ: 00.492:396/000
Número doTítulo: 14000852-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVenciniento: 31/011.2010 Valor: 145,96
Liquidação após aintirnaçã?: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Dílígêncía; R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
.. --_ ....__ .... _-----------_...._------_ ....---- ....----- .. -------------=----------------------------_ ..._--,.--_ ...._-'-- .. ----_ .. _ .. _-_ .. _--_ .. - ...._--_ ..... _----------

Protocolo: 137494 Sacado: LFANDROCARDOSO CPF: 920378.609-OQ
Cedente: RPAUfOPECAS IlDAME CNPJ: 08.030.951/000 .'

Número doTítulo: 2595002 Espécie:Duplicata deVendaMércantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA I

'

DataVencimento: 3010112010 Valor: 166,33
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137498 Sacado: MARCONDESDEALENCARPOlZINME
'

.

CNPJ: 05.658.046/000
Cedente: FERRAMEN'D\S GERAISCOMERQO E IMPORfACAO SA CNPJ: 92.664_028/000
Número doTítulo: 214931-7 'Espécie: Duplicata deVenda,Mercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 02/02/20l(l Valor: 5.339,10
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ .10,40
Protocolo: 137057 Sacado: OSMARCEZARCRUZ CPF: 672.707.789-49
Cedente:RAINBOWFOMENI'OMERCANTILIlDA CNPJ:04.402.9911000
Número doTítulo: 0014/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 20101/2010 Valor: 1.300,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
----"-------------------------------------------------------- .. ---------------------------------------------------------------------------------

•
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. Salmão Grelhado
Ingredientes:
12 postas de salmão;
5 colherestsopa) de suco de limão;
2 colheres (chá) de sal;
2 colheres (sopa) de hortelã picada;
1/2 xícara (chá) de azeite.

Preparo:
Em uma tigela grande, tempere as postas de salmão com o suco de limão, o sal e a

hortelã. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por, no mínimo, duas horas, retírando
.apenas trinta minutos antes de preparar.
Aqueça bem uma grelha, mantendo o fogo alto. Pincele os dois lados das postas'com
azeite. Coloque duas de cada vez sobre a grelha quente, virando-as para grelhar dos dois
lados. Verifique se estão cozidas, espetando com um garfo.
O peixe deverá se desmanchar em lascas. Vá colocando as postas grelhadas em uma

travessa e mantenha em local aquecido. Na hora de servir, guarneça com legumes cozidos
de sua preferência.

,

"-

Dica: Também pode ser preparado em frigideira antiaderente, sobre a chama do fogão .

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

Patê'de Ricota I ngred lentes:
300 gramas de ricota;
2 colheres (sopa) de azeite
de oliva;
3 colheres (sopa) de
maionese;
sal a gosto.

r

',Preparo:
Bata todos os ingredientes
no liquidificador. Se preferir,
depois de batido acrescente
azeitonas bem picadinhas ao
patê. Sirva a seguir.

Torta de banana
I ngred ientes:

.

Massa
,3 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 pitada de sal;
2 colheres (chá) de suco de limão;
13 colheres (sopa) manteiga derretida;
4 gemas;
Recheio

, 6 bananas-nanica médias;
4 colheres (sopa) de manteiga;
11/2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro.

Preparo:
Aqueça o forno à temperatura média (180°C).
Massa: peneire a farinha de trigo com o sal numa superfície
lisa. Faça uma cavidade no centro, junte o suco de limão,

I

a manteiga e as gemas. Misture com as pontas dos dedos
até a farinha de trigo ficar umedecida. Sove a 'massa por
5 minutos, ou até ficar fina e suave. Se necessário, junte
algumas gotas de água fria.

Faça uma bola com a massa, enrole-a com filme plástico e

deixe descansar na geladeira por 15 minutos.
Recheio: descasque as bananas e pique em rodelas de 2
cm cada uma. Com a manteiga, unte uma frigideira de 25
cm de diâmetro, que possa ir ao forno.Dlsponha as rodelas
de banana uma .ao lado da outra, o mais junto possível e
peneire por cima o açúcar. Se preferir, leve a frigideira ao

'

fogo até a banana dourar.
Transfira a massa para uma superfície lisa, abra com

um cilindro e deixe-a no tamanho suficiente para cobrir a •

•

frigideira. Coloque a massa na frigideira e leve ao forno •

por 50 minutos, ou até a massa dourar. Retire do forno e
' :

sirva .quente na própria frigideira; Se preferir, acompanhe •

com chantilly ou sorvete de creme com calda de caramelo. : '

...

Decore com canela em rama.
. '
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Mitos e verdades
sobre o leite

o leite ajuda a prevenir a dia-
/

betes?
Verdade. Segundo os cientistas,

a ingestão de produtos lácteos re
duz o risco de síndrome metabóllca
- uma série de sintomas', que au

mentam a probabilidade de doen

ças cardíacas e diabetes.

É verdade que grávidas não
podem tomar leite durante a ges
tação?

