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Ler para os filhos
deve ser prioridade
Hábito aumento os laços afetivos e auxilio no

.

desenvolvimento saudável dos crianças.
SEUS FILHOS

.

Mais uma vez as

torneiras vazias
Samae diz que interrupção do abastecimento
foi ocasionado por obras no' rede.

Pógína 5
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Se�undo O presidente do _Fundação Cultural, Jorge Souza, cerco de 10 mil pessoas participaram do .

programação de carnaval no Porque de Eventos. Com apenas dois blocos no passarela, o Em Cimo do
. .

Hora levou o melhor e faturou o título de 'campeão do carnaval pelo sétimo vez consecutivo.

I •

Conclusão foi prorrogado pelo
- terceiro vez em cinco meses. Material

é necessário paro abrir o licitação
poro o duplicação da BR-2aO.

Págma 7

Membros do Acstvi
serão os primeiros·
Comissão'receberá os convocados para
depoimento no Câmara de Vereadores
no próximo segundo-feira, às 13h30.
Cinco pessoas serão ouvidos.

Página 4

Juve se preparo
para o return
Moleque Travesso tem 15 dias para
melhorar o porte físico e tático'
antes de voltar cos gramados pelo
Campeonato Catarinense.

I

Página 20

, OBESIDADl ELEVA EM 19%
;/ 'CASQS DE, CÂNCER NO BRASIL

FELIPE GOMES

Pesquisa do Inca (Instituto Nacional do Câncer).
ligado 00 Ministério. do Saúde. Fonte: Terra
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EDITORIAL

A Prefeitura. de Guaramírím
ontem' q�e em 180 dias !l' Ci,-'
,�de,

�
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, para' a ,,' 'as rec1amaç
dos consumidores que se sen-

tirem lesados. Hoje, quem-
'mora em Guaramirim fica
desamparado neste quesito.
Pois'; o Procon de Jaraguá do
Sul não 'tem poder de abrir
uma ação' na cidade vizinha.
O decreto para abertura do
órgão foi assinado ontem pelo
prefeito Nilson Bylaardt. O
Procon contará com um diretor, que será
indicado pelo prefeito, e com um assistente

_ e efesa
Consumidor brasileiro e

um dos mais avançados do
mundo, embora que por si
só não garanta que as regras
sejam obedecidas. Por isso,
a' irnportâncía do Procon,
estrutura criada para fazer

- co-m que os direitosbásicos
sejarri -respeitados e tam
bém para liberar o Judiciá

rio para outras atividades que demandam,
uma análise mais profunda.

CHARGE

HMH! vÍRusH
. Vou �ECLAtJ\AR
tJO PROCON!

. PONTO DE VISTA

E O livro brasileiro?

lUIZ CARLOS AMORIM,
f.scwun:n71 Ef. 1EJj�rOft
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Isso é uma evidência de que o leitor
brasileiro, que já não lê muito, seja pelo
preço do livro, seja pela educação ou falta
dela, não gosta de ler os autores da terra.

E a ausência de escritores brasileiros
entre os mais lidos é comum, em qual
quer época. Lá de vez em quando aparece
um, mas na maior parte das vezes é na

. categoria não-ficção.
Por que será que brasileiro compra

quase só livros importados? Por que são
melhores? Temos obras de escritores
nacionais melhores do que muito enla
tado. Mas quem só lê autores estrangei-
ros não sabe. '-

Talvez porque o livro importado tem
muito mais divulgação, já vem com o pa
cote completo e com status de best seller.
Há, até, leitores que só compram os livros

que 'estão na lista dos mais vendidos. Sa
bemos que a compra, em muitos casos,
é influenciada por essas listas, que que
remos crer sejam honestas e não tentem

apenas induzir o leitor a comprar.
.

As editoras brasileiras deveriam, tal
vez, trabalhar mais as obras deescritores
da terra. Mas se é tão mais fácil vender os
enlatados, que já vem com um rastro de
sucesso � que nem sempre- é verdadeiro
- para que gastar energia e dinheiro com

os daqui?
Não que alguns dos livros estrangei-

I

ros não tenham valor, mas o livro é negó
cio para as editoras, que publicam aque
les que estão na mídia.

Nós leitores, deveríamos ser menos

sugestionáveis e dar mais valor à prata
da casa.

Comparando as listas de livros mais
vendidos de duas das grandes revis
tas semanais de informação brasileiras,
chamou-me a atenção o fato de que na

categoria ficção, não 'há nenhum livro de
autor brasileiro nas primeiras dez coloca
ções. Na categoria "não-ficção" até há al
guns, mas daí, é claro, esses livros falam

.
de . autoajuda, política, moda, etiqueta e

até história. Nos dez livros infanto-juve
nis mais vendidos, de novo, nenhum au

tor nacional.

/

Os encantos de ser professor
Ser professor nos dias de hoje pode não ter lá seus encan

tos. Pode ser uma profissão pouco valorizada e reconhecida.
Pode ser para alguns apenas um bico"dar uma aulinha" para
engordar o orçamento. Mas nada disso é verdade para quem
sente ser essa a sua vocação. Digo isso porque ser professor
é Um processo de aprendizado diário, tanto no que diz res

peito ao conteúdo, j� que devemos estar constantemente nos

reciclando. A cada semestre você conhece e se relaciona com
pessoas diferentes, com personalidades, problenias, experi
ências de vida e sonhos dos mais inusitados. 'Aprendi mui
to com meus méstres, mais com meus companheiros e mais

. ainda com meus alunos", diz um sábio provérbio judaico -.O
encanto da profissão está justamente nessa troca, na constan
te busca por despertar seus "pupilos" para o saber.

Confesso quy nem sempre é tarefa fácil, aindamais dando
aulas da tão odiada matemática, mas parafraseando o gênio
Albert Einstein: '1\ tarefa essencial do professor é despertar .

a alegria de trabalhar e de conhecer". É por isso que cada dia
me maravilha mais essa profissão, pouco valorizada e reco

nhecida sim, mas cheia de alegrias, descobertas e acima de
tudo conhecimento. Agradeço a todos os meus alunos; anti
gos, atuais e futuras, porme encantarem sempre.

KARIN CRISTINA SIQUEIRA RAMOS, COOHDEfI,'l/UX!lW�A
OE CUf�SOS DA ANHANGUERA/FtJ:rEJ

Um parque sem carros
ParqueMalwee, local de natureza exuberante, onde temos

ar puro, muito verde, flores de todos os tipos, diversas espé
cies de pássaros. Ótimo para fazer passeios com a família,
exercícios, relaxar, mas infelizmente não temos como usu

fruir melhor de tudo isso nos fins de semana, pois o local é

ocupado por milhares de jovens que disputam espaços para
exibir seus veículos, seus sons maneiros, suas garrafas de 'Cer

veja e é muito comum ver jovens e até menores consumindo
álcool ali, enfim, aqueles que trabalham a semana' inteira,
não podem aproveitar tudo o que o Parque oferece. Não pode-

'

mos andar nem deixar nossas crianças brincarem sem correr

o risco de sermos atropelados' por veículos ou motos. Peço
encarecidamente aos proprietários do Parque que se proíba
a entrada de veículos nestes dias, com exceção para pessoas
deficientes, idosos e outras necessidades. Todos ganhariam
com isso: os pedestres, os ciclistas e a própria natureza.

ALEXANDRE FERNANDES RUYSAM, BAIIHCÁJUP
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"Decreto
,

Prefeito Nilson B laardt (PMDB) assinou ontem decreto
estipulando prazo de 180 dias para instalação do .Procon
em Guaramírim. O 'serviço é bastante aguardado no mu-

, nicípio, já que o órgão em Iaraguá do Sul não pode aten
der consumidores de cidades vizinhas. O mais cotado para
assumir o cargo de diretor é o atual diretor da companhia
Águás de Guaramirim, Moacir,Mafra, o 'Zuco. O Procon
contará também com um assistente jurídico e três geren
tes, que devem ser selecionados por concurso público a ser
'realizado no prazo de 60 a 90 dias. A criaçãodo Procon foi
iniciada no ano passado por Bylaardt, e acabou alvo de um
termo de ajuste de conduta com o Ministério Público.

Contraponto
A presidente do conselho de

liberativo da Arsepum, Gilmara
Anacleto, nega que a primeira
imposição do governo para as

sumir o patrimônio da associa
ção tenha sido o afastamento
do advogado Airton Sudbrack,
Segundo ela, desde que a Prefei
tura deixou de fazer os repasses,
no fim de 2008, a dispensa dele
'começo)! a ser debatida. "Não
temos nada contra ele, mas pre
cisávamos cortar despesas", afir
ma Gilmara.

À espera
Com relação à intenção

do governo, Gilmara diz que
a Arsepum vai esperar uma

manifestação oficial da admi
nistração' já que foi apenas
comunicada informalmente,
para então convocar os asso

ciados. Como divulgado saba
do pela coluna, a decisão para
por aprovação dos servidores
em assembleia. Antes disso, in
forma; a entidade se reúne em

assembleia para prestação de
contas, no mês de março.

PIERO RAGAZZI

Não
"Tenho um' ,compromisso

com meus eleitores e 'estou muito
satisfeito com as atividades que
estou exercendo corno vereador,
por isso não há nenhum interes
se deminha parte de assumir este
cargo nesta gestão. A única pos- ,

sibilidade de deixar a Câmara é
quanto à candidatura a deputado
federal". A declaração é do verea
dor Jean Leutprecht (PC do B), ne
gando que estaria havendo uma,

movimentação na Prefeitura para
que ele reassumisse a presidência
da Fundação de Esportes.

DIVULGAÇÃO ,

Destoou
Pela sétima vez consecu

tiva' a escola de samba "Em
cima da hora" foi a campeã do
Carnaval em Iaraguã do Sul.
O enredo deste ano foi sobre
a imprensa, mas a grande .ho
menageada foi mesmo a pre
feita Cecília Konell (DEM),
que (psicóloga e não jorna
lista, com quem, aliás, procu
ra evitar contatos. A foto es

colhida para estampar a.faixa
é do dia da eleição de 2008, '

durante a apuração.

Viagem'
Vereador Justino da Luz

(PT) viaja amanhã a Brasília. Na
quinta-feira, ele se reúne com
o deputado federal Décio Lima
(PT), que apresentou emenda de
R$ 100 mil para obras na cidade.
Dinheiro que, se confirmado,
poderá ser investido na constru
ão de ante ou aleria no bairro

Estrada Nova, que vem sofrendo
com alagamentos. Justino tam
bém visita o Ministério da Inte
gração Nacional, onde tramitam

_

três projetos demacrodrenagem
'

para o município. '

Abuso
Na sessão de hoje, verea

dores da Câmara de Iaraguá
do Sul devem se manifestar
em solidariedade ao vereador
de Guararnirim, Gilberto Iun
ckes (PPS). No último sábado,
ele foi confundido com um

traficante e acabou espanca
do por dois policiais. No ano

passado, os vereadores aca

baram se desentendo com o,

comandante da políciamilitar
após criticarem,' na tribuna;
casos de agressão de policiais
em ações de rotina.

Luz
Com, a 'volta do vereador

João Valdemiro Dalprá (PMDB)
para a Secretaria Municipal de
Agricultura, o suplente Mateus

_ Safanelli (PMDB) reassumiu"
a vaga na Câmara de Guara-
.mírim. Uma das questões que
o preocupa é com relação à
iluminação 'pública. '-"Na es

trada principal do bairro Cai
xa d'Água, que tem 45 postes,
22 estão sem iluminação, ou

seja, 50% da rua, está sem luz",
exemplifica.

'

FALA Aí!

" '"

O projeto para
o governo

do Estado foi
feito dentro do
gabinete desse

cidadão.

"
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num déficit de R$ 451 mil. Entre.
os gastos, quase R$ 42� mil estão
relacionados ao fornecimento de
bebidas e R$ 117 mil com publi
cidade e divulgação. O público da
festa foi de 117.865 pessoas, mas
apenas 36.861 pagaram ingresso.
"Observem os senhores que hou
ve um déficit de R$451.634,25.
Fazendo uma conta rápida, se
recebêssemos o aporte de R$800
mil, teríamos uma 'lucratividade

.

de R$348.365,75", informa o do
cumento, lido pelo então secretá
rio Ronaldo Raulino.

A apresentação não informa
quem deve assumir o prejuízo e

faz críticas ao governo do Estado,
afirmando que todas as festas de
outubro receberam juntas R$ 700
mil, enquantoo show de Andrea
Bocelli, em Florianópolis, rece-:

beu R$ 4 milhões dos fundos de
Cultura e de Turismo.

,

POLITICA----------
CÉSAR JUNKES

Segundo Leutprecht, outros quatro pessóos que integraram o CCO devem ser chamados no semana que vem.

.

SCHÜTZENFEST

JARAGUÁ DO SUL
. ,

A CEI (Comissão Especial
de Inquérito) que ,,investiga
denúncias de irregularidades
na contabilidade da' última
Schützenfest definiu ontem
de manhã os primeiros cori
vocados para prestar depoi
mento. Cinco pessoas ligadas
a Acstvi (Associação dos Clu
bes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu) deverão ir à'
Câmara na próxima segunda
feira à tarde para responder
perguntas da comissão,

Entre os convocados está o

ex-presidente da Acstvi e se

gundo vice-presidente da CCO
.

(Comissão Central. Organiza
dora) da festa, Nelson Sjõberg.
Ele renunciou ao cargo na as

sociaçã'ó há 11 dias, quando os

demais integrantes da diretoria
já discutiam sua exoneração. O
atual presidente da entidade,
Celso Hille, também foi convo
cado. Na última sexta-feira, Hil
le fez denúncias contra a orga
nização da última Schützenfest
na edição de O Correio do Povo.

