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Camarão' ao alho
é a di�a de hoj,e
Saiba como deixar o iguaria dourado e ainda
aprendo d fazer uma delicioso batoto recheado.

VIDA SAUDÁVEL

Católicos celebram
" período d,e orações

Igreja também divulgou o temo do Componho'
do Fraternidade, criticando o consumismo.

Página 12
'

re eitura é enuncia a ao
,

, .

or crimes am ientais
Ex-fiscal de carreira demitido pelo governo, e da empresa responsável. Presidente do diretório

Jackson Grimm acusa a Prefeitura de extração de do psr (Partido Social Liberal) de Iaraguá do Sul,
minério sem licença no Garibaldi e de autorizar Grimm utilizará o cargo para protocolar um pedido
obras em área de preservação ambiental no Rio de impeachment contra Cecília Konell na Câmara
'Molha. As ações resultaram em um inquérito policial de Vereadores. O argumento é que a prefeita não

que pediu o indiciamento da prefeita Cecília Konell respeitou a Lei Orgânica do Município ao demiti-lo,
Páginas 4 e 5
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FINALMENTE O NAMORO DA MALWEE COM O PIVÔVANDER CARIOCA TERMINOU
EM CASAMENTO. O CRAQUE FOI APRESENTADO ONTEM PELA DiRETORIA DA EQUIPE, MAS FICA

DE FORA DA SUPERlIGA, QUE JÁ ENCERROU AS INSCRiÇÕES. NESTE TEMPO, VANDER, QUE ESTAVA
NA EUROPA HÁ NOVE ANOS, 'DEVE TREINAR PARA SE ADAPTAR AO FUTSAl BRASILEIRO.

Bombeiros elegem
a nova diretoria
Corporação jó listou os prioridades,
entre elos estó o renovação do frota
de ambulâncias e aquisição de um

camlnhüe poro resgate em prédios.
Página 6

Canarinho debate
detalhes de projeto
Represententes do empresa se '

reúnem hoje com o secretório de
,

Administração e de Finanças, Ivo,
KoneU, poro definir o construção de
um novo terminal de ônibus.

Página 7

PROGRAME-SE
Bolados e show do

.

Pouco Vogal no região.
Página 8

FAMEG

(47) 3373-9800
_Iwww.fameg.edu.br

_
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qualquermanutenção.
Em 12 de agosto de 1996 {há 13 anos

atrás) protocolamos (n. 3114) no Crea

(Conselho Regional de Engenharia, Ar
quitetura, Agronomia), em Florianópo-'
lis, solicitação nesse sentido. Em abril de
2001 (mais de quatro anos depois), na ata

427, o Crea registrava que "amanutenção
de edificações é uma atividade técnica e,
como tal, passível de fiscalização". E re

meteu aos municípios a responsabllida-:
de de normatizar o assunto.

Em diversas cidades do 'país, ao longo
do tempo, marquises, sacadas ou parte
delas têm despencado, ferindo ou ínatan-

.
,

do pessoas e transeuntes. São Caetano do
Sul (98), Niterói (99), Brasília (99),. Salva
dor (2000), Santos (2001), Jaraguá do Sul
(2001, marquise de prédio na lua Angelo

Torinelli, bairro VilaNova, e em 2009, mar

quise de prédio na rua Jorge Czerniewicz)
e inúmeras outras. E agora novamente �
nossa cidade, com o abrigo de ônibus da
WalterMarquardt.

Há legislação sobre manutenção de

marquises, sacadas e afins em várias cida
des brasileiras: Balneário Camboriú, San
tos, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Londrina,
Salvador. No próprio Congresso Nacional
tramita o PL.l.232, de 2007, do deputado
Eduardo Gomes, que trata do assunto.

_ O problema é que virou moda criarem
se leis que acabam exatamente como essas

obras: esquecidas, não cumpridas. Tam

pouco fiscalizadas.
E as vidas ceifadas, acidentes indeléveis

e tragédias continuam grassando diaria
mente, em pleno 'espaço público.

Abrigo de ônibus sem manutenção de
saba e fere quatro em Jaraguá do Sul.