Mito. A falta de consumo do lei
te e derivados durante a gestação
coloca em risco o bebê (feto) em

uma série de deficiências nutricio
nais.

Leite ajuda a combater a oste

oporose?
Verdade. Ossos saudáveis ne

cessitam de dieta bem balanceada,
incorporando minerais e vitaminas
de diferentes grupos alimentares,
especiálmente para garantir que
a dieta seja rica em cálcio. As me

lhores fontes de cálcio são leite e

derivados.

Leite ajuda na prevenção do
câncer?

Verdade. Em termos de risco
de câncer, laticínios e cálcio de
monstraram' tanto efeitos proteto
res quanto danosos. As evidências
sugerem que laticínios e cálcio têm
papel protetor na prevenção do cân-
cer colorretal.

,,' ,

É verdade que não se pode to
mar leite com manga?

Mito. Na época da escravidão.
os senhores de engenho, preocupa
dos em diminuir o consumo de leite

por parte dos escravos e sabedores
da grande quantidade de manga
que os escravos consumiam, di
ziam que consumir manga e tomar
leite poderia até causar a morte.

É verdade que crianças com

menos de um ano devem evitar to
mar leite de vaca?

Verdade. Os bebês alimentados
com leite integral de vaca não ob
têm vitamina E suficiente, ferro e

ácidos graxos essenciais.

É verdade que os asmáticos
não podem beber leite?

Mito. Não há evidências asso

ciando lácteos com asma. Uma
bateria de estudos concluída em

2905 indicou que não há 'ligação
entre o consumo de leite e produ
ção de muco ou asma.

Leite ajuda no combate da
anemia?

Verdade. A ingestão de carne

vermelha e leite' fortificado podem
combater os níveis diminuídos de
ferro. Quando este mineral está em

falta causa anemia.

É verdade que a gordura do lei
te pode ser saudável?

Verdade. Embora considerados
alimentos com alto teor em coles
terol, ,o leite e seus derivados não
são os maiores contribuidores para

o colesterol dietético.

É verdade que leite hidrata?
.

Verdade. Leite achocolatado,
por exemplo, é a última novidade
em bebida esportiva, focando a

atenção do mundo do fitness. Vários
estudos recentes descobriram que
beber leite após se exercitar pode
ter efeitos positivos na regeneração
e construção dos músculos e hidra

tação.

o chocolate tira o efeito do lei
te?

Mito. O leite aromatizado con

tém os mesmos nove nutrientes
essenciais que o leite puro: cálcio,
potássio, fósforo, proteínas, vitami
nas A, D e 812, riboflavina e niacina

(equivalentes).

o çafé tira as proteínas do lei
te?

Verdade. O café interfere na ab

sorção do cálcio contido no leite.

Leite engorda?
Mito. Um experimento clínico

controlado em adultos obesos de
monstrou que o consumo de produ
tos lácteos, em particular o cálcio e

vitamina b do leite, acelera signifi
cativamente a perda' de gordura e

perda de peso corporal.

Leite é bom para gastrite?
Verdade. Os resultados de estu

dos clínicos confirmam que o iogur
te combate a bactéria causadora de

gastrite e úlceras estomacais.

Leite' quente auxilia no sono?
Verdade. Tomar uma xícara de ,

leite quente encoraja .o entorpeci
mento porque o leite contém pro
priedades promotoras do sono.

Leite é bom para os dentes?
Verdade. Os nutrientes do leite

tais como cálcio, fósforo, magnésio,
vitamina D dão suporte ao desen
volvimento dos dentes e tecidos'
orais.

É necessário ferver o leite an-

tes de tomar? ,

Mito. Ferver o leite' não garante
que o produto ficará livre de bac
térias nocivas, mesmo porque as

condições caseiras não permitem a

eliminação dos agentes causadores
de doenças eventualmente presen
tes no leite cru.

Produtos lácteos têm as mes

mas vitaminas que o leite puro?
Verdade. Os produtos lácteos

contêm muitos nutrientes importan
tes para a boa saúde e nutrição.

A ingestão de leite causa pe
dras nos rins?

Mito. Ao contrário da crença po
pular, o leite não provoca aumento
de depósitos minerais nos rins . Pes

quisas na Universidade de Chicago
mostraram que as pessoas podem

, consumir 600 rng de cálcio (a quan
tidade de 2 xícaras de leite) sem

aumentar seu risco de formação de

pedras no rim.