. O tesoureiro e a secretária
da Acstvi, além de um integran
te da associação que fez parte
do conselho fiscal da CCO tam
bérn foram convocados para o

, I

Entrevistos serão usadas
As entrevistas publicadas nos edições de sexta-feiro e fim de semana de O

Correio do Povo, com Celso Hille, do Acstvi e o ex-secretário Ronaldo Raulino, de
verão ser utilizados nos depoimentos do CEI da Schützenfest. A informação é do
presidente do comissão, Jean Corlo leutprecht (PC do B). Segundo ele, os denún
cias de Hille contra o organização da festa sõo pontuais e os acusados terão que se
explicar perante a CEI. ''O presidente do Acstvi foi direto e objetivo nas respostas.
Ele trouxe informações úteis para os investigoçães"l afirmáleutprecht.

.

. Prestoção de contos oponto
receito de R$ 1,62 milhão
JARAGUÁ DO SUL

A prestação de contas' da
Schützenfest feita no final do
ano passado na Acíjs (Associa
ção Empresarial de Jaraguá do
Sul) está nas mãos da comissão
da Câmara que investiga a festa.
O documento que contém dos
dados da apresentação foi entre
gue pela própria Acijs, após uma
solicitação da CEI.

O documento informa que
a organização esperava ter urna
lucratividade em torno de R$
300 mil com a festa, porém
contando com os R$ 800 mil de
patrocínio que seriam captados
·pela Secretaria de Esporte, Cul
tura e Turismo junto ao governo
do Estado.

Os dados apontam urna recei
ta aproximada de R$1,62 milhão
contra uma despesa próxima
de' R$ 2,08 milhões, resultando

Câmoro onoliso hoje veto
à identificoção de veículos
JARAGUÁ DO SUL

Aprovado no final do ano

passado por unaninúdade, o

projeto de lei do vereador Ade
mar Winter (PSDB), que obriga
a' identificação de veículos priva
dos a serviço de Prefeitura foi ve
tado pela prefeita Cecília Konell
(DEM). A proposta volta hoje ao

plenário da Câmara, quando os

vereadores devem optar pela der
rubada ou manutenção do veto.

A justificativa da prefeita é
que a proposta possui vício de
origem, ou seja, apenas o Exe
cutivo poderia enviar esse tipo'
de projeto. O ofício do veto ale
ga que os veículos das empresas
que- prestam serviços ao muni
cípio podem, ao mesmo tempo,
trabalhar para outras prefeituras,
o que impediria a implantação
da identificação.

Autor da proposta, Winter

não concorda com o veto. '1\,

identificação 'ocorre em cidades,
.

como Joinville, Blumenau e La
ges. Por que nós não podemos
fazer? A população tem o direito
de saber se o carro está a serviço
do poder público", comenta.

.

A Comissão de. Legislação,
Justiça e Redação Final deve se

guir a posição do autor, adianta o

vice-presidente Isair Maser (PR),
que não concorda com o argu
mento do vício de origem. "Os
custos da identificação serão da
empresa e não do poder públi
co", garante.

O líder do governo, Ademar
Possamai (DEM), quer analisar
melhor o assunto. ''Eu entendo
que há uma inconstitucionalida
de no projeto, mas vamos discutir
com todas as partes. Talvez a pro
posta possa ser uma indicação,
anexada de umaminuta", sugere.

, CÉSAR JUNKES

, - -

Autor informo que lei funciono em cidades como Joinville e Blumenou

OS CONVOCADOS
• Salete Tecilla Meier - secretario do Acstvi
• Almiro José, Ponstein - tesoureiro do Acstvi
• Elemor Dierschnabel - membro do Conselho Fiscal da CCO (Comissão
Central Organizadoro) da Schützenfest como representante dn Acstvi

• Celso Hille - vice-presidente da Acstvi durante o festa e atual
presidente interino

• Nelson Sjoberg - presidente do Acstvi durante o festa
"e 2° vice- presittente do CCO

Associação abre série
,

,
.

de depoimentos à CEI
Convocados irão à Câmara na segunda-feira

dia 22 de. fevereiro. Segundo o

presidente da, CEI, Jean Carla'
Leutprecht (PC do B), os, de
poimentos acontecerão sempre .

nas segundas e quartas-feiras, a
partir das 13h30.

'Ainda nesta semana deve
remos convocar os integrantes
para depor na outra quarta-fei
ra, dia 24. Deverão ser chama
das quatro pessoas que fizeram
parte da CCO da festa", adianta
Leutprecht.

Os depoimentos não serão
abertos ao público. Além dos
integrantes da CEI, serão con

vidados' a participar represen
tantes da OAB (Ordem dos Ad
vogados do Brasil}.Ministério
Público e Observatório Social
de Jaraguá do Sul. A comissão
espera, ainda, a chegada de no
vos documentos até sexta-feira,
para que as informações pos
sam ser utilizadas pelos verea

dores a partir de segunda-feira.
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Obras geram falta
-

,

de água -na cidade
Torneiras ficaram secas mais uma vez

Tarifa é uma das ma,is baratas-
As taxas praticadas pela autarquia

jaraguaense, apesar de terem sofrido
aumento este mês, ainda sõo mais
baixas que as de outros municípios do
região. Enquanto a populaçõo pago
RS 16,18 por até dez metros cúbicos
consumidos, em Joinville, a mesmo

quantidade consome RS 21,26. Já em

Blumencu, a 'tarifo' é de RS 17,10, e,
na vizinha Guaromirim, de RS 20,60.
O mesmo acontece na linho comercial
e industrial. Em Jaraguá do Sul, por
exe,mplo, o custo é de RS 27,16 frente
aos RS 31,23 daempresa joinvillense.

mais- constantes por estar dis
tante das estações de tratamen
to de água, em suma, da central,
q_ue funciona no Água Verde.

KELLY ERDMANN

Solução é a Estação do Garibaldi
Enquanto obra não estiver pronta, abastecimento continua prejudicado,

JARAGUÁ DO SUL

As frequentes interrupções
rio fornecimento de água por
parte do Samae (Sistema Autô
nomo de Água e Esgoto) fizeram
com que o início desta semana

fosse marcado por torneiras
secas. Em parte da cidade, os

moradores .sentiram a escassez

do líquido também nos dias an
teriores, quando obras da autar
quia obrigaram a suspensão do
abastecimento, já na sexta-feira.

Segundo Tarcísio Demo,
>

53, a roupa da família que
deveria ter sido lavada no sá
bado acabou ficando para o

domingo. "Na primeira opor
tunidade, minha nora aprovei
tou o retorno momentâneo da

água e fez o serviço", comen
tou. Como o aposentado pos
sui reservatório na residência,
a falta foi sentida somente na Samae diz que as pessoas devem economizar e evitar cenas comuns de desperdício
lavanderia e não nos demais
cômodos. Porém, com o calor,
a preocupação é que o depósi
to seja insuficiente caso a situ

ação se estenda.
Conforme informações do

Samae, a problema foi causa
'do pelo corte de energia elé
trica visando 'Os trabalhos na

galeria Ribeirão Chico de Pau

lo, na Rua Erwino Menegottí,
obras que acabaram não acon-

tecendo. Com isso, a Estação
de Tratamento teve de ser

desligada prejudicando vários
bairros da cidade.

De acordo com o diretor

presidente da autarquia.Nelson
Klitzke, qualquer desabasteci-

Na opinião de Nelson Klit
zke, são dois os motivos que le
varam aos problemas de abaste
cimento de água em Jaraguá do
Sul. Um deles é o crescimento

populacional acelerado da, cida
de. Já o outro seria a redução de
investimentos da ampliação do
sistema de tratamento. Associa
dos, eles só podem ser resolvidos
com a conclusão de obras.

A mais esperada está 10-

menta costuma prejudicar, de
imediato, 'as residências cons

truídas em localidades altas.
Além disso, a região do bairro
Três Rios do Norte e também
do Garibaldi sofre interrupções

calizada no bairro Garibaldi.
Quando estiver terminada,
possivelmente no fim do ano,
a Estação de Tratamento terá

condições de abastecer 1/3 do
município. A estimativa é de
que 32 mil pessoas serão be
neficiadas, em suma, naque
la região. Com isso, a sobra de
água garantirá melhoria no for
necimento nas demais áreas.
-Outra meta da diretoria do

Samae é implantar, ainda em

2010, dois reservatórios na cha
mada Serrinha do Santa Luzia.
O terreno está em fase de desa
propriação.

Paralelo a ambos os projetos,
Klitzke reitera que a própria po
pulação deve cooperar. "Todos
os moradores precisam econo

mizar e colocar caixas de, pelo
menos, mil litros em casa",
afirma.

o 'CORREIO DO POVO OTERÇA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2010

Privatização do sistema não
faz parte dos planos atuais

Os boatos de que os roti
neiros desabastecimentos de

água ocorridos em Jaraguá do
Sul têm relação com planos de

privatização da autarquia não
são verdadeiros. Pelo menos,
é essa a garantia de Nelson
Klitzke, diretor-presidente do
Samae, que já chegou a falar
em privatização. Segundo ele,
apesar de haver empresas in
teressadas em coordenar o

. serviço, não existem motivos
para o município aceitar qual
quer proposta. A ideia teria

.

sido levantada durante uma

conversa na Acijs (Associação
Comercial), 'porém, apenas
como informação e sem inte-
-resses imediatos.

De acordo com Klitzke, o

único pretexto significativo
para tal decisão deve' ser a

falta de' recursos disponíveis
a investimentos no sistema.

Contudo, ele diz que o Samae
.

não sofre desse problema.
"Estamos executando obras
em diversos pontos da cidade
com recursos próprios ou atra

vés de financiamento junto à
Caixa Econômica", explica.
Vale lembrar que essa lista in
clui a construção de duases

taçôes; uma de tratamento de

esgoto, no São Luís, e outra de

água, no Garibaldi.

OBRA FOI ADIADA
,

O serviço de conserto realizodo na galeria de água instalada em

frente 00 Samae, na Rua Erwino Menegotti, foi transferido paro o

próximo fim de semana. Segundo o Preíeííum, o serviço não foi feito
.

porque os caminhões que transportavam as peças da golerio atolaram
no caminho e o Celesc não pode fazer o desligamento de energio durante
� semona. O trônsito no local está interrompido e os motoristas devem
desviar pelas transversais ou pela BR-280. Quem costuma transitar pelo
locol sofre com o problema desde setembro, quandQ o pista cedeu.
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PMs acusados de agressão
Comando do 140 Batalhão diz que vai abrir uma sindicância
GUARAMIRIM

o vereador e empresário de
Guaramirim, Gilberto [unkes,
afirma ter sido agredido por dois
policiais militares na noite de

. sábado. 'Ele conta que saiu de
casa dirigindo seu carro, um

Ford Ka branco, para deixar
uma funcionária da empresa na
residência dela. Na volta, per
cebeu que estava sendo seguido
por uma viatura da Polícia Mi
litar. Ao parar na Estrada Gua

miranga e se identificar ao descer
do carro, os policiais teriam co-.

meçado a agredi-lo.
"Quando eles começaram

a me bater eu achei que era

brincadeira. Percebi que estava

sério quando. levei a segunda
coronhada na cabeça", comen
tou. Ele conta que depois de ter
sido espancado, foi algemado e

colocado no camburão. Dentro
do veículo, [unkes teria visto
uma segunda viatura se .aproxí
mando. "Os meus agressores eu

,

não conhecia, nunca tinha vis
to antes e. Mas o terceiro policial
que veio no- segundo carro me

conhecia e eu conhecia ele", re
vela Junkes.

Mesmo algemado, o verea

dor conseguiu alcançar o celular
que estava no bolso da bermuda
e fazer uma ligação. Ao ser des
coberto, teria sido agredido com

spray de pimenta nos olhos. "Foi
horrível, meus olhos começaram
a arder, meu rosto todo ardia e,
além disso, eles me baterammais
um pouco", conta. ,

Junkes foi levado até a Dele

gacia de Guaramirim, onde regis
trou um boletim de ocorrência
contra os soldados. Ele denuncia

que, durante o caminho, os po
liciais também teriam ligado ar

quente e feito manobras bruscas.
Ele foi liberado da delegacia por
volta das 23h e levado pela faiiil
lia ao Hospital Santo Antônio,
onde permaneceu em observa

ção até às 11h de domingo.
Ontem, o comandante do

14° Batalhão da Polícia Militar
de Jaraguá do Sul, Rogério Kum
lehn, 'não quis comentar o caso

por ainda não conhecer as duas
versões da história.. Disse apenas
que vai abrir sindicância para'
apurar os fatos.

."

,CRI5nANE ALVES Vereador Gilberto Junkes diz que foi ferido principalmente no rosto e abdômen

Homem· de 38 anos é achado
morto em pensão no Centro
JARAGUÁ DO SUL

O servente de. pedrei-
.

ro Marco Aurélio Britto, 38

anos, foi encontrado mor

to na tarde de .domingo na

pensão onde morava, na rua

Felipe Schimidt, atrás da
. Millium. A suspeita é de que.
ele morreu por causas natu

rais, já que o corpo não tinha
marcas de violência. O laudo
do IML (Instituto Médico Le

gal}, que comprovará a causa

dá morte, deve ficar pronto
nos próximos dias.

A mãe dele,
.

Neiva Tere

zinha Monteiro, 57 anos, foi
avisada da morte do filho por
volta das 9h e conseguiu que o

corpo fosse removido somen

te às 16h. ''A situação estava

muito difícil, já dava para sen

tir o cheiro ruim", conta. Sem
saber a quem recorrer, Neiva

procurou primeiro a Funerária

Leier, que não recolhe corpos

sem um atestado de óbito.

Depois ela foi na Delegacia
da Comarca e, lá foi informa
da de que nada poderia ser

feito. No IML, ninguém foi
encontrado. Os b�mbeiros in
formaram que só transportam
vítimas ainda com vida. Já as

funerárias só fazem esse tipo.
de serviço se for apresentado

. atestado de óbito.
O policial civil responsável

pelo IML, Adilson Macário,
disse que o corpo acabou sen

do recolhido pelo órgão por:'
que a mãe estava muito ner

vosa. No entanto, ele orienta

que, quando alguém encontra

uma pessoa morta e não sabe
a causa, deve acionar a Polí
cia Militar. ''A PM vai avaliar

>

o caso e, se for verificado que
há algum sinal de violência,.
vai acionar a Polícia Civil para
investigar", explicou. O telefo-
ne da PM é o 190.

.

I
.

i
I

Desabamento no ruo Walter Marquardt deixou quatro mulheres feridos
\ .

,

Empresas são
.arrombadas
JARAGUÁ DO SUL

Duas empresas foram alvos
da ação de ladrões neste fim
de semana. Na ;madrugada de
sábado, bandidos arrombaram

.

e furtaram a Strudel Haus, na
. SC-4J6, bairro Rio Cerro 2. Os

. . .

CrrrnlnOSOS usaram uma plca-
.

reta para arrombar a porta dos
fundos e uma das janelas e le
varam ar-condicionado, MP3,
R$ 100 em dinheiro, cerca de
70 talheres e um alicate, além
de alguns alimentos. Na ma

drugada de domingo, foi a vez
da Moldemaq Equipamentos,
no Amizade, ser invadida. Os
ladrões arrombaram uma porta
lateral, cortaram os fios do sis
tema de alarme, arrombaram
o cofre e levaram cerca de R$
11 mil. No local, a Polícia Mili
tar encontrou um pé-de-cabra,

, uma faca de cozinha e um ali
cate deixados pelos bandidos.

EMISSÃO DE NOTAS '"
. - A

. FISCAIS ELETRONICAS .

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês .

para até 50 NF-e emitidas

N
�
�
c::

o

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

.
�

Abrigo de'
ônibus desaba'
JARAGUÁ DO SUL

.

O temporal que caiu no fi
nal da tarde de ontem derrubou
a cobertura de um ponto de
ônibus na Rua Walter Marquar
dt, no bairro Vila Nova e. feriu .

quatro mulheres que estavam
no abrigo de' concreto armado.
Gisele Ciovanella. 19 anos, Iole-

.

te Aparecída Antunes, 51, e Íris
Iunke Demarchi, 71, tiveram feri
mentos nos ombros e na cabeça.

\ Uma outra mulher, que não teve
o nome divulgadó, teve fratura
em uma das pernas e ferimentos
nas mãos e na cabeça. Elas foram
levadas ,ao Hospital São José. O
muro da casa que fica atrás do
abrigo também cedeu.

A Defesa Civil e os Bom
beires Voluntários também
atenderam a seis ocorrências
de queda de árvores nos bair
ros Vila Nova, Chico de Paulo,

,g, Nereu Ramos e Ribeirão 'das
g Pedras. Também houve deste-
::::J

5 lhamentos na Vila Paraná, Vila
Lenzi e Jaraguá Esquerdo.
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Fogo destrói casa de madeira
onde viviam mãe ,e dois filhosLicença prévia

atrasa outra vez
lhama não receheuestudoscomplementares
JARAGUÁ DO SUL

Pela terceira 'vez em cinco

.meses, foi adiada a entrega
dos estudos complementares
sobre a duplicação da BR-280

para o Ibama (Instituto Bra

sileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Reno

váveis). A previsão do Dnit

(Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transpor-

,

tes) era de que o material,
necessário para a abertura
da licitação das obras, fosse
concluído até ontem. A pro
messa do órgão era de que a

duplicação no trecho de 71,5

quilômetros entre Jaraguá do
Sul e São Francisco do Sul co

meçaria ainda em 2008.

O engenheiro do Dnit res

ponsável pela região, Antônio
Carlos Bessa, disse que o atra

so aconteceu porque a Funai

(Fundação Nacional do Índio)
teria exigido mais detalhes
sobre o impacto que a dupli
cação teria nas proximidades
de reservas indígenas em São
Francisco do Sul, Araquari e

Guaramirim. "Está acontecen-

( do uma negociação entre a Fu

nai e o 'Dnit nesse sentido", ex
plicou Bessa, que preferiu não
anunciar uma nova data para
a entrega dos estudos.

Durante a audiência públi
ca em setembro do ano passa
do, o superintendente do Dnit
em Santa Catarina, Jdão José
dos Santos, disse que a dupli-

- cação deve iniciar em meados
de junho deste ano. Porém; é
difícil saber este prazo será

cumprido. Além de emitir a

Residência no Reconto Feliz foi atingido às 9h; suspeito é de curto-circuito

GUARAMIRIM
Uma casa de madeira, de 85

metros quadrados, foi comple
tamente destruída durante um

incêndio na rua Barracão, bair
ro Recanto Feliz, em Guarami

rim, por volta das 9h de ontem.
Dez minutos foram o suficiente

para o fogo destruir a residên-
.
cia onde a cozinheira Maria

Vanilda de Morais morava com

os dois filhos - um homem de
32 anos e uma menina de 12.

A suspeita é de que o incêndio'
tenha sido provocado. por um
curto-circuito.

Os bombeiros trabalharam
cerca de duas horas' para con

trolar as labaredas. De acordo
com uma das filhas de Maria,
Andréia Carla de Morais, 30,
que mora a poucos metros da

.

casa que' foi destruída, a irmã

de 12 anos estava lavando a,

louça quando ouviu' um ba
rulho vindo de um quarto nos

fundos da casa. "Quando ela foi
até lá, viu que tinha fogo no te

lhado. Minha mãe, que está do-
,

� ente, estava deitada do qu:rrto
�

.

e se levantou logo que OUVlU o
o:: '

o
0::.
LU

ã:.
-

Obra entre Joraguá e São Francisco do Sul é reivindicado há mais de 15 anos

�ais. e "O obras"pr�vistas "

A expectativa do Dnit é'de que a, ro; no Bairro Joõo Pessoa, cada um com

duplicoção do BR-280 seja concluída extensão de um quilômetro. Também
em três anos e "custe cerco de R$ 500 será implantado o contorno rodoviário,
milhões. Até agora, RS 120 milhões es-

'

que 'pretende tirar o tráfego pesado do

�õo garantid�s através do PAC (Progromo centro de Joraguá do Sul � Guaramirim.
, (te AceleraçãO do Crescimento). Mais ,O desvio começqrá nos fundos da IWeg
de 100 obms estõo previstas no trecho,

<

_ Ouímico e se estenderá até a Tifo Monos,
."

incluindo dois. túneis no Morro d� Viei�" totali�ando 14, 1 quilôm�tros.
;i!f II � , I

licença prévia, o Ibama ainda

precisa aprovar o projeto de

engenharia, licitar a obra e

elaborar o PBA (Plano Básico

Ambiental) para dar a licen

ça de instalação, ,que permi-

te o início da duplicação. A
previsão é que essa licença
saia 90 dias após a liberação
da prévia.

' ,

JARAGUÁ DO SUL
DAIANE ZANGHELlNI

Continuam ,buscas

por fugitivo
TEI\I1POR��

, DERRUBA
COBERTURA

A Polícia Militar continua os buscas

pelo detento Antônio Marcos Carvalho,
mois conhecido como "Jopo". Ele fugiu
do ,Presídio Regional no noite de sábodo,
no momento em que os agentes prisionais
recolhiom os presos que estfio no sistemo
de regolio, ou sejo, passam parte do tem

po trobalhondo e dormem nos celos. Jopo
cumpre peno de 12 onos de prisõo por trófi
co de drogos. Ontem à torde, o diretor inte
rino do presídio, Antônio Ferreiro, e o chefe
de seguronça, Sidnei Andreatta, nfio forom
localizados paro folar sobre o assunto.

O temporol que caiu em Joraguá do
Sul no tarde de domingo derrubou ,a co

berturo da quodro de futebol society do

Complexo F12 Sports, na ruo Joõo Plo
nincheck, boirro Nova Brosília. A estru
turo precisará ser reconstruído.

estrondo", contou.
Andréia conta que a casa

onde a mãe e os irmãos mora

vam é bastante antiga e acredi
ta que a fiação elétrica estava

com problemas. "Do lado do

quarto do que pegou fogo tem

um banheiro onde o chuveiro-e
as lâmpadas já queimaram vá
rias vezes. O problema deve ter
acontecido ali", larrientou.

Por enquanto, a família está
morando temporariamente na

casa de Aridréia. "Eles perde
ram tudo e estão só com a rou

pa do corpo. Precisamos de aju
da mas, em primeiro momento,
gostaríamos que alguém doas
se colchões, pois eles não tem

onde dormir", disse Andréia.
Quem quiser ajudar com

colchões, roupas e alimentos
deve ir na casa da Andréia, na
rua Bela Vista, na 228, bairro
Recanto Feliz. Para chegar lá, é
só seguir a rua Cláudio Toma
zelli (principal] até encontrar o

. . .

pnmeiro morro e seguir na rua
Barracão até o final. Outras in

formações podem ser obtidas

pelo telefone 9216-4088.

GILMAR CORREIA/DIVULG�ÇÃO
'. J,�/� '} .'"

HORÁRIO DAS
CELEBRAÇÕES
RELIGIOSAS

(48 FEIRA DE CINZAS)
EM JARAGUÁ DO SUL

• Igreja Matriz São
Sebastião (Centro) -

9h, 15h30 e 19h

• Igreja São Luiz

Gonzaga (São Luís) -

19h30

,

• Igreja São Cristóvão

(Amizade) - 19h30
[
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Universo-TPM BISCOITO DA SORTE
Não se deixe abalar por pouco'.

Por Elijane Jung
.

.

u n iversotpm@ocorreiodopovo.'com.br

NOSSAS
,

ESTRATEGIAS
Quando vai rolar o pri
meiro encontro a gente
fica uma pilha não é? E

,

uma das coisinhas que
quase toda amulher faz é
ficar se olhando 'horas no
espelho, .lembrando dos
tais sinais que as revistas

falam e fazendo caras e' bo
cas para saber em que momen

to mostrá-las ao bofe. A gente ex

perimenta as 'frases "Olá, como vai?" e
�

"Oi! Tudo bem?" com voz fina, voz grave,
voz sexy... Depois deixa as palmas das mãos

à vista dele, para que ele perceba "os sinais".
Então, treina o sorriso, contido ou escancarado,

para ver qual cai melhor: hahaha, ou hihihi, ou ainda hehehe. '

Aí a gente pega o que de melhor extraímos nessa conversínha
com o espelho, colocamos tudo na bolsa e vamos tirando aos

pouquinhos durante o encontro. Quase como um mágico com

sua cartola. Funciona que é uma beleza!

I '

,

,

,'JA TOMOU UMA DESSA?'
Tomar na taraqueta significa se dar mal. Um exemplo
prático para vocês entenderem. O lugar está lotado e

tem um palhacinho (artista mesmo) dando seu show.
Uma garota, querendo curtir com a cara dele, solta em
alto e bom som: sai que esse corpo não te pertence.
Tudo isso aliado a gestos de exorcismo. Todos os fre-
quentadores esperam a resposta ou o choro do pa-
1haço. Ele se vira lentamente, olha nos olhos da moça,
passa ri dedo indicador. na língua e desliza pelo próprio
peito com olhar sedutor dizendo: esse corpo me per
tence sim e o que você mais quer é vê-lo em cima do
seu. Pausa para as vaias e aplausos dos frequentadores.
Minha amiga tomou na taraqueta!

Sai�fumacêl
Essa hístóríade algumas fumantes dizerem que', se deixarem o vício, ganharão alguns qui
los, pode ter interpretações equivocadas, como, porexemplo, incentivar algumas fofinhas
ao vício. Dia desses o papo rolava e uma amiga perguntou para a outra se ela realmente

pensava em começar a fumar para emagrecer. A resposta merece ser compartilhada: ','Eu?
Pumar para emagrecer? Você percebeu que com menos de dez palavras me chamou de gorda

e burra?" Pois é ... Que tal uma dieta normal, com frutas, líquidos, exercícios?
.

Dinheiro para quê?
Ouvindo tanto sobre o BBB andei lendo sobre as edições ante

riores e o quê cada um dos vencedores fez com o prêmio que
ganhou.De todos eles, o investimento mais valioso foi o da ven
cedora da sexta edição. A Mara ajudou a família, pagou o trata

mento da filha que sofre de paralisia cerebral, abriu uma escola
e investiu em aluguéis de imóveis. Penso que esse foi uni prêmio
muito bem. pago. Enquanto outros pensam em comprar carrões
e mansões e torrar a grana sem qualquer previsão para o futuro...
Cada um fez o que quis, mas tenho quase certeza que pouquíssí-

, mos se 'sentem realizados hoje ...

/

• Tenho recebido alguns e

mails de mulheres perguntan
do como participar do Divã. É
bem simples na verdade. Basta
escrever para mim, eu mando
o questionário, você responde �

. e eu publico. Que tal?

• Hoje é o Dia do Repórter.
Preéisamos lembrar daqueles
que têm bom senso e profis
sionalismo, daqueles que apre
sentam a notícia e os fatos de
modo imparcial. Parabéns aos
profissíonais,

• Meu filho voltou no fim de
semana. Passou um dia intei
rinho de chamegos comigo.
E se mandou para a casa dos

,

primos. Fiquei eu, com, as

roupas sujas para lavar. Vidi
nha de mãe...

•É difícil carregar um segredo,
não porque não se .cçnsegue
segurar a língua; mas porque
quando a coisa é séria, -você se

vê envolvida até o pescoço. A
única parte boa disso tudo, é

quando há alguma possibili
dade de ajudar, O que significa
quase nunca!

• "Acredito no que vejo e no

que sou, tenho os pés no chão,
mas gosto de voar alto, sou

extremamente frágil, mas for
te o suficiente. Não sou nada

daquilo que esperam de mim,
sou o que cada um merece."

(Desconheço a autoria)
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Carnaval- atrai cerca de dez mil
Escolade samba "Em Cima da Hora" venceu pela sétima vez adisputa

A programação do carnaval
üe [araguá do Sul atraiu mais
de dez mil pessoas para o- Pa
vilhão de Eventos, no sábado.
De acordo com o presidente da

fundação Cultural, Jorge Souza,
� entrada franca e as diversas

atrações fizeram o evento ser

um sucesso. A escola de samba
"Em Cima da Hora" conquistou
o sétimo título consecutivo e é a

vencedora de 2010.