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure ;' Unhas'Artísticas
- Depilação - Maquiagem

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

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A 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
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Farmácia dr Manipulação

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoter3picos e

Cllsmpticos manipulados

Rua João Picolli, 110 - Cpntro

Tel. 3371-8298

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica'

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos
Venda de acessórios

-

CÊrllTRO Ãüorll'ifõJARAGUA-
www.caj.com.br
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o do subterrâneo à superfície
Não há corno escapar da transformação avassalado

ra das novas tecnologias. Somos testemunhas de um

novo tempo, pois da criação ao desaparecimento dos
bens econômicos, o tempo tem sido cada vez mais cur
to. A tecnologia, a arte de fazer, o saber fazer, o know
how e segundo alguns autores, capacidade empresa
rial, que aglutina os demais fatores de produção para
geração de riqueza, que outrora avançava de forma

apenas tangencíal no modo de viver das pessoas, hoje
toma nossa mente e nossa vida de forma avassalado
ra, Muito do que era ficção virou realidade, e quanto
mais ficção vemos nas telas, podemos imaginar como
será a realidade futura. A tecnologia, portanto, gera es

panto, surpresa e também muita raiva. Estamos sendo
tocados por vezes de maneira esmagadorae por outras,
de forma indelével, sem sentirmos. Nossas vidas são
afetadas diariamente pela: ciência e por ela alteradas. '

Ficamos contentes com as tecnologias que promovem
a vida, como na medicina, em nosso trabalho, em nos

sas casas, mas ficamos, ou deveríamos ficar temerosos

quando amesma surge sem sustentabilidade, trazendo,
na verdade, ameaças a sobrevivência da humanidade.
A economia é uma das áreas que mais tem sido afetada

pelas novas tecnologias, atingindo diretamente a forma,
como as transações são efetuadas, fazendo surgir novos
mercados, mas também possibilitando novas formas de

controle pelas instituições governamentais que vivem
da arrecadação de impostos, os quais deveriam possibi
litar o crescimento, estabilidade e equitatívidade. Mas
nem sempre é assim, ou seja, a distribuição é desigual e
os benefícios, apesar da alta carga fiscal não chega a to

'dos. Em função disso, da voracidade fiscal, e do quanto
a tecnologia permite que tudo sejaobservado, cruzado
e medido, é que torna-se imperativo que as empresas

.

se preparem para novas regras rumando para uma nova
economia.Uma delas é a questão da economia submer
sa QU subterrânea, ou seja, aquela que não é declarada,
invisível da atividade econômica, se contrapondo a éti-

.ca social ou por evadir o fisco, ou por ambas. A econo

mia subterrânea que sempre foi uma válvula de escape
pode vir a ser um fardo pesado, tal o nível' de multas
e comprometimento que a Receita Federal, Estadual
ou Municipal, aliadas a Justiça, poderá impor ao con

tríbuinte incauto e ou premeditado. As novas tecno

logias dos sistemas de informações tem permitido um

avanço desproporcional aos meios de controle sobre os

contribuintes; logo, não é mais questão de mérito, mas
de tempo para todos que tiverem algo economicamen
te submerso seja pego. As empresas, principalmente
as pequenas e médias, devem acordar para um novo

tempo. Já não dá mais para simplesmente deixar tudo
a cargo do contador, mas devem reavaliar suas estra-

'tégias quanto à estrutura, organização e processos. É
necessário que o empresário se sensibilize com os pra
zos para o novo modelo de escrituração eletrônica, que
passará a exigir que a empresa seja mais inteligente e

passe a dotar sistemas métricos de, controle, pois tudo e

que não pode ser medido, não pode ser administrado.
Seu contador passa a ter um papel relevante, sendo im
portantíssimo ouvir os avisos e se preparar para novos

tempos. Não dá mais para achar que as datas ou pra
zos para 'Os ajustes serão prorrogados indefinidamente,'
pois a lei é determinante e precisa ser cumprida sob

pena de transgressão.' É necessário, portanto, vir para a

superfície, e quanto mais rápido melhor. Se for melhor

estratégia fechar um negócio antigo e criar um novo

dentro das novas regras, faça; apenas não permaneça
no erro. Quando todos pagarem, teremos condições
de provar como a carga fiscal brasileira é um óbice

para o nosso crescimento, e aí" quem sabe, com mui
ta pressão,' se fará uma reforma fiscal regeneradora
que nos impulsionará definitivamente ao dito, "pri
meiro mundo". Que os alunos de Ciências Contábeis
e as empresas prestadoras de serviços contábeis se

. preparem para novos tempos onde serão consultores,
pois o tempo de guarda-livros já se foi, e para tanto, o
cliente deverá arcar com um custo de serviços maior,
porém, melhor e mais abrangente.

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

ALTERAÇÕES

Novas regras no Imposto de Renda
,

Algumas mudanças devem entrar em vigor só em 2011, papel será extinto
A Receita Federal divulgou

ontem as novas regras para a

declaração do Imposto de Ren

da, tanto para este ano quanto
para entrar em vigor só a par
tir de 2011. A princípio, serão
poucas as alterações em relação
ao período anterior.

Uma das mudanças é que
agora, para que o contribuinte

seja obrigado a entregar o IR,
todo o seu patrimônio deve so

mar mais de R$ 300mil- antes,
'

o limite era de apenas R$ 80
mil. A nova instrução também

permite que o contribuinte am

plie o número de parcelas de
pagamento do imposto, caso

mude de ideia após a declara

ção. Para isso, basta retificar a

declaração e ampliar o número
de parcelas - a alteração pode
ser feita até o vencimento da úl
tima cota prevista inicialmente
na declaração.

'

Agora, não será mais obri
gatório à pessoa física sócia

de empresa apresentar decla
ração de IR. Só deverão apre
sentar aqueles que caírem ein
uma das outras regras, como

por exemplo, quem tiver al

cançado rendimentos tributá
veis acima de R$ 17.215,08. Já
em 2011., o limite mínimo de
renda anual para a obrigato
riedade de entrega da declara
ção vai saltar' dos R$17 .215,08
previstos na declaração de
2010 para R$ 22.487,25.

Também foi ampliado o

grupo, de pessoas que não

pode entregar a declaração em

formulário de papel - quem
recebeu rendimentos, com

exigibilidade suspensa do Im

posto sobre' a, Renda também
deverá, obrigatoriamente, en

tregar a declaração pela inter
net. Já em 201�, a entrega pela
internet se estende a todos os

contribuintes.
Por fim, o prazo para a en

,trega da declaração foi alterado

em apenas umminuto. Agora, o
contribuinte pode realizar a de
claração até as 23h59 do último

. dia de recolhimento - antes, era
até as 24h. Com essas mudan
ças, a expectativa da Receita
é que as declarações em 2010
somem 24 milhões, contra 25,5

"

milhões .no ano passado.

LOTERIA

CONCURSO N° 2218
n� �, �ft •• '1rjf.,�"JI1 ."� ,'l, � ...� ;'.IJI:� ,,,,,.," '/i'UI' �I -- �':ffJ

CONCURSO N° 836

CONCURSO N° 503

DIVULGAÇÃO

As declamçães em 2010 devem somar 1,5 mi o menos do que no ano passado

'INDICADORES
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DECISÃO

'NACI'ONAl----------

Dllma é convocada
a falar do PNDH-3
Placar da aprovação foide nove votos a sete

Senadores da oposição apro
veitaram uma sessão esvaziada
e conseguiram aprovar ontem a

convocação da ministra-chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff, para
falar à CCJ . (Comissão de.Cons
tituição e Justiça) sobre o Plano
Nacional de Direitos Humanos

(PNDH-3). O placar foi de nove

votos a sete. A data da audiência,
.porém, ainda não foi marcada.

A reunião do colegiado estava

esvaziada quando a senadora Ká
tia Abreu (DEM-TO) apresentou o

pedido de convocação da minis
tra. No momento da votação, ape-

'

nas três senadores da base aliada
,

estavam presentes. O presidente
da CCJ, senador Demóstenes 'Ibr- .

res (DEM-GO), anunciou,. então,
que apenas um senador de cada
bloco partidário estaria autorizado
a discutir o tema.

.

O
.

senador Eduardo Suplicy
. (PT-SP) fez um longo díscur
'so, destacando que a Casa Civil

.

não participou da elaboração do
PNDH�3. Enquanto isto, os sena

dores governistas fofam chama
. dospelo telefone para comparecer

.

à reunião, mas, ainda antes que
todos às parlamentares acionados
chegassem, o pedido de convoca

ção daministra foi aprovado.
, .

O líder do PT, senador Aloizio
Mercadante (SP), criticou a deci
são de Demóstenes de limitar a

discussão da proposta e anunciou

que recorrerá. ao plenário contra
a convocação da ministra. Pela
manhã, parlamentares da oposi-

. ção tentaram convocar a ministra
também naComissão de Ciência e

Tecnologia, onde o presidente é do -

.

PSDB, Flexa Ribeiro (PA). Porém,
a base aliada reagiu e conseguiu
trocar o nome de Dilma Rousseff

pelo do secretário-geral de Comu
nicação, FranklinMartins.

'0 PNDH-3. abriu uma crise

institucional. dentro do governo.
A principal polêmica 'se deu em

relação à criação de uma Comis
são da Verdade para apurar casos
de tortura e de desaparecimento
atribuídos a agentes da repressão
durante a ditadura. Para contornar
a crise, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva assiÍlou novo decre
to eliminando a palavra "repres
são" e substituindo a palavra "in
vestigação" por "análise".

Dilma deve defender plano nacional à Comissão de Constituição e Justiça

AGÊNCIA BRASIL

Chico Alencar, Ivan Valente e Luciano Genro, assinantes da representação
c

'

PSOL exige investigação·.
sobre a Fundação Sarney

. o PSOL eXIgIU ontem à
Procuradoria Geral da' Repú - .

blica a "verificação, median
te instauração de competente
inquérito civil", de eventuais
ilícitos e 'crimes em processos
de licitação e contratos ad
ministrativos assinados pela
Fundação [osé Sarney com

prestadores de serviços. O

pedido consta de represen-:
tação assinada pelos deputa-

55 dos Chico Alencar (SP), Ivan'
<t .

� Valente (SP) e Luciana Genro
<t

� (RS). -

/

'W .