Segundo Jorge, as mudan

ças deste ano foram apro
vadas pelo público e pelos
sambistas. "O pessoal gostou
muito porque o Pavilhão ofe
rece uina infraestrutura bem
melhor, com banheiros e lo
cais cobertos. Não estamos

acabando com o carnaval de
rua. Queremos apenas dar um

lugar mais seguro para as pes
soas festejarem", defende.

No ano que vem a festa deve
ser maior. "Vamos melhorar
ainda mais o Pavilhão para re

ceber o próximo carnaval. Pre
tendemos colocar telões para
todo mundo poder assistir, e,

claro, trazer
-

mais atrações",
adianta Jorge.

Aescola "Em Cima daHora"

conquistou o público e também
os jurádos, com o enredo "Im

prensa e seus sinônimos de

comunicação". Foram cerca de
300 componentes envolvidos
no espetáculo. "Estivemos mais
unidos do que nunca. Melhor
impossível", comemora a presi
dente da escola de samba, Ira
cema Pinheiro.

Agora, eles já começam
a pensar nas novidades para
2011� "Carnaval é assim, termi
na uni e já começamos a pensar
no outro. Não dá para parar. E
ano que vem estaremos com

tudo: Pretendemos também su

gerir que a festa aconteça em

vários dias, porque o povo da

qui gosta muito".
No próximo carnaval outras

escolas de samba devem parti
cipar do evento. "Pelo menos

quatro escolas estarão presen
tes. ano que vem. A ideia é am

pliar ainda mais a diversidade
e fazer com que a população
conheça a criatividade desses

grupos", comenta Jorge.

DÉBORA KELLNER

FOTOS PIERO RAGAZZI

fazer parte dó Coral homens e

mulheres, a partir de 18 anos.

A inscrição é gratuita e as au

dições acontecem rio Centro
-

Cultural, com data definida
em acordo COIILO inscrito. Já o

projeto Música Para Todos fará
uma seleção entre os dias 22 a

26 de fevereiro, para as aulas de _
bateria, piano, violino, percus-
são, violão e flauta.

. .

E quem pretende' fazer ou
tros cursos, pode se inscrever

para as aulas de música (clari
nete, saxofone, trompete, canto
popular /técnica vocal, violão, -

piano, violino, teoria musical,
bateria, acordeom), oficinas ju-
venil e adulto de artes plásticas,
dança (balé clássíco, balé infan
til, acrobacia, dança do ventre

e jazz), e de teatro (infantil,
juvenil e adulto). Outras infor
mações pelo telefone (47J 3275-
2477 ou pelo e-mail cursos@
scar.art.br .

Teatro e filmes

grátis no Sesc
o Sesc (Serviço Social do

Comércio) de Jaraguá do Sul
está com duas semanas rechea
das de atrações de cinema e te

atro. Até o dia 28 de fevereiro,
serão 11 apresentações abertas
à comunidade. Além das atra

ções, haverá ainda aulas expe
rimentais de violão erudito e

popular, pintura e desenho. Uma
das grandes atrações será a peça
de teatro '1\ Galinha Degolada".
A trama conta a história do casal
Mazzini-Ferraz, que

-

possui qua
tro filhos acometidos de doenças
mentais. Os meninos sofrem na

mão dos pais, que não demons
tram nenhum sentimento a eles.

Após um
-

tempo, o casal tem
uma menina que não possui a
doença, mas que revela aos dois
o verdadeiro sentido da falta de
cuidado e amor que possuem.To
dos os dias a entrada é gratuita e

os ingressos podem ser retirados
durnnreasemanaouffiéumahorn
antes do espetáculo. Informações
e agendapelo (47) 3275-7806.Coral do Scor seleciono homens -e mulheres poro integrar o grupo

Scor obre inscrições poro
cursos de diversas artes
A Scar

-

(Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul) está
com inscrições abertas para os

cursos nas diversas áreas de

formação mantidas pela insti

tuição. Até março, artistas em

música, teatro e dança também
podem -

se inscrever gratuita
mente para apresentações indi
viduais ou em grupos no proje
to Palco Livre.

Conforme a gerente executi

va da Scar, Edilma Lemanhê, o
objetivo do projeto Palco Livre,
desde sua criação em 2007, é

promover talentos de novos e

tradicionais artistas da região e

disponibilizar produções locais
ao grande público. No Palco li
vre os artistas têm a liberação
gratuita do pequeno auditório

N
com capacidade para -223 luga

� res pata apresentações com in

� gresso livre para o público.
c:::

i5: O Coral da Scar também
está com vagas abertas. Podem
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

A filosofia da história
Recentemente foi reprisada uma entrevista

do, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
I

pela fede de televisão GNT. Resulta tremenda

mente prazeroso escutar seus argumentos so

ciológicos. Não por acaso é considerado um dos
dez mais importantes intelectuais do mundo.
Sua trajetória acadêmica é surpreendentemente
vasta, principalmente no seu trabalho pioneiro
sobre o fenômeno da dependência econômica

dos países périféricos. No final do programa, o

entrevistador fez uma pergunta à queima-rou
pa: Qual é seu livro preferido?

Cardoso respondeu sem hesitar: O Capital, de
Karl Marx.

Tal resposta não foi surpresa paramim, já que
estudar marxismo na Faculdade de Filosofia de

São Paulo era corriqueiro na década de sessenta.

As aulas do ex-presidente junto com seu amigo
Francisco Wefort, eram magistrais. A ditadura

militar o levou para o exílio junto com outros in

telectuais de peso na área do conhecimento. Por

que Cardoso escolheu tal obra,' que condensa o

conceito de que a luta de classes é a "forçamotora
imediata da história"?

A resposta a essa pergunta só pode ser en

contrada examinando-se a forma pela qual se

interpreta a história. Nesse caso, que filosofia da

história tem o leitor? Acredita que os aconteci

mentos históricos são urna questão de acaso, me

ros acidentes sem urn tema de ligação'entre todos
eles? Ou acredita que as modificações históricas
são devidas ao pôder das ideias? Ou mais ainda,

I, acredita que os movimentos históricos podem ser

atribuídos às influências dos grandes homens? S�
o leitor confia em qualquer dessas filosofias, não
é urn marxista.
,A escola marxista explica os movimentos, as

modificações ocorridas na sociedade, como resul
tado das forças econômicas da própria sociedade,
já que estas ocorrem de forma interdependente
através de urn processo específico. A economia,

política, lei, religião, educação, de cada civili

zação estão ligados, estabelecendo urna depen
dência entre eles. De todas essas forças a econo

mia é a mais importante, já que esta determina

as relações existentes entre os indivíduos, como

produtores. A forma pela qual os homens vivem
é determinada pela forma de ganhar a vida, pelo
modo de produção predominante dentro de qual
quer sociedade, em determinado momento. Essa

interpretação da história toma possível compre
ender ummundo que de outra forma seria incom
preensível. Portanto, omodo de produção na vida
material determina o caráter geral dos processos
de vida social, política e espiritual. "Não é a cons

ciência dos homens" - dizia Marx - "que deter

mina sua existência, .mas sim o contrário, é sua

existência social que determina sua consciência".

'Seguramente para Cardoso, que é urn social-
'

democrata, essa filosofia proporciona urn instru- ,

menta para a análise e interpretação da história.

No módulo de sua brilhante capacidade intelec

tual, ele sabe que, apesar do tempo, o marxismo
continua sendo a reservamoral do capitalismo.

/

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1 ,

• O Lobisomem (LegJ (15h, 17h, 19h, 21 h - todos os diaS)'

• Cine Breithoupt 2
• Sherlock Ho�mes (Leg) (14hl0, 16h40 -.todos os diaS)

• Amor sem Escolas (Leg) (19hl 0,21 h20 - todos ÓS dias)

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

JOINV,ILLE
• Cine Cidade 1

'

I �,AMo e'os Esquilos 2 (Dub).' ,

(13h40, 15"30 - todos os diaS)
'� Avotot (Dub) (17b211, 2'Oh40 - ,todos os'diaS' I

• Cine Muelter 1

� Percy Joeksoij: O Ladrão de Raios (�eg) "

(Uh, 16h30, 19h,21h30-tod'ososdiós)

, • Cine Mueller 2,
• Premoniçõo 4 (Leg) _,

(14h10, 16b, 18h, 20h, 22h - todos os-dias)
".

• Cine Mueller 3
• Alvin e os 'Esquilos 2 (Dub)
(13�30, 15h30, 17h30 - todos os diaS)

o \fEf�DADEIRO Consequências da
viage� no tempo
Jovem descobre que pode viajar no

tempo, atuando nos fotos. do passado
poro modificar o futuro. Ele uso esse dom

poro impedir que suo namorado seja os

sosslnndn e, como consequência, acabo
desencadeando uma cadeia que o coloco
em contato com um perigoso serial kiHer.

p�(jca$ de ge.sl2ia'
que cOllduzem
ii resultados

flNotu ciopários

ViCENTE FALemU

Manual para
bons negócios

o livro mostro questões importantes
poro que uma empresa ou projeto posso
se desenvolver e crescer. O texto escla
rece quais sõo os pontos de sucesso que
estõo por trós do crescimento soudóvel e

.

do saneamento de grondes empresas. Há
o relato dos erperiênclos do autor no pe
ríodo em que atuou como conselheiro em

empresas como o AmBev e Sadio. _

NOVELAS

CAMA DE GATO
Glória nõo aceita a proibição da mõe e soi com Ro
berto. Rose e Gustavo chegam 00 baile e Ernestino
aviso do sumiço de Glória. Roberto levo Glória poro
o_mesmo baile de cornovol que Rose foi com Gustavo.
Rose vê Glória no filo para entrar e se enfurece. Pedro
e Débora ligam poro Alcino. Emanuel diz o Áurea e

Paquito que precisam descobrir o que aconteceu com

o coixo d'água. Pedro e Débora nõo conseguem fugir
Ledo chego com policiais e Alcino posso mal. Mori

liga para Rose e aviso do internação de Alcino.

TEMPOS MODERNOS
Hélio nõo conto o verdade para Leal e fico ,nervoso

00 lembrar do que Tomara e Zeca lhe disseram. Leal
demiteZeca. Zeco conto para Nora sobre suo demis
SÕO e elo fico satisfeito .. Nora reclamo com Zeca

por nõo irem 00 baile do Galeria juntos. Jonnis dá
os últimos instruções poro Led cuidar de Ramón.
Túlio e Tortono saem poro iroo baile com os fan
tasias feitos por Fidélio. Ditto diz o Justine que não

, vai desistir de seus filhos. Romón dá dinheiro poro
Led sair e pego uma máscara poro ir 00 baile. Ne
linho vê Leal e Hélio se beijando

VIVER A VIDA
Dora resiste, mos Marcos diz q.ue elo nõo tem querer
e eles se beijam. Mymo dá um banho e converso com

Jorge para que ele relaxe. Miguel põe Ingrid para foro

de seu quarto depois de ouvi-lo reclamar de suo ami
zade com Luciano. Ingrid fico perplexo 00 ver Jorge
chegar em cosa corregodo por Myrno. Molu comento

com suo assistente que ainda penso em se cosar He

lena se desentende com Marcos. Dora diz o Rofoela

que vai procurarescola poro elo e o menino nõo gosto
de saber dos planos do mõe. Dora sente enjoo.

1
,1
\

PODER PARALELO
Bruno explico o Tony que o filho de Camilo foi preso no

Colômbia pela DEA e que eles pretendem fazer uma

traco. Bruno afirmo o Tony que o relatório que ele en

viou para a DEA nõo vai resultar em nado. Homens de

Camilo colocom Tony em um corro grande com vidro

tumê. Embora esteja meio zonzo, Rudi observo tudo

e entende o que está acontecendo. Lucos dá ordem

para o segurança consertar o corro de Rudi. Gigi conta
_
a Téo que estava vendado, mos ouviu Ton� Khalid e

Loilo perguntam a Paulo o que Bruno quer com Ton�

BELA A FEIA
Adriano elogio Cíntia. Cíntia fico envaidecido e beija
Adriano. Rodrigo nõo consegue parar de pensar em

Belo, que também nõo esquece seu grande amor.

Os dois se emedonam-eo lembrar momentos que

passaram juotos. Clemente, Elvira, M9x, Magdale
no, Jacinto, Nelson, Haroldo e ícaro se emocionam

uo assistir 00 vídeo que os crianças gravaram com

Bela. Vanda e Diego se beijam apaixonados. Ela

tem ciúmes quando Diego conto como está o jogo
de seduçõo com Verônica. Max e Elvira choram

quando Bela falo sobre os irmõps.

(O resumo dos copítulos é de responsobilidade das

emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



...

---------

......

-VARIEDADES

DIVIRTA-SE
,

Otimos amigos
Em um dia de semana, sem nem ovisot o
mulher posso o noite foro. Ao chegar de
manhã, diz 00 marido que dormiu no coso
do melhor amigo.:
Ele telefono poro os dez melhores amigos
dela - e nenhuma confirmo o história.

.

Ele, muito brobo, se vingo e posso o noite
seguinte foro de coso.

Diz à mulher que dormiu no coso do
melhor amigo. Elo, então, telefono pom dez
amigões dele.
Sete confil1T)om e os três restantes, além de

. confirmot gorontem que ele ainda está lá.

SUDOKU

Globo.paga R$ 700 . Paris Hilton- vai
para os confinados embora amparada
Segundo uma converso de Dourado e

Fernando, participantes do Big Brother
Brasil lO, o Globo dá uma mesada de
700 reais para os brothers ficarem con

finados. Em uma converso de início
de noite, Dourado conto o Fernando
que esqueceu de pagar uma parcelo
do moto e "deveria ter falado no

confessionário", 00 que elo responde
que "os 700 reais que eles pagam" é
o ideal pnrn pagar um consórcio.