� De um total de, R$ 1,3'mi-
lhão repassado pelá Petro-

Jaraguá do Sul Jnlnvllle !!I1lal Blumen", FlorianÓpOlis - Eltrelto Florlanóptllfs - Beira Mar
Rua Professora Adélia Flsher, 12 Rua Blumenau, 2.500 Rodovia Osvaldo Reis, 2.455 Rua Dois de Setembro, 420 Rua General Llb6rato Bltlencourt, 1.435 Avanida Beira Mar Norte (ao lado do CIG)

Tel: 47.3274.4160 Tcl: 47.3145.4100 Tel: 47.3247.4160 . Tel 47.3231.4100 Tel: 48,3281.4100
.

Tel: 48.3952.4100

bras como patrocínio para
um projeto cultural da fun

dação, R$ '500 mil teriam
sido desviados para contas

de empresas fantasmas em

São Luís .(MA) e R$ 30 mil
teriam tido enviados para
emissoras de rádio e TV con
troladas pela família Sarney.

"São denúncias graves que
exigem a pronta investigação
pelo único órgão suficiente
mente capaz e competente
para os esclarecirnentos, cor
reção e punição dos envolvi
dos: o Ministério Público Fe

deral", afirma a representação.

PROJETO

Aprovado
o porte de
arma

Auditores fiscais do Trabalho,
de perícia médica da Previdência
Social e auditores tributários
dos estados e do Distrito Fede
ral poderão ter direito ao porte
de arma de fogo mesmo fora de
serviço. O projeto de lei foi apro
vado ontem e' agora segue para

, análise da Comissão de Relações
Exteriores .

.

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

Projeto
prevê aulas
noturnas

Parte das eulns aos candidatos
à Carteira Nacional de Hqbilitação'
te(ão que ocorrer à noite. Projeto
de lei da Câmara foi aprovado on

tem pela Comissão de Constitui- .

ção e Justiça do Senado e ago.ra
vai para sanção presidencial. As
culns seriam para que o candi
dato adquira maior segurança na

.
condução dos veículos.
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MACARRONADA
Está confirmadíssimo. As bandos Bella Donna, de londrino, Turbinados do
Forró, de Floripa, os sertanejos John &tuan, de Blumennu, e South Of Mind,
serão presença garantido do 2° Macarronada Beneficente do Moa, dia 13 de
morço, no Pavilhão A do Schutzenfest. Os ingressos antecipados 00 preço de 10
reais estão sendo vendidos no Imobiliário Jardim, Revisto Nosso e com o pessoal
do AJAPRA, entidade beneficiado. A iniciativa é deste colunista, e tem o apoio do
revisto Nosso, O Correio do Povo e de Tato bronco e todo o suo equipe.

,

DO LEITOR
"Oi Moa, sou o Silvana Stinghen Cani,
voluntário do ONG AJAPRA. Estamos
muito felizes com todo o mobilização
do cidade para comparecer 00 nosso

evento, A Macarronada Beneficente,
dia 13 de março. Tenho certeza que
será um sucesso! E os mais afortuna
dos serão os animais".

'CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

" A caridade é o

único tesouro que se

aumento 00 dividí:lo. ,"
, CESARE CANTU

BUXIXO
Recebi por e-mail, que um diretor de
criação de importante agência de pu
blicidade, em Joinville, recebeu o corto

, do cegonha avisando que vai ser papaL
A mãe é uma belo ruivo de olhes.clnms.

UIUIAIAI •••
Eu centesso que não vi, e nem tampou
co tenho curiosidade de' ver, mos o foto.

.
do cabeleireiro Amauri, que circulo pelo
internet como veio 00 mundo, está cau
sando um frisson entre os mulheres.

,

CAUBOIS
Hoje o noite. no bar O Meu Boteco,
o galera esperto dos Caubóis movi
mento no coso muito som' de quali
dade. Va'le conferir.

ONDE COMER BEM
,

EMJARAGUA
No Mr Beef, o De,ck mais famoso de
Jaraguá.

SÓ ,ELOGIOS
O arquiteto Otaviano Pamplona e
os empresários Amauri Jacobi e Al
berto Correio ainda estão rusqondc
elogios 00 mega shaw de Beyonce,
em Floripa. Segundo eles, tudo es
tava perfeito, desde o estrutura do

.

evento, do ótimo voz, até o beleza
estonteante do contara americano.
Um "must"!

NAS RODAS
,

• O empresário Sebastião do "Ki
ferro", como é carinhosamente
conhecido, um dos grandes in
centlvadores do esporte amador,
é presença garantida, junt9 de
uma gronde galero, no 2° Ma
carronada Beneficente do Moa,
dia 13 de março, no Pavilhõo A '

do Parque Municipal de Eventos.

• Raquel e José Mendes Neto
divi�em o carnaval entre Balne
ário 'Camboriú e São Francisco,
mas na terça-feiro estarão em

Jaroguá, onde levam à torde a

prole poro Carnaval infantil no

Baependi.
o. Comenta-se por oi que este será
o último comova I dos apaixonados,
Morcio Holanda e Jéssico Bylard
antes do noivado. Será mesmo?

• Hoje o empresa Proma Cons
truções, movim.enta um encontro
entre corretores, poro apresentar
o apartamento modelo decorado

. do elegante edifício Villeneuve'
Residence.