Paris Hilton aproveitou tudo oque po-
.

dia no domingo, no desfile de escolas
de sambo no Marquês de Sopucoí, no
Rio de Janeiro. Depois de ter roubado
o cena no festa do cervejaria Devasso,
no dia anterior, elo ainda precisou
de ajudo para descer os escadas do
camarote no hora de ir embora no

domingo. Depois.Qfirmou que os

brasileiros sobem mesmo como fazer.
uma boa festa.

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

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

�nmei
foi perdida no
- domingo de
manhã na rua

Barão do Rio
Branco. Quem

tiver informações
pode entrar em
contato com

Andréia pelo
telefone (47)

9175�7934. I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Tempo instável com chuva e risco de temporal.
� Fases da lua

SOLUÇÃO No fim do dia, o tempo melhora um pouco.
Temperatura mais baixo.. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

5/2 14/2 22/2 28/2

", Jaraguá do Sul e Região

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA
c:

MíN: 22°C MíN: 21°C MíN: 20°C MíN: 21°C (i""''' •. 'w�"IIljHI�HlIJIIUIt!JMÁX:·27°C MÁX: 29°C MÁX: 31°C
. ,IhJ!u1/1ll�llmtffflll.nl!lrJiIlIItl/lilll

Chuvoso Chuvoso Nublado Nublado

ÁRIES .

(20/3 a 20/4)
Você atravessa
rá uma fase de
recolhimento e

introspecção. Durante o dia, vai
querer�ossego para repor suas

energias. No amor, estará mais
. à vontade para expressar o que
sente, Um retiro espiritual pode
cair como uma luva neste dia.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

Hoje, o dia pode
ser palco de muitas

alegrias na sua vida
social. Poderá conhecer lugares
e 'pessoas muito diferentes.
Procure ouvir os mais velhos. No .

amor, o clima é de satisfação.
Seu sucesso pessoal está garan
tido, aproveite.

'

)(
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ANIVERSÁRIOS

#.
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Não lhe faltará

disposição para
cuidar dos seus in

teresses de trabalho. Invista em

parcerias. As relações afetivas
ganharão maior estabilidade
nesta noite. Sigu a sua intuição
e identifique os.pessoas com as

quais pode çontar.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Sair da rotina pode
ser um impulso
natuml. Em

compensação, a noite é i.deal pam .

se divertir e dar novo tempero à
vida amorosa. Deixe de lado as

preocupações excessivas e passe
a enxergar ó mundo à sua volta
com pmter: vale a pena.

AQUÁRIO
(21/1 a 1·8/2)
Embora seja um

feriado, pode des
cobrir maneiras

alternativas de ganhar dinheiro.
A Lua estimula você a tomar
iniciativa e ousar um pouco mais
no romance. Estreite os vínculos
de afeto. Aproveite as festas,
terá surpresas agradáveis.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
É hora de abrir a'
SUQ mente e se

livrar de velhos

preconceitos. Você vai querer
.
renovação em todos os sentidos.

..No campo sentimental, a ordem·
dos astros é para se a.venturar
mais! É um bom momento para
pensar em uma viagem.

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
.: ') Estará mais aberto

�.� às mudanças. Vênus
e Júpiter realçam

sua sensualidade e isso deve

.

favorecer namoros, conquistas e
romances. Confie na sua intuição!
Aproveite para adquirir novas
experiências. Caia na folia e

aproveite ao m�ximo.

""
CÂNCER

�........._. (21/6 a 21/7)
;����' A Lua aumenta a

: l sua vontade de
se aventurar. Há

indícios de satisfação ao parti
cipar de feiras, congressos ou

concurso. No campo afetivo, um
passeio ou encontro estimulará
a paixão. Riscos são necessá
rios, às vezes.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O dia pede doses
extras de diversão.

. É o momento certo
de curtir o que a

vida tem de melhor. À noite, uma
sensação de felicidade pode
marcar a sua vida sentimental.
Vão rolar algumas surpresas.
Você conseguirá o que quer.

�- CAPRICÓRNIO
r•., (22/12 a 20/1)

At{. Boa fase pam
"

pesquisar ou iniciar
uma atividade

mental. Sua vida amorosa pode
ficar movimentada, aposte'num
papo com a cara e fará o maior
sucesso. Não se importe de gastar
um pouco mais se isso lhe propor
cionar momentos de prazer.

PEIXES.
,

� (19/2 019/3)
�..,. . Aproveite o

�..., feriado para sair
da rotina. A Lua

traz ousadia e novos horizontes

começam a se abrir. Um encon

tro será estimulante. Se você
está se sentindo só, faça uma

análise mais profunda de seus .

sentimentos e de suas emoções.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Bom dia para

.

.

conhecer lugares
diferentes. Há uma

tendência a buscar o sentido
.

mais .profundo dos fatos. No .

amor, relações em perfeito equi- .

líbrio. Lembre-se de que cada
.

dia é único e reserva sua fonte
de riqueza. Saiba aproveitar.

r
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PROJETOS PARA
. ,.

AGROPECUARIA
Entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1989,

�

o jornal O Correio do Povo publicava uma ma

téria sobre os projetos de municipalização da
agropecuária na região, objetivando o aumento
da produtividade. No dia 1° de fevereiro da
quele ano, prefeitos, vereadores e lideranças
rurais haviam se reunido em Massaranduba
para discutir propostas.

O plano que estava sendo proposto deveria
racionalizar as ações do governo na aplicação
dos recursos humanos, financeiros e materiais,
em todos os níveis. A atuação seria conjunta,
combinando.esforços dos governos municipais,
entidades agrícolas privadas e órgãos como Aca
resc, Cidasc, Secretaria da Agricultura e Instituto

Cepa (Comissão Estadual de Planejamento e Eco-

nomia Agrícola de SantaCatarina).
Segundo o secretário Neuto Fausto de Con-

.

. to, que estava presente na reunião, o Plano Ve
rão havia reduzido em 30% as verbas federais
destinadas ao Estado, o que dificultava a atua

ção da secretaria. Na época, 41% da população
catarinense vivia na zona rural, sendo que 50%
destes tinham menos de 20 anos.

Naquele momento estava sendo desenvol
vido também o projeto de manejo do solo e

. água para recuperação das micro e macroba
cias hidrográficas. Outro plano focava o re

florestamento. O Estado possuía somente 6%
de sua área coberta de florestas >- e apesar de
consumir 100 mil hectares de matas por ano,
somente 25 mil hectares eram replantados.

J

Deba·tes sobre o futuro da agricultura tiveram destaque na década de 80

16 IDE FE�EREIRG PEtO·' MUNDê
• 1923 - A câmara funerária do Faraó 'Iutcmkhcmon é descoberta no Egito .

............ , ••••••••••• "" � , ••• , •• , •••••••••• H •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• , •••• _ ••• ,." " ,. , ••••••••••••• " , ••• , ••••••••••••• , •••••• , ••••••••••••• , •••••• " .

'. 1959 - Fidel Castro é declarado primeiro ministro de Cuba.
• 1977 - A Comissão Intemccioncl de Juristas Católicos denuncia torturas no Brasil

·�····iàà4··�··M�clf��t�çó��··p���·��···�i�içó;�·dh�t��p���·�···���iiiê��i�··d�·R�pÓbli��··��Ó���-6á··�
pessoas em cinco capitais brasileiras

"
, •• ,. """ , 1., , , ' , •• , " , , , ,� \ , , , ' ., 1 '

.

• 2002 .. O ex-presidente do Senado Jader Borbclhoé preso e solta no mesmo dia
diante de um .hobecs-corpus.

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES
........ ,.......... , .. , '.,., .. , ",." .. , , , .. , .. , .. , , ", , , ,.,., , .. , .

\
. CARNAVAL NO ·BAEPENDI

As comemorações carnavalescas têm palco amanhã no Clube Atlético Baependi, em [ara
guá ·do Sul. A festa começa com a Tarde Infantil, animada pelo DJ Xalinho às 15h. A entrada é

.grat�ita tanto para sócios quanto para os não associados. Algumas horas depois, a "Noite Azul
e Branco" comemora o encerramento do carnaval deste ano. O som ficará por conta da banda
Xeque Matt, de Curitiba (PR), e a animação começa às 23h. Os ingressos antecipados podem ser

encontrados na secretaria do clube, por R$ 15 para sócios e·R$ 25 para não sócios, Ingressos na

hora serão R$ 5 mais caros. Outras informações pelo telef?ne (47) 3371-0222.

CÉSAR JUNKES

...

......
_._._-.... _

Rua Francisco Lenzi recebeu este nome através de lei de 1972

VOCÊ SABIA?
A rua Francisco Z. Lenzi

foi assim denominada pela
lei n° 360 de 1972, e se situa
no bairro Vila Lenzi, de Jara
guá do Sul. Francisco Zacarias
Lenzi, desembarcou no porto
"de Blumenau em 1894, com
o objetivo de trabalhar na Co
lônia de Pomeranos. Filho de

Ângelo e Rosa Lenzi, cursou
o ensino médio em sua terra

natal e falava- fluentemente
alemão, italiano, castelhano,
polonês e português.

Com. seus conterrâneos,
partiu para trabalhar na cons

trução da estrada de ferro na

Argentina, onde recebia pelo
seu trabalho uma libra esterli-

na - salário pago aos operários
de primeira categoria. Com o

dinheiro que juntou após anos .

de trabalho, voltou para fixar
residência no Vale do Itapocu,
onde se tornou proprietário de
propriedades agrícolas no Rio

.

Cerro II, Ribeirão Alma e Ri
beirão Grande do Norte.

Em 13 de dezembro de
1893, Francisco contribuiu para
a história da cidade, participan
do na defesa contra a invasão
das tropas' do General Gumer
cindo Saraiva, impedindo a in
vasão dos federalistas pelo Vale
do Itajaí. Já viúvo, faleceu na

residência do filho Giardini, no
dia 8 de abril de 1958.

PUBLIQUE AQUI!·
2106-1919

o jornaJ O �ORREIO DO, povo atende pl'eceitos da Lei 289/SA por.

enquodrl1r�se como jornal diório de grande circulação local é

. regional. Balançosr atos, editais, demais publicaçõ'es regais..
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DO-LEITOR
"Moa também tive a felicidade de receber do Padre Irmundo o livro "Pe-,

r

quenos Recados com grandes significados". E uma obra simples, mas com

mensagens verdadeiras e muito úteis. Para aqueles que acham, o escri�or
Paulo Coelho o máximo, deveriam ler este livro. E sem dúvida, uma obra feita

.
com muito amor e dedicação, e ainda é de graça, basta buscar seu exemplar
na Secretaria da Igreja Matriz." JURANDYR H. BERTOLDI

, Nõo corrigir
nossos faltos é o

mesmo .que cometer
novos erros.

CONFÚCIO

ONDE COMER
,

BEM EM JARAGUA
Na pizzaria Domini, na praça de ali
mentação do Angeloni. A variedade é .

incrível.

PINGUIM
Recebi centenas de e-mails e quase
todos diziam que a foto da figura de
peruca e fazendo careta, laçada na

coluna de sá·bado, tratava-se do espi
rituoso e gente do bem llsen êlrolle, o
popular Pingüim, Secretário- de Obras
de Guaramirim. Como foi a maioria,
certamente, não há dúvidas que seja
ele. Agora só resta o nosso querido
Dêgo Peixer, que lançou o desafio,
marcar a hora, dntn e o local para pa
gar a promessa da cervejada.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o arquiteto João
Paulo Vexani. Ele também lê a coluna
todos os dias pra ficar por dentro das
notícias da sociedade jmaguaense.

BUXIXO
.

Na minha caixa de e-mail pintou
mais um buxixo. O bebndn é entre
um casal de namorados que a cada
dia está mais distante. Ela é sarada,
geniosa, mandona e fútil. Ele mergu
lha no trabalho e é popular, gordinho
e cheio da bofunfa. Eles já se separa
r[m uma vez, mas reataram. As co

madres dão conta de que ela é uma

cascavel sedutora, e o "pulo do gato"
é só questão de tempo. Cochilou, o

cachimbo cài. Eu sugiro para eles,
em épocas de 40°, nada melhor para
resfriar a glosa um copo bem gelado

. do chope Konigs Bier.

.NAS RODAS
• Paulinho Chiodini, Pau
linho Filho, Sérgio Silva, o

queijo, Ivo Ronchi e mais
uma trupe, estavam d�mingo

.

'em Santiago, no Chile. Eles
estão fazendo uma tumê
pelos principais países da
América do Sul. Retornam no

final do mês.

• Dizem por ai que u�a "Iu- -

luzinha" da urbe sorriso, pensa
que tem a idade da filha e ten
ta se enturmar com as ámigui
nhas da garota. Utiliza a lln
guagem da turma jovem e se

traja como se ainda livesse na

adolescência, mas paga mico
em situações ardidas como a

deliciosa pinga do Tecilla.

• Marcelo Fernando Simas
. de Souza é o grande nníver
sariante de hoje. Parabéns!
O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

-O meu camarada Altair Fusão e

sua Béte. Ele curtindo seu nlvet
dia 13, em Barra Velha

CAUBÓIS
A turma do pagode dos Caubóis,
liderada pelo Tubarão, Décio Sil
va, Moa Garcia, David Corrêa, le
adornar lopes, Ne1sinho Pereira,
Teca Janssen, Jalmei Garcia e

Rubens Roeder estarão mostrando
,

' t"
-

seus talentos musicais na 2° Ma-
carronada Beneficente do Moa.

DICA DE HOJE
Fazer um ".Hoppy Hour" no
choperio Scondidinho.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

TE CONTEI!
• Deu na Record, no domingo
(14), que um genomo de homem
pré-histórico revelou que há

.

quatro mil anos o ser humano já
'tinha tendências à calvície ,e à
obesidade. Então???Relaxa, vai!

A minha

querida· amiga
Almira, da

/Mira Modas,
é a grande·

aniversariante

hoje. Mil .vivas!

• O meu amigo Afonso, da
Eletrônica jaraguaense, também já
convocou todos os seus amigos e
,colaboradores para pertlclpnr dia
13 de março, da 2° Macarronada,
Beneficente do Moa, no Pavilhão A
da Schutzenfest.

As belas
Daiane Wolf e
Camilo Gascho,
curtindo o Bali

:"," Hai, súbudo

Hoje à noite os "looks",
peladeiros do 7° divisão, pilotado
por Beto Fiscal'e César Pradi,
promovem jantar regado a muita

. paleta de ovelha.

_. O Sr. Ca�lito Eugênio Engelmann,
presidente da Sociedade

,

Brüderthal, foi o primeiro a acertar
a identidade do grande "Pingu.im".

_f •

.�, :, /�
,

,;
�. ' i·..;i>

" .1I!ifIIi
" • Quem o esquecêu está ri empo'
de desculpar-se: Viviane Rodrigues
foi a mais querida aniversariante
da cidade, domingo (14). E vai
adorar saber que foi lembrado.

,

• O empresário Lírio Uteçh,
presIdente do grupo Chqco Leite, e
sua Kaya, estõo curtindo os delicias "'.

do paradisíaco ilha de Concun, no
México. Retornam dia oito.

Os oniigos Moisa e Karlan .;

estampam a capo da revisto do
site Moo Gonçalves, que estará
circul'andó, esta semene.

,

• Acesse o si te www.moagoncolvs.
com.br e 'confira os fotos que
rolaram no london, Suloen
e Bali Hai.

• Muito shaw o nóva farmácia'
'Pedic«('f,e, inaugof,oda no Bairro
Amizade. Além do bom gosto do
decoração, as prateleiras estão
ebnrrotedes de opções.
Bola branco. .

• Com essa, fui!
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Bemt Entschev

ECONOMIA----------
Mande sua história para

coluna@debernt.com.br e não
deixe de conferir as atualizações

no twitterlbentchev

Uma
.

das competências
comportamentais frequente
mente exigidas de um profis
sional é a capacidade de tra

balhar em equipe. Há aquele
.

ditado que .díz que "duas ca

beças pensam melhor do que
uma" e' isso é a mais pura
verdade, assini como quatro

. mãos executam um trabalho
mais rapidamente que duas.
Quanto mais facilmente um

profissional se relacionar,
mais admirado pela organi-

.

zação ele será. E, 'sem dúvi
da, . uma habilidade requeri
da e valiosa. .

Roberta sabia disso desde

'que se. conhece cornoser hu
mano. Durante sua infância,
sua mãe lhe incentivava a

brincar com' outras crianças,
já que ela era filha única. Na

" .

escola, porém, quando 'Os tra-
" balhos eram em grupo, a me

nina sentia dificuldade em

dividir os afazeres com seus

colegas, pegando a
.

maior

parte, quando não tudo, pára
fazer sozinha ou, em outros

casos, deixando que eles fi
zessem tudo por ela.

f\
Não

havia equilíbrio, ela simples
mente não conseguia dividir.
Ao chegar à adolescência,
comentava que não. conse

guia concordar com a forma
. I

que seus colegas conduziam
as tarefas.

É claro que ao chegar ao

mercado de trabalho não foi
diferente. Roberta enfrentou
muitos preconceitos 'logo no

primeiro emprego que conse

guiu, .

ainda Gomo estagiária.
A jovem, sem entender ain-:
da que precisava adotar uma

postura diferente, resistia em

-.

HEADHUNTER - be·rnt@debernt.com.br

Ninguém abraça
omundo sozinho

.

dividir suas tarefas. Não de
morou muito para que fosse
demitida e a justificativa foi
a dificuldade de relaciona
mento. O mais engraçado é

que· Roberta possui muitos

amigos, é simpática e não de

monstra dificuldade para- se

relacionar, a não ser no mo-

00 Alguém preciso
tomar decisões,
outros precisam

. -

ocupar poslçoes
menos estratégicos .

e outros devem

operacionalizar'
os ideio� S)9

menta de dividir tarefas.
. Foram aproximadamente

seis meses até ela conseguir
se recolocar .profissional
mente e, dessa vez, já entrou
na . empresa como analista

junior. As responsabilidades
eram maiores e ela tinha, até,
um estagiário sob sua super-

, visão. Com isso, o problema
se agravou. Se com seus co

legas ela já não conseguia
dividir muitas responsabili
dades, imagine com alguém
.que, supostamente pela lógi
ca, tinha menos habilidades
e experiências que. ela! Não
teve jeito, o estagiário fica
va demasiadamente ocioso,
e ela, em contrapartida, com
excesso de tarefas. Consequ
ência disso? Várias advertên-

1, 9800 "/�II' 0%

2j)5Q0
i'

,

2,5233 .Q9I•. -0,51 %

cias de seu' coordenador e,

ma�g�;:e�d:'�;!S:�ta�a em
> Dívida média J'.á equivale a

sua terceira oportunidade .'

;:�f��s::�a� �:�:����a :�: cinco meses de rendimentos
zes. Conversando com ela,
pude observar' a grande di- No fim do ano passado, o

fículdade que ela tinha em endividamento dos. brasileiros
. delegar responsabilidades. E bateu recorde. Entre cartões
não me refiro às delegações . de crédito, cheque especial, fi
feitas de superior para subor- -' nancíamento bancário, Crédito
dinado, mas de par para par consignado, empréstimos para
mesmo.

.

compra de veículos, imóveis - in-

Veja, em casa precisamos cluindo os recursos do Sistema
dizer à diarista o que fazer, Financeiro da Habitação (SFH)
como e quando fazer certas -t a dívida das famílias chegou a

coisas, não é mesmo? Por atingir R$ 555 bilhões. Esse va

que, então, no trabalho, onde lar é quase 40% da renda anual
a responsabilidade é muito da população, que engloba os

maior, não podemos fazer rendimentos do trabalho e os

isso? O que Roberta precisa- benefícios pagos pela Previdên
va entender é que ela, sozi- cia Social.
nha, .não é capaz de abraçar Foi constatado por um estudo .

o mundo. Com ajuda' inte- da LCA Consultores que, se os

Iectual, as ideias podem ser bancos resolvessem cobrar toda
melhores, e com auxílio ope- a dívida (levando em conta o em
racional, o trabalho pode ser préstimo principal' e os juros) de
feito mais rapidamente. Todo uma só vez, cada brasileiro teria
mundo ganha nessa história. .

que entregar quase cinco meses

Expliquei-lhe que uma equi- de rendimentos. Em 2008, para
pe é formada com o intuito quitar os empréstimos eram ne

de melhorar o desempenho cessários 4,3 meses" de rendi
de uma área e 'que os níveis mentos (que incluem salários,
hierárquicos existem -para aposentadorias e pensões). Um

.

botar ordem na bagunça. ano depois, o' índice foi para 4,8
Alguém precisa tomar deci - meses - a maior relação entre

sões, outros precisam .ocupar
posições menos estratégicas
e outros ainda devem opera
cionalizar as ideias.

Ela, porém, jurava que o. .#,�"tfJUlilll:ll(liU,Ih!, 'Jii,IWlIJII�/l#.!j;'IGJi;UI4:1!..

problema era com os outros

e acreditava que querer fazer
tudo sozinha era uma virtu
de. Pobre moça, nunca teve

ninguém para 'lhe mostrar a

realidade.

-

RENDA

Endividamento
bate recordes

dívida � rendimentos da série
histórica iniciada em 2001. O es..:

tudo levou em conta a estimativa
da massa de rendimentos nacio ...

nal e os benefícios pagos pela
.

Previdência Social.
-Outro estudo, realizado pela

.

Universidade de Brasília, con

firma o resultado, mas mostra

números diferentes. Como foram
considerados apenas o saldo de

empréstimo com recursos livres
fi levou em conta somente amas

sa de salários das seis regiões me
tropolitanas do país, a conclusão
foi de que o brasileiro encerrou.

200'9 devendo 10 meses e 20

dias - em 2008, nesse cálculo, a'
dívida correspondia a 10 meses e
dois dias de salário.

.

Apesar do recorde no endivi
damento, o estudo da LCA mos

tra que o comprometimento da
rerida mensal com fínanciamen
tos evoluiu em sentido contrário
nos últimos 12 meses - isso de
vida ao alongamento dos prazos
de pagamento. De 2006 a 2009,
os prazos médios passaram de
17,3 meses para 31,1 meses:

Rt Pr,'8$litdiljnJhl� Epii'ó",io "'�í$:l:otl., 'J .355
C;fj!,,�,bíQ '� J'C1Ir(j,g'U'i1 do, $u� ," se

"

iO,8/00/ 6,43 16,:80
.

. ..\

LOTERIAS
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CONCURSO N° 2222
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Biocombustível de
'lixo na aviação
A companhia de aviação British Ai

rways fechou um acordo poro o construção
do primeiro planto europeia de produção
de biocombustível poro aviões. A unidade
será capaz de produzir 60 milhõesde litros de
combustível o partir de 500 mil toneladas de
lixo. Com esses 60 milhões de litros será

possível abastecer apenas 2% dos voos

que decolam do Heathrow.

CONCURSO "No 04424
1'11' '., �i (';I;'� ·1.{�wO.(!OI,l"I:)!IJi
i�'(}' 3:�: ..mm,OIi,'

.

?i 1;1 fi lil "a .i�r.l �Jr . .1:11 'O�.uJ,(11
t$i/i). 1

l:� .. 'l:itO"m:r1

CONCURSO N° 837
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SEM AP,OIO

Paulo üetevlcdeve
convers�ar,co-m_ Iuln

, ,

Motivo do encontro seria turbulência política
o governador em exercício

do Distrito Federal, Paulo Oc
távio, vai ser recebido na tar

de de amanhã pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva � ele
havia pedido o encontro na se':'

mana passada. Paulo Octávio
se encontra sem o apoio do
DEM e sob pressão para que
abandone o partida antes de
ser submetido a um processo
.de expulsão.

'

,

Ele afirmou que o motivo
da conversa é a "turbulência

política" no Distrito Federal,
_a possibilidade de' interven
ção e que tem intenção de
"obter apoio para garantir a

governabilidade". Apesar dos

esforços para conseguir alia
dos - até mesmo na oposição'
.. e viabilizar uma coalizão, o
governador em exercício não

pode contar com o apoio do

próprio partido. O senador
Demóstenes Torres (DEM-GO)
e o deputado Ronaldo Caiado
(DEM-GO) avaliam propor o

desligamento de Paulo Octa
via à Executiva Nacional.

O receio dos integrantes
do partido é que a manuten
çãó de Paulo Octavio sirva de

munição para os adversários
nas eleições. Ele é investigado
,por suspeita de participação
no esquema de arrecadação e

pagamento de propina à. alia
dos no DE O, próprio Paulo
Octávio, porém, expressa es

peranças de não sair do DEM.
Ele diz ainda que não recebeu'
nenhuma ligação do comando'
da sigla para tratar do assunto.

Paulo Octavio se reúne amanhã com o presidente lula, em busco de apoio

O líder do partido no Sena
do, Agripino Maia (RN), apesar
de reconhecer que "é um direito
dele não,deixar aDEM", afirma
que o limite de constrangimen-

to que o caso Arruda impôs ao

partido "chegou ao extremo" e

que o partido não merece-pagar
o preço que a crise do DF está
lhe impondo.

'

Mulheres: mais duras-com vítimas
, )

Preconceito é barreira na hora de denunciar culpados por estupros
Levantamento on-line reali

zado em Londres por .uma or

ganização britânica indica que
as mulheres são mais duras ao

julgar vítimas de estupro, do
que os homens. Fizeram parte
da pesquisa 1.061 pessoas entre
18 e 50 anos - 712 mulheres e

349 homens.
Enquanto 57% dos homens

I,
I

afirmaram que se uma vítima
teve relações .sexuais com o es

tuprador antes de um ataque ela
teria alguma responsabilidade
no caso, 71% das mulheres ex

pressaram essa mesma opinião.
Um terço das mulheres ainda

culpam a vítima que se vestiu
de maneira provocante ou foi à
casa do homem que acabou re-

alizando o ataque para compar
tilhar bebidas alcoólicas.

Apesquisa ainda mostra o re-
,

ceio em denunciar algum tipo de
violência sexual. Uma em cada
'dez pessoas entrevistadas diz não
ter certeza se notificaria a polícia
caso fosse estuprada" e 2% disse
ram' que não levariam, o caso às '

autoridades de forma alguma.
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Incentivo à coleta seletiva
refletiria nos cofres públicos

Segundo pesquisa da biólo

ga Jandira Aureliano de Araú

jo, o incentivo das prefeituràs
'e a participação da sociedade
na promoção da coleta seletiva.
de lixo acabaria resultando em

economia aos cofres públicos,
sem contar a redução dos riscos
ambientais e o benefício aos ca

tadores demateriais recicláveis.
Entre as, mudanças, esta

riam a .redução de gastos com

o transporte do lixo e dos ca

sos de leptospirose, em função
da proliferação dos roedores,
e das enchentes causadas pelo
entupimento' de galerias. Se

gundo pesquisa do IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística); apenas 2% do lixo

produzido no país são de fato
reciclados, e somente em 8%
das cidades brasileiras há al

gum tipo de coleta seletiva.
Um dos problemas enfren

tados pelos catadores é a falta
de estrutura para fazer a tria

gem do material, recolhido.

Apesar de algumas prefeituras
oferecerem núcleos para esse

processo, esses trabalhadores
afirmam, que não contam com

as condições adequadas de hi

giene para o trabalho. Dados do
Movimento Nacional dos Cata
dores de Materiais Recicláveis
indicam que atualmente cerca

de 230 mil pessoas 'trabalham
como catadores de material re
ciclável no país.

DIVULGAÇÃO

Um dos

problemas
enfrentados

pelos cetndcres
é o f�lta de
estruturo

,adequado

r---------------r---------------- --------------------------------

J
, ! ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE PROTETORA DOS ANIMAIS

1 �:ii�RA EDITAL N. ·'001/20�O/AJAPRA/JS ,

!