Bruna' Rafaela, a bela namorada do promoter Marcelo
, I

, O secretário de
Planejamento '

Aristides
Panstein e sua

Rose, duranté
evento social
em Jaraguá

.

-

do Sul
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TE CONTEI!
• Hoje o noite, em torno, ainda

,

do niver do boa gente Juvenal
Micheluzzi, do restaurante Mime,
rolo no F12 Sport um delicioso
rodízio de come.

• A elegante loja VIP loung,
modo "from" Rio, baixou os
cabides. As antenadas do alto
modo podem ,adquirir peças com
até 50% dedesconte,

,
.

• Na Macarronada Beneficente,
dia 13, o pessõal bacana do
AJAPR (Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais), ,

estQrá distribuído folders de
conscientização. .

"

\

I .

.

• "Quem conhece a suo

ignorância revela o mais
.

profundo sapiência.
I Quem ignoro o suo ignorância
vive no mais profundo ilusão".
Foz sentido .

• Com essa, foi!

DICA DE HOJE
. Conferir o movimentado

chnperla Bier Haus-.
"
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MUDANÇAS

. linha de Fundo

Julimar Pivatto
. julimar@ocorreiodopovo.com.br

�..

Travessias

Preparação
A correria, literalmente, toma

conta dos treinos daMalwee. Nes
ta semana, o preparador físico
João Romano realizou testes de ve- .

locidade e resistência com o gru
po. O objetivo é determinar potên
cia e resistência anaeróbia; que é a

principal característica do futsal.
.

Vale tudo para entrar nos eixos 'até
a estreia daSuperliga, emmarço. O

.

primeiro teste, ainda com a perna
umpouco pesada (normal em iní
cio de temporada) será no amísto- .

so no interior do Paraná.

DIVULGAÇÃO

PESQUISA
ATENÇÃO PELADEIROS

DE PLANTÃO. ESTUDO DA

UNIVERSIDADE DE COPENHAGUE
E DO INSTITUTO FEDERAL suíço
DE TECNOLOGIAMOSTRA QUE
PRATICAR FUTEBOL DUAS VEZES

.

POR SEMANA EM PESSOAS INATIVA

AUMENTA.A PRESSÃO ARTERIAL,
ALÉM DE DIMINUIRA

FREQU�NCIA CARDíACA.

DOIS TOQUES
.BRUSQUE·Hélio Vieira foi
confirmado como novo

.

treinador. Ele. estava no
. Avenida-RS, onde teve seis
derrotas em seis jogos e pediu
demissão .:

***

LOCAL·AKrona/Joinville volta f

mandar seus treinos e jogos no
'Ginásio da Unívílle. Acídade
merece uma Arena.para o

.

futsal e o basquete.
***

GINÁSIO. Tudo leva a crer que
neste fim de semana haverá

,
uma manifestação em frente ac

Ginásio Artur Müller.
***

ESPORTE •A intenção é mostrar

posição contrária à possível
demolição do ginásio, que
ainda serve de local para treine
de algumas modalidades.

'. "-..

Equipes ·de vôlei são apresentadas
Principalnovidade é a extinção da categoria infantilnos estaduais
JARAGUÁ DO SUL

o vôlei jaraguaense inicia"
2010 com muitas mudanças e

'na expectativa de repetir o bom
desempenho que tem tendo nos
últimos anos. Ú's 80 atletas da
Marisol/Sesf/FMf foram apre-.
sentados na tarde de ontem, no

ginásio da Marisol, junt�ente.'
com as comissões técnicas.

A principal mudança é nas

categorias do Campeonato Es
tadual. Em 2010 não haverá
mais o infantil. O infanto pas
sará a ser com 17 anos e o ju
venil 19, ambos aumentaram
um ano. A dúvida é se os joga
dotes com 19 anos serão con

siderados juvenis ou adultos.
Por isso muitos atletas da

Marisol ganharam, pelo menos,
mais um ano. Como é o caso de.

. AndersonMorsch, 18 anos, que

Quem anda fazendo bonito nas

travessias deste. início de ano é a pa
ratleta de Guaramírim, Maria Helena

Eggert. Nas quatro provas que dispu
tou - Barra do Sul, Guaratuba, Penhas
e Piçarras, conquistou medalha de
ouro na categoria PPNE (Pessoa Por-
'tadora de 'Necessidades Especiais).
Aos 5'2 anos, ela demonstra que não
existe idade e nem limitação física ca

paz de barrar o sonho de ninguém.

pararia nofinal desse ano, mas

poderá jogar também em 2011.
O levantador disse que ficou
feliz em poder' ficar. Segundo
ele, o objetivo será treinar pata
superar os resultados de 2009.
"Infelizmente no ano passado
não tivemos o rendimento es-·

perado, m�s vamos trabalhar
para alcançar os objetivos de
2010", disse.

E por falar em objetivos, o

coordenador'do vôlei, Benhur
Sperotto, disse que .em 2010 o

primeiro desafio é classificar
para Olesc (Olimpíadas Estu
dantis de Santa Catarina) e [o
guinhas Abertos de Santa Ca
tarina, para depois traçar novas
metas dentro das competições.