1 Abre ;=�-:�ara eleição para os cargos da Diretoria da A�sociação Jaraguaense-Protetora dos Animais - :
I Ajapra, estabelece calendário e dá outrasprovidências:' :
I SIRLEY TERESINHA RANK, Presidente da Associação Jaraguaense Protelora dos Animais - Ajapra, no uso de :

I! suas atribuições legais, torna público que, com base na deliberação da reunião rC!_aliiada aos 21 (vint� e um) de janeiro de 2010, :
estão abertas as inscrições para eleição da Diretoria da Associação Jaraçuaense Protetora dos Animais - Ajapra, gestão 2010- :

12011, nos termos deste Edital:
.

.

'. :
11- DAS INCRIÇÕES DAS CHAPAS .:

i a) As inscrições das chapas concorrentes aos carçosda Diretoria da Associação Jaraguaense �rotetora dos Animais - Ajapra, :
I
deverão ser efetuadas das 18h às 19h do dia 25 de fevereiro de 201 O, na Duas Rodas Associação Recreativa, à Rua 25 de julhO:

I 2080. no Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul, local da realização da Assembléia Geral e-eleição,
-

� :
b) Para fins de inscrição, as chapas deverão encaminhar, ficha de inscrição corretamente preenchida (Anexo i),
c) Cabe ao atual Presidente, Vice-Presidente ou 1° ou 2° Secretário(a) da AJAPRA, protocolar o pll.dido de inscrição da chapa,
d) Não será deferida a inscrição da chapa que não contenha o número minimo de 6(seis) membros efetivos (Presidente, I)jce- :

I Presidente, Primeiro Secretário, Segunda Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro). Respeitadas as prerrogativas:
i previstas noArt.23 do Estatuto Social daAssociação Jaranuaense Protetora dos Animais - Ajapra, .

.:
I e) Ocorrendo o indeferimento do pedido de inscrição de qualquer uma das chapas, càbera recurso á Assembléia Geral, no prazo:

j
de i 5(quinze) minutos que anteceder a eleição, :
f) A eleição ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 20 1 O, às 19 horas, na Duas Rodas Associação Recreativa, à Rua 25 de julhO 2080, :

I no BairroVila Nova
- Jaraguá do Sul. .

.

. :
!I-DAVOTAÇÃO

.

�,.!
i a) A votação acontecerá deforma secreta, através de cédulas de votação.

.

I b) Em caso de inscrição de apenas urna chapa, esta poderá sereleita por aclamação da Assembléia Geral constitufda.
J c) Cada chapa terá um prazo de 5(cLnco) minutos para apresentar seusmembros e sua proposta de trabalho :

1 d) Estão aptos para votar, todos os associados fundadores e contribuintes quites com suas obrigações sociais. :

I e) A votação acontecerá em primeira convocação, às 19h15mtn e deverá contar com a presença de no minimo metade mars um :

! dos associados e às 19h45min. em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, conforme previsto:
J nc Art,14 do Estatuto Social da Associação Jaraguaense Protetora dos Animais - Ajapra, :
! f) Em caso de empate entre duas ou mais chapas caberá o voto de desempate ao Presidente da Associação .Jaraguaense :J •

I Protetora dos Animais-Ajapra, conforme previsto no Art.18 do Estatuto Social da Entidade,

I
g) Realizada atotatização dos votos, será proclamada a chapa vencedora,

'

UI - DA IMPUGNAÇÃO .

I a) O pleito podera ser impugnado somente por associados fundadores e contribuintes Quites com suas obrigações sociais,
b) Qualquer!rnpugnaçào do pleito será resolvido imediatamente pela Assembléia Geral constituída e, na oportunidade, deverá:
ser convocada nova eleição oaranomáximo 10 dias úteis a contar da data deste edital.

IV - DISPOSiÇÕES GERAIS

a) Todo processo constará em ATA, que deverá, para a suavalidade, ser assinada pelosmembros presentes ã Assembléia Geral.

b) Os casos omissos a este edital serão resolvidos pela Assembléia Geral.

c) Em caso de empate nas votações da Assembléia Geral, considerar-se-á o Art,18 do Estatuto Social da Associação:
Jaraguaense Protetora dos Animais - Ajapra, :

Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 2010. :
I
ISIRlEY T RANK

Presidente da AJAPRA

�.
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Livros _e crianças: combinação perfeita
Pais devem estimular a leitura. Criança que lê aprende mais rápido

que a criança adora e vai dormir com
bons pensamentos".

Para Mery, não existe criança que
não gosta de ler. "Isso é quase impos
sível. Todas as crianças amam histó
rias -. Talvez, a forma como a leitura foi

. apresentada a ela foi negativa. Nesses
casos, é importante procurar um psi
copedagogo", alerta.

Alguns pais podem ter dificuldades

para conseguir prender a atenção da

criança, mas esse. é um problema fácil
de ser resolvido. Bonecos, fantoches e

teatrinhos são uma simples solução.
Outra forma é ter livros com figuras e

deixar que as crianças apreciem. É im

portante também que a criança tenha
contato com o livro todo dia, de prefe
rência no mesmo horário.

Além da aproximação entre pais e

filhos, ler é uma tarefa fundamental na
vida das crianças e' só traz benefícios.
i'A criança só tem a ganhar. Primeira
mente ela desenvolve a autoestima, tem
uma verbalização bemmaior, se expres
sa com mais facilidade, trabalha a cria
tividade de uma forma fantástica e ela
vai ter um conhecimento adiantado das
coisas. A leitura vai ser uma mediadora

para a formação dela .quanto pessoa",
ensina Mery.

Em tempos em que o computador e

o vídeo-game estão fazendo a 'cabeça da
criançada, os pais ficam cada vez mais

preocupados com a distância que há
entre os pequenos e os livros. Estimular
o filho a ler passa a ser uma tarefa ainda
mais importante, que não pode ser dei
xada de lado.

Porém; a internet não pode ser vista
como vilã, muito pelo contrário, através
dela as crianças têm acesso facilitado ao
conhecimento. "Hoje em dia as crianças

.

leem muito mais que antigamente. Não
necessariamente livros, mas o tempo
inteiro na web. O importante é observar
o. que elas estão acessando", aconselha
a contadora de história,. Mery. Petty.

Mery encanta as crianças há mais de
.25 anos, contando histórias com ajuda
de bonecos, em forma de teatro. Ela afir
ma que os pais desempenham um papel
fundamental no interesse dos filhos pe
los livros. "Eles devem dar o exemplo, é
muito importante. E para os pais que não
gostam de ler, é um bom motivo para co-

-meçarem também", comenta.
Prender a atenção daf,garotada não

é uma tarefa 'simples. De acordo com

Mery, antes de dormir é.o momento
ideal para praticar a leitura. "Eles já es- "i

tão mais calmos e essa sensação de ficar
\I

ao lado.do filho contando uma história'

gera uma conexão grande. E sem contar

. I

Mery foz contaçü'o de histórias poro crianç�s há 25 anos e afirmo que o leitura só traz benefíciosDÉBORA KELLNER

DICAS 'DE LIVROS INFANTIS
��i' , >�<'. ·1

...�?·
..

: '�,�>}' ,,� � .'; �'.:": •

•

"',

•

," •

•

'�,.' �'.
�

, .' • "-:�,�1-

,-10:DICAS PARA APROXIMAR SEU 'FILHO DA ,LEITURA
"

',�
,

• _." ,'I I 4-;'.
'

•

"
•

I �. �

•

� �., ••
o

o .�? ; • .. .1 ,I
••

•

•

l j
• Reinações de Narizinho d,.

Autor: Monteiro Lobato .J>W
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Jfii1 · Bruxa
.:'

��" Onilda vai à Festa

ta.:'- . 'Autor: E.Larreula e R.
:t

� Capdevila
.

• Maria vai com as Outras
Autora: Sílvia Orthof 1. Aproveite os feriados prolongados e as férias para le

var para casa dois ou três títulos que as crianças ain
da não conhecem. Dê preferência a temas, formatos
e cores que atraírão atenção dos seus filhos.

2. A leitura não acaba em si. Depois de lerem juntos
um llvro-que tal programar alguma atividade ma

nual? Promovà uma sessão de desenhos, pinturas
ou colagens relacionadas ao tema. Coloque moldu
ras nos trabalhos preparados por seus filhos como
forma de estimular a continuidade do projeto em

famOia.

3. A dramatização também é uma excelente forma.
de prolongar o prazer da leitura. Incentive suas

crianças a improvisar ou preparar uma pequena

apresentação teatral sobre a bístórta lida.

4. Tenha sempre livros e audio'books no carro. Durante
as viagens ou passeios' de fim de semana, ofereça
um lívro bem simples e colorido às crianças. Além
de aproximar os pequenos dos livros, a viagem
também será bem mais agradável.

5. Encoraje' seu filho a escrever desde pequeno.

Ofereça sempre giz de cera, canetinhas colori
das e multo papel.

6. Para os maiores, estimule a criarem suas própria? his-

tórias. Nos tempos livres que passam juntos, que tal
propor a criação de um jornal da casa, com notícias
sobre todos os familiares e seus interesses?

, 7. Não se aborreça com crianças que passam muito

tempo na internet. Estimule-os, também, a man

dar e-rnails mais longos a parentes, professores
e amigos ..

8. Planeje passeios a partir da leitura de livros. Alguns
títulos poderão sugerir um piquenique, outros uma
visita ao zoológico, ao aquário, a museus, parques
etc. Não deixe de fazer essa conexão com a histó
ria que as crianças leram, para que ampliem seu

conceito sobre o hábito de ler.

9. Promova a.noite do cinema em casa. Escolha um

filme em DVD e providencie o livro corresponden
te à história também. Ao fim do filme, sentados
em meio às almofadas e pipocas, ofereça 'o Hvro
como uma continuação do prazer queacabaram
de sentir em família.

10. Se um personagem gosta muito de determinada

comida, que tal convidar seus filhos para irem
todos juntos para a cozinha e preparar uma re

ceita em sua homenagem?
Fonte: Claudio Amadio

• A Flauta Mágica
Autora: Ruth Rocha.

• A Bolsa
Amarela

Autora: Lygia Bojunga

• Flicts
Autor: Ziraldo

• O Menino Maluquinho
Autor: Ziraldo • Alice no País

das Maravilhas ..

Autor: Lewís'Carro!l
.

•

Autora: Rosa Amanda
Strausz .

; • A Chave do Tamanho
Autor: Monteiro
Lobato• Tenho medo,

mas dou um jeito
Autora: Ruth Rocha e Dora • A Bruxinha Atrapalhada

Autor: Eva Furnari
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
j u I im a r@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Ronaldinho
o melhor relato da indignação sobre a não-convocação de

Ronaldinho saiu no fim de semana, na Folha de São Paulo. O ex
meia Rivellino criticou a convocação deDunga. "Quando eu jo
gava, olhava para o lado e via Pelé, Gérson e Clodoaldo. Hoje o .

.
Kaká olha para o lado e não vê ninguém", disse ele, se referindo
ao excesso de volantes. Além disso, os possíveis companheiros de
Kaká, além de não terem o mesmo talento, não vivem boas fases
em seus clubes, como Elano, Ramires, Julio Baptista e Kléberson.

Dunga parece estar confiando demais no bom retrospecto que
ele tem no comando do time. Mas e se o Kaká se machucar,quem
vai ser o responsável pela criação?

.

VOtE SABiA? .

QUE DESDE A CRIAÇÃO DO BRASILEIRO EM 1971,
APENAS DOIS CLUBES DE CIDADES QUE NÃO
SÃO CAPITAIS CONQUISTARAM O TíTÚLO?

FOI COM O GUARANI DE CAMPINAS, EM 1978,
E COM O SANTOS, EM 2002 E 2004.

DOIS'TOQUES
DEMITIDO •Depois de mais uma
derrota no Carioca, Romário

. demitiu Bebeto do cargo de
treinador do América.

(ATARINENSE·Joinville x
Metropolitano e Avaí x Ibirama.nas
semifinais do turno. Acredito que os

dois mandantes se classifiquem .

***

FALANDO NISSO· Os veteranos dos
anos 90 seguem aparecendo no
Rio de Janeiro. Wilson GoUardo
será o auxiliar de Sorato no
comando do Tigres.

QUE FASE· Lembram de Perdigão e

Gabiru? Ambos estavam no Mixto
MT e foram demitidos por telefone.
Outro que estava lá e teve o mesmo
destino foi Rodrigo Ninja (ex-Jec) .

. FUTSAL

Três da Malwee- na Seleção .Brasileira
Tiago, Falcão e Lenísio são convocadospara os Jogos Sul-Americanos

I

JARAGUÁ DO SUL elenco, que tem como base o

A' Seleção Brasileira. de time hexacampeão Mundial,
Futsal divulgou a primeira em 2008. "Temos um grupo
convocação para a tempera- muito experiente e nossa ex

da 2010. Entre os seleciona- pectatíva é de conquistar mais
dos estão três jogadores da uma vez amedalha' de ouro

Malwee: o goleiro Tiago, o nos Jogos Sul-Americanos",
pivô Lenísio e o ala Falcão. destacou Simões', Nas duas
Eles se apresentam dia 10 de. vezes que o Brasil esteve pre
março em Fortaleza (CE), onde sente na competição faturou o

o time se prepara no Centro de lugar mais alto do pódio.
Treinamentos Aécio de Borba Além dos atletas, o time
Vasconcelos até odiá 18 de

'

jaraguaense estará represen
março. 'A Seleção de Futsal tado também entre os mem
vai disputar pela terceira vez bras da comissão técnica.
nahistória os Jogos Sul-Ame- Foram convocados o prepa
ricanos, que acontece de.19 a radar físico, Ioão Romano, e

30 de março, em Medellín, na
.

o massoterapeuta, Maurício
Colômbia. Leandro.

,

. O goleiro Franklin, os alas A competição continental'
Vinícius, Gabriel, Ari, Rafael e foi dividido em ·sub-sedes. E

Cabreúva, os fixos Carlinhos e a cidade do futsal será Bello,
André e o pivô Frede, comple- que vai receber a modalidade'
tam a lista do técnico Marcos de 20 e 26 de março, no Co
Sorato. ,O supervisor técnico liseo Deportivo Tulio Ospina.
da Seleção Brasileira, Reinal- No total serão 42 modalidade
do Simões, exaltou a força do disputadas.

ARQUIVO OCP(PIERO RAGAZZI

Falcão é uma das apostas do Brasil p'ara, faturar mais um ouro na competição, que acontece na Colômbia
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-�--------ESPORTE
LIGA DOS CAMPEÕES

Dois jogos abrem as oitavas
Destaque é o clássico entre Milan eManchester United
DA REDAÇÃO

Recomeça hoje a Liga dos
Campeões da Europa, e logo
de cara dois grandes jogos na

abertura das oitavas-de-final,
ambos às 17h45. O primei-

. ro será na França, entre Lyon
e Real Madri. O outro será
na Itália, entre Milan e Man
chester United. Amanhã mais

.

duas partidas dão sequência:
Bayern de Munique x Fioren
tina e Porto x Arsenal.

O time merengue quer apro
veitar a boa fase para sair na

frente, mesmo fora de casa. No
sábado, venceu o Xerez por 3xO
e agora está a apenas dois pon
tos do líder Barcelona. Para o

jogo desta tarde, o técnico Ma
nuel Pellegrini deve promover
a entrada de Albiol no lugar de
Garay. A intenção do time me

rengue é voltar às quartas-de
final, que não-disputa .desde a

temporada 2003/2004.
Mesmo não estando na sua

melhor fase, o Lyon aposta no

retrospecto para vencer o Real.
Nas três últimas vezes em que
o time espanhol enfrentou fran
ceses em fases eliminatórias de

, campeonatos europeus, acabou
eliminado. O lateral-esquerdo
Michel Bastos, recentemente

convocado por Dunga, deve jo
gar como meia ofensivo.

Na Itália, o Milan também
vive boa fase e quer aproveitar
para sair na frente na briga por
uma vaga nas quartas-de-final.
O técnico Leonardo disse que

FLUMINENSE

Romário pode
ser 'manager'
Aproveitando o folio do COmovo I, o

presidente do empresa que patrocino o

Fluminense, Celso Barros, conversou com

:Romário. A intenção é que o Baixinho
se torne uma espécie de "monoger" no

diretoria do Tricolor. "Tenho essa ideio
de trazer o Romário,. acho uma pessoa
fantástico, que conhece futebol, conhece
os jogadores, tem o linguagem próprio
do jogodo[ Quem sobe agora, com ele
aprendendo essa função no Américo, ele
não posso depois trabalhar com o gente?
Já conversamos um pouco sobre isso e o re

ação dele foi positivo", garantiu Barros. Ro
mário não se manifestou sobre o assunto.

J
.

David 8eckham vai enfrentar o ex-time hoje, na partida de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões

Os outros seis jogos de. ido
das oitavas-de-final acontecem
nos próximos semanas. Amanhã
entram em campo Bayem de
Munique x Fiorentina e Porto x

Arsenal. No semana que vem"

terço-feiro, 23, tem Stuttgort x

Barcelona e Olympiokos x Bo!
deoux: No quortu, 24, tem CSKA
x Sevilha e Inter de Milão x Chel
seo. De 9'0 17 de março aconte
cem os jogos de volto.

, ,'�

o principal cuidado é com o

setor ofensivo do Manchester
United: "É um. time que sem

pre tenta fazer gols", definiu o

brasileiro. O retrospecto está
dos lados dos italianos. Nas
quatro vezes em que esteve no

Estádio San Siro, o time inglês

KAKÁ NA liSTA ·DOS MAIS'BEM PAGOS
. O m'eia:Kokó é O Úl1ito b�asileiro O figurar no 'Iisto dos dez jogadores
mais bem pagos do planeta. Ele ocupo o quinto lugar com rendimento
mensal de RS 2� 1 milhões. o p'rimeiro lugaré de Cristiano Ronaldo, com'

,

RS 2,7 ,Tilhões.,lov·o atros veIl!J�ra�i.movi,f' �e�si e,Et�'.o. ,'o
'.

saiu derrotado.
Para quebrar essa escrita,

o técnico.Alex Ferguson quer
aproveitar o fato de estar des
cansado, já que O· clube não'
entrou em campo no fim de
semana. O zagueiro Vidic e o

meia brasileiro Anderson se

quer foram relacionados, se

gundo o treinador, por "moti
vos técnicos".

O jogo entre Lyon e Real Ma
dri . terá transmissão da ESPN
Brasil. Já Milan e Manchester
United passará na ESPN Inter-

. nacional e no Esporte Interativo.

Problemas na

tabela no RS
Inter e Grêmio protagonizam um

novo capítulo no rivalidade entre os
doís clubes. Por couso dn Libertadores,
o Colorado quer antecipar o ,jogo con
tra o Juventude, no quinto-feiro, paro
amanhã. É que, se passar, vai ter de
jogar domingo, sendo 'que a estreio
no libertadores será no terça-feiro.
A ideia era trocar de data com o

Grêmio, já que o Brigado Militar não
tem condições de trabalhar com os
dois jogos acontecendo no mesmo

. horário. A diretoria do Tricolor se

mostrou irredutível e descartou ceder
o dota poro o rival.
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• 86 RODADA
SÁBADO
Esportivo lx2 Internacional ,

Novo Hamburgo lxl Santa Cruz
Avenida 2x2 Caxias
Juventude 3x3 São Luiz'

Ypiranga 2x3 Veranópolis
Inter-SM 3xl Pelotas

'

Grêmio 2xl São'josé .

Porto Alegre 2xO Ulbra

• QUARTAS�DE-FINAL TURNO
AMANHÃ
19h30 - São José x Inter-SM
21h50 - Grêniio x Veranópolis
QUINTA-FEIRA
19h - Novo Hamburgo x São Luiz
21h50 - Internacional x Juventude

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Grêmio 17, Novo
Hamburgo 8, Inter-SM 8, Juventude
6, Ypiranga 5, Porto Alegre 4,
Esportivo 3 e Avenida 1.
GRUPO B: Internacional 22, São
José 19, Sao Luiz 18, Veranópolis

.

17, Pelotas 15, Caxias 15, Santa
Cruz 14 e Ulbra 7.

.� .. Ç�M;�,ªºN�T.º .. �������.N.��
• 86 RODADA

QUARTA-FEIRA
16h40 - lraty x Serrano '

19h30 - Paraná x Operária
20hl0 - Toledo x Corinthians-PR
20hl0 -Rlo Branco x Nacional
20hl0 - Cianorte x Cascavel
21h45 - Paranavaf x Coritiba
QUINTA-FE;:IRA
19h30 - Atlético-PR x Eng. Beltrão

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 21, "

Atlético-PR 14, Paranavaí 13,
Cascavelll, Corinthians-PR 11,
Iraty 1.0, Rio Branco 10, OperáriO
9, Paraná 8, Toledo 8, Cíanorte
7, Serrano 7, Nacional5 e Eng.
Beltrão 1.

• CAMPEONATO PAULISTA
- " .. , ,., , , .. , " , .

• 8a RODADA

Santo AMré,2xl Mirassol
Barueri ixO Monte Azul
São Caetano lx2 Rio Brpoco-SP
Portuguesa ixl Corinthians
Ituano Oxl São Paulo

Botafógo-SP lxl Palmeiras
Ponte Preta 2x3 Sertãozinho
Mogi Mirim lx3 Oeste
Paulista 2x2 Bragantino
Santos 2xl RioClaro

·,9a RODADA
AMANHÃ
19h30 - Rio Branco x Monte Azul
19h30 - Rio Claro x Ituano -,

. 19h30 � Paulista x Ponte Preta
19h30 - Oeste x Portuguesa
19h3q�:8e,rtãozinho x $a'l"It0 At:;ldré
21�50 - Mogi M.irlm x Corinthlans
21h50 - Palmeiras x São Caetano
QUINT�-FEIRA

:':

J

19h30 - Mirassol x Botafogo
21h � SaFltos x Bragantino
21h50'- São Paulo x Barueri

CLASSIFICAÇÃO: Santos 19,
Botafogo-SP 17;Santo André 15,
Corlruhians 15 ..São Paulo 14, Ponte"
Preta 14, Palmeiras 13, Barueri
12, São Caetano .1.1, Bragantlno 9, ..

'

PortUguesa 9, Ituanó 9, Oeste 9,
Mirassol 9, Paulista 8,Rio Branco

. .

8, Mogí Mirim 8, Set:tãozinho 7, Rio
Claro 4 e Monte Azul 4.

,

• CAMPEONATO CARIOCA '

.;. SE'iV1i'i=ú\:jÃC"
, ..

Vasco (6) OxO (5) Fluminense
AMANHÃ
�:lh50 - FlameMgo x Botatogo

I

.

� .. ���.��!�'º.º��, , ; , ,." , ,',., , ..

� HOJE
..

.

.

20h - Colo Colo x Deportivo Itália ,
" 22h15-Uibertadx1Slbomlng'"

'
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José Esdros (de azul) ressaltou o gorro e o vontade de vencer do equipe no jogo centre o Atlético de Ibiromo

CATARINENSE

Juventus com muito
trabalho pela frente
Equipe inicia intertemporada em casa
JARAGUÁ DO SUL

ESDRAS QU,ER
MAIS REFORÇOS

o treinador falou também de Cinzas.
O treinador comentou ain

da sobre a evolução do timi
se comparado as duas últi
mas partidas. "Tentaram faze]
aquilo que combinamos. Ti
vemos algumas falhas, mas ê

equipe apresentou muita gar
ora e vontade de acertar e íssê
é fundamental", analisou. N(
sábado, o Juventus empatei
em lxl com o Atlético de Ibi
rama, no João Marcatto.

sobre os possíveis reforços. ''A

gente está tentando, mas ainda
não tem nada definido. O ideal
é participar desse período para
entrosar no time, mas se estive
rem do outro lado também não
tem problema não", brincou.
O empresário Tricolor, Genival
Santos, da Gênio Sports, re

velou que está atrás de nomes

para o. returno, mas só deve di

vulgar depois da Quarta-Feira

CLIMA MELHORA
DEPOIS DO EMPATE

Os jogadores do Moleque
Travesso estão bastante ani
mados com o período de trei
namento antes do returno. O
atacante Ari disse que o fato
de o time não ter perdido no

sábado já mudou o clima den
tro do grupo e poderão fazer
uma intertemporada mais

tranquila. "Melhor que per
der. Agora vamos nos preparar
para voltar com tudo no cam

peonato", disse.
Na opinião rio jogador, o

time evoluiu e poderia ter sa
ído com a vitória se não fosse
.a arbitragem. "Teríamos ven-

cido se não fosse o juiz, qU6
não deu dois pênaltis. De,

pois disso, sentimos o 'cansai

ço e ficou o empate mesmo"
descreveu Ari.

Apesar de empolgado com

os treinamentos, o atacante
terá .que esperar um pouc
mais para iniciar sua interl

temporada, ele voltou a seno

tir a coxa esquerda e está n

departamento médico. Outro

que ainda não treina com c

grupo é Bahia. O meia tem
uma suspeita de estirament
na coxa direita e também se

recupera.

o Campeonato Catarinense
entra na fasedecisiva do turno
e o Juventus vai ganhar unia
folga no, calendário. Mas esse

período não será de moleza.
Pelo contrário, desde ontem

o time COFre atrás do prejuízo
para estar competitivo até o w.gonc:Cdvescont,com.br3371reinício do Catarinão, dia 28 (47) ,

de fevereiro, em casa contra o f

Metropolitano.
A ideia inicial do técnico

José Esdras era levar a equipe
para outra cidade e mudar os

ares. Mas essa sugestão não,

pode ser executada e o Tri
color trabalhará em casa nas

próximas duas semanas. O
treinador ressaltou a impor
tância do período para a recu

peração total dos jogadores e

disse ser mais relevante ainda

para organizar a equipe em to

dos os aspectos.
''A gente vai fazer o que tem

que fazer aqui (João Marcatto). Coi. Times

Vamos trabalhar em cima das 1° Joinville

deficiências que observamos 2° Avaí

nos dois últimos jogos e corri - ,3° Atlético-IB

giremos isso agora", destacou 4° Metropolitano

O treinador. As deficiências, 5° Imbituba

d d I
6° Figueirense

e acor o com e e, são na par- 70 Criciúma
te ,física, onde os jogadores 80 Brusque
precisam ganhar mais condi-, 9° Chapecoense
cionamento para atuar os 90 10° Juventus

minutos, na parte técnica in
dividual e, organização tática.
A equipe ficará concentrada
na cidade e as folgas serão

r
apenas as. necessárias para o

trabalho de preparação física.

Preparação será em todos os aspectos, sobretudo, no porte físico

, CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO '

PG J V E D GP GC SG Apr. 9DRODADA
SÁBADO

19 9 6 1 2 18 12 6 70,4% Imbituba 3xO Brusque
18 9 5 3 1 20 11 9 66,7% Chapecoense l.xl Joinville

Juventus l.xl Atlético Ibirama

17 9 5 2 2 15 10 5 63,0% Avaí l.xO Metropolitano

15 9 5 O 4 10 8 2 55,6%
Criciúma 1.x2 Figueirense
SEMIFINAL TURNO

15 9 5 O
'

4 16 15 1 55,6% AMANHÃ
22h - Joinville x Metropolitano

14 9 4 2 3 18 14 4 5:).,9% QUINTA-FEIRA

11 9 3 2 4 13 16 -3 40,7%
21h50 - Avaí x Atlético Ibirama

9 9 3 O 6 12 17 -5 33,3%
8 9 2 2 5 14 16 -2 29,6%
'2 9 O 2 '7 6 23 -17 7,4%

Ainda não está confirma-,
do, mas .a diretoria Tricolor está
agendando um jogo-treino de

preparação. para o returno para o

próximo sábado. Até o momento
o adversário não foi definido.

GENIELLI RODRIGUES Ari sentiu o coxo esquerdo e foz trotamento no departamento, médico

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