Para alcançar tal feito, as

equipes ganharam reforços.
Manuel de Oliveira, 16 anos,

que veio de Itajaí e Cassia
no Sartori, 16, de Fraiburgo,
são as novidades no infanto.
Pelo juvenil, a contratação é
Victor Neves, 18, que jogava
.em Curitiba. Nas demais ca

tegorias os reforços foram to-
.

dos vindo dos palas' de vôlei

espalhados pela cidade. As
comissões também ganharam

. reforços. Os estudantes Mar
cos Fari Júnior e Diego Araújo
foram anunciados como auxi
liar técnico e preparador físi
co, respectivamente ..

GENIELLI'RODRIGUES

No tot�l, 80
atletas defendem as

equipes masculina e

feminina de vôlei

CÉSAR JUNKE:

.

)
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Joinville e Atlético de Ibirama
sõo os primeiros classificados

,
,

DE NOVO
- ,

Juventus perde mais
uma no Catarinense

o Metropolitano também
está perto da vaga, depois da
vitória fora de casa por lxO,
diante do Brusque, com gol
de Leandrinho, O time de
Blumenau enfrenta- o Avaí
no sábado" em Florianópolis,
e um empate garante as duas

.equipes. O Imbituba, que per
deu para o Criciúma, precisa
vencer � Brusque em casa e

torcer para o'Metropolitano,
aí empataria em pontos com o

time da Capital e se classifica
ria nos' critérios de desempate

. (número de vitórias). Caso o

Avaí vença, precisa tirar a di

ferença no sáldo de gols para o

Metrô (hoje o time do Sul tem
-2 e o do Vale tem trêsJ. '

DA REDAÇÃO ,

Os jogos da super-quarta·
do Campeonato Catarinense
definiram os dois primeiros
classificados para a semifinal
do turno. Joinville e Atlético '

de Ibirama aguardam apenas
os dois adversários, que serão
definidos na' última -

rodada, '

neste sábado, com os cínco-jo
gos acontecendo às 16h.

O Jec garantiu a vaga ao ba
ter o Juventus em casa por 3xO
(veja matéria ao lado). Já o Ibí-
'rama recebeu o Avaí na Baixa
da e fez 3xl. Os gols foram de
Arlan, Maurício e Souza, para
os donos da casa, e Medina,
descontando nos' acréscimos

paraos visitantes ..

-

Fora de casa, Moleque é derrotado por 3xO
I,
I

JOINVILLE

Mais uma' noite infeliz

para o [uventus no Campeo
nato Catarinense. Ontem, na

Arena Joinville, o Moleque
Travesso foi derrotado por 3xO

pelo time da casa,. na estreia
do técnico José Esdras. Resta,
agora ao Tricolor, jaraguaense ,

o' último, jogo dó turno, neste
sábado,

"

contra .o Atlético .de
.. ' Ibírama no Estádio João' Mar
catto.
a jogo não, foi dos melho-

,

res, especialmente no primeiro'
tempo. O [uventus não conse-

. guia sequer chegar ao gol.ad- .

versário e o [oinville chegava
aos poucos, aproveitando as

.falhas na defesa. Aos 17 minu-'
tos; Júlio César até tentou; mas
a bola passou longe do g01 de"
Fabiano. O Jec abriu o placar
três minutos depois. Eduardo
cruzou da direita e Crís, sozi
nho, só empurrou para a rede.
Os donos da casa dominavam
o jogo e o segundo gol veio aos

42 minutos. Em contra-ataque
rápido, Leandro Costa recebeu
cruzamento, tentou de cabeça
e André defendeu. No rebate,

.

o mesmo Leandro pegou de
voleio e o goleiro juventino até
defendeu, mas estava dentro
do gol- 2xO.

No intervalo, duas altera

ções no Juventus. Saíram [ona
than e Ari para as entradas de

Janderson eRamon. A mudan
ça surtiu efeito e, em 11 minu

tos, o time criou pelo menos

três chances reais de gol. A me

lhor delas foi a última, quando
[úlio César recebeu de Ramon
e tocou na saída de Fabiano. A

,

..

'.' ...

;..',

Co'pa Norte define jogos da·
primeira fase do competiçáo , \

� JARAGU� DO SUL'

� A LJaF (Liga Jaraguaense de
� Futebol) anunciou ontem, apóso' '

,

8 o congresso técnico ,da Copa
Janderson (.çom a bola) entrou no intervalo e ajudou a esboçar uma reação Norte, os confrontos da primei-

ra fase da competição. O Bo-
CAMPEON'ATO CATARINENSE

, tafogo enfrenta a Arsiper (São
Bento do Sul), o Vitória pega
o Continental (Rio Negrinho),
o Flamengo terá pela frente o

Hilton (Mafra) e o JJ Bordados
estreia na competição diante do
Tupi (Joinville). a campeão da
Primeirona em 2009,' Cruz de
Malta, mede forças contra o [u
ventus [Ioinville] .

A competição inicia nos

dias 6 e 7 de março, mas ainda
não definiram quais confrontos
serão no sábado e quais no do

mingo. O horário dos jogos será

sempre às 15h45. No total serão

14 equipes, maior número de

participantes desde sua, cria
ção, por isso as sete vencedoras
do confronto de ida e volta se

classificam para as oitavas-de
final. A 'oitava equipe será de
finida pelomelhor indicetécní
co. O regulamento. é o'mesmo
da Copa do Brasil ,e os jogos de
volta serão no fim de semana

seguinte, dias 13 e 14 de março.'
Os outros confrontos da

Copa Norte são: Red Horse

(Joinville) x 25 de Dezembro
(São Francisco do Sul), Corin
thians (São Francisco do Sul) x
Beira Rio (ltapoá). O campeão
da Copa Norte garante vaga no

Campeonato Catarinense de
Futebol Não-Profissional, pro
movido pela FCF (Federação
Catarinense de Futebol).

.

CÉSAR JUNKES

CLASSIFICAÇÃO

i
I

I . bola raspou a trave esquerda.
,

a Joinville acordou e vol
tou a atacar. Aos 21 minutos,
em um .lance duvidoso, Van
derspn dividiu na área com

Cris e o juiz marcou pênalti.
Na cobrança, o próprio Cris
selou a vitória do [ec, garan
tindo a equipe .na semifinal

do turno. Depois da partida;
Vanderson lamentou a sétima
derrota no campeonato. "Te.;.'
mosde batalhar muito para ti
rar o [uventus dessa situação,"
já que a torcida e a cidade não
merecem isso;'.

'

JULlMAR PIVATTO

Cruz de Malta joga contra tim�joinvilense e Vitória pega o Continental
,
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SELEÇÃO
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.. Jogador disse que seleção está em seu coração e que vai ficar na torcida
DA REDAÇÃO

Mesmo de fora da Copa do
Mundo da África do Sul, o· ja
raguaense Filipe Luís desejou
sorte para os companheiros
de seleção, que realizam um .

amistoso contra a Irlanda, no
dia 2 de março, na Inglater
ra. A convocação aconteceu
na terça-feira e ontem Filipe
se pronunciou a respeito. "In-
_felizmente não 'pude brigar
por uma vaga, mas a Seleção
Brasileira estáno meu coração
e vou certamente torcer por
todo o grupo", confessou.

O lateral-esquerdo comentou

também sobre os momentos que
passou com o grupo. "Quando
estive lá sempre fui muito bem
tratado. e foram momentos óti
mos da minha vida. Tenho mui
tos amigos na seleção e estarei

'aqui torcendo por todos".
Filipe teve. de desistir de lutar

pela vaga na lateral-esquerda de

pois de ter tido urna grave fratura
no perônio da perna direita e ao

cair de mau jeito depois de mar-
.

car urn gol na partida contra o

Bilbao, no dia 23 de janeiro.
Hoje o jaraguaense se con

centra apenas na recuperação;
"Estou trabalhando duro e que
ro voltar a jogar o mais rápido
possível, Está indo tudo muito
bem", informou..

Além de desejar sorte aos

companheiros de seleção, ele vi
sitou seus colegas de La Corufia

. nesta quarta-feira' no complexo
esportivo cio time, emAbegondo,
na Espanha, onde a equipe vol-
tou ao trabalho.

.

Filipe deve voltar a treinar
com bola apenas na metade do
ano. Para retirar o gesso ainda
faltam cerca de 40 dias. Por en
quanto; Filipe se recupera na

Espanha; já que ainda não' está

podendo viajar de avião. Após o
osso se calcificar ele deve voltar

para o Brasil. "Não é urna recu

peração muito complicada, mas
aqui naEspanha existem pessoas
qualificadas.para me tratar". Jaraguaense disse que ficará no Espanha até ter OSSO totãlmente calcificado e depois virá se trotar no Brasil

SEM�eN. --DA
'SEM JUROS

....
� "

SEM PAGAR NADA
NOS 3 MESES

......

ESCOLHA A MELHOR
-

OPÇAO .. •

Novo Go11.0 VHT (5UllC4). 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 FI�x, 4 portas, com preço promocional à partir de
28.990,00.Novo Fax 1.0 VHT (5Z31R4), Total Flex. MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total !lex MY 09/104 portas, com preçó promocional à vista a

partir de R$ 3(},990,OÔ. (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.
. 9842N4) MY 09/10. Total Flex, 4 portas; com preço à vista a partírde R$ 45.490,00. Gol g4 1.02 portas com preço à vista a partir de R$ 23.490,00 R$ 12.214,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais de R$ 985,70.
Taxa de juros de O%·a.m. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total !lex, MY09/104 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.990·00.
Preços e condições válidas por tempo limitado ou enquan�o durarem os estoques. Validade: 11/02/10

,
.

\

·fI

www.autoelite.com.br Grupo Auto 'Elite 40 anos de credibilidade. �a 4732746000

••

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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