Não houve mortos. Por pouco. r

Desde agosto de 1996 estamos lutando

para que haja uma norma que obrigue a

manutenção periódica de marquises, saca
das, abrigos de ônibus e todos os elemen
tos que se projetem sobre o espaço público.
Entendemos tratar-se de um caso de segu
rança pública. Assim como também ocorre

, com as pontes. Simplesmente se fazem as

obras, que depois são abandonadas, sem

DO LEITOR

o melhor remédio
é o tempo

Eram estas palavras do título que meu
avô usava para nos acalmar quando está
vamos nervosos, com algo. É neste tempo
que você irá conhecer as pessoas e sua in

tegridade. -.
Tenho que dizer hoje que ele estava ter

to, pois "amigos" de escola da 10 série' a

pós-graduação, são os que mais nos decep
clonam com suas atitudes quando ocupam
cargos passageiros. Pensam que são mais

que os outros. Pobres coitados, mal sabem
eles que "cargo" se conquista rio envolvi
mento com todos e não se fechando em

uma cela e mandando recados pelos su

bordinados' mostrando assim que não têm

capacidade ''de assumir cargo algum, pois'
já' dizia Shakespeare: "Homem, orgulhoso
homem! Investido de uma pequena e pas
sageira autoridade, empreende tão fantás-

.y

ticas missões perante os céus, que faz os

anjos chorarem".
Este choro se dá por verem pessoas fazendo

"investigações", calúnias, 'gravando conversas

com celulares de quem diziam ser "amigos",
pelas mentiras e falsidades e enganando a pró
pria comunidade, colocando pessoas sem for

mação profissional para atendê-los.
Más continuo pensando em meu avô e

tendo certeza que o tempo mostrará isso, ou .

depois queestas pessoas morrerem, a comu
nidade falará como publicou um jornal de
Boston: Aqui jaz o corpo de ...

Que morreu conservando sua retidão de
maneiras,

Foi correto, morreu correto como sempre.
Mas está tão morto corria esteve errado.

NEUCI FELDMANN DELAI, P'IS�:;OPf:'DII%(�l/JJl',:lA
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Carolina Tomaselli
Contra

Se depender do vereador ean Leut recht
o projeto do governo de derrubar o Ginásio Arthur Mül
ler para construir um novo terminal de ônibus não vinga,
ainda que o Estado autorize. Na última sessão, Leutprecht
lembrou que o Executivo vai precisar de dotação orçamen- ,

tária para fazer as obras de construção, se o município
isentar a Canarinho de cumprir a lei. E, para tanto, o gover
no vai depender de autorização legislativa, por exemplo,
para suplementar recursos. "Por aqui passam as decisões.

,

E esse projeto não passa", garantiu.
'

,

Crítica
..

o vereador também criticou
os discursos governistas de que
com 30% do valor das reformas
do atual ginásio será construído
um novo, próximo à Arena. "Ou
essa moeda está errada, ou ain
da não consegui entender' essa
matemática", disse Leutpre
cht, para quem construir um

novo terminal em terreno de
tamanho quase igual ao atual
não resolverá os problemas no

transporte coletivo.

, Análise
Se o sistema de bilhetagem ele

trônica implantado fosse realmen- .

te eficiente, e se houvesselinhas em
quantidades satisfatórias, não ha
veria necessidade de pensar em

ampliar o terminal urbano cen

tral. Com o novo modelo, o que
se esperava era uma diminuição
na quantidade de usuários espe
rando para embarcar. O que não
ocorreu. Sem contar que no Cen
tenário, o passe, único não vale
porque a linha é intermunicipal.

CÉSAR JUNKES

ca ro I ina@ocorreiodopovo.com.br
CÉSAR JUNKES

, �.

Patrocínio
A Câmara de Vereadores

poderá apurar o suposto pá
,trocínio de um empresário da
cidade - que seria em torno de
R$ 50 mil - para reformas no

Par ue de Eventos. E, se a

gou mesmo, certamente deve
existir a comprovação legal. O
município só pode aceitar do
ação autorizada por lei: Cons
ta, inclusive; que somente as

reformas poderiam ser alvo de
uma nova Comissão,Especial
de Inquérito.

PIERO RAGAZZI
,

f

l.

Pré-candidato
A corrente interna do PT "Virar

à esquerda e reatar com o socialis
mo" apresentou os nomes de Sérgio )

Luiz Hommrich dos Santos e Luiz

Henrique Ortiz Ortiz para compor
o diretório de Jaraguá do Sul. Para
a executiva, a chapa indicou o ad
vo adoAirton Sudbrack, que, inclu
sive, é o mais novo pré-candidato a

deputado federal pela sigla. Ontem
à noite, as três chapas se reuniram
para confirmar a nova composição
da executiva e diretório, presidido,
a partir de sábado, pelo sindicalista
Riolando Petry. A posse acontece às
14 horas, na Câmara deVereadores.

"

'"

FALAAH
, "
São

irregularidades
que precisam ser -,

esclarecidas. ,

V�1í{Etu)(rAi� NA l' di.UA
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Prefeit-ura é denunciada ao MPF
. Acusação é de obras em área de preservação e extração de minério, sem licença
JARAGUÁ DO SUL

Um ex-funcionário da Pre
feitura é responsável por dois
processos na Justiça contra

o município por crimes am

bientais. Demitido no começo
do mês, o fiscal da Secreta
ria de Planejamento, Jackson
Grimm, protocolou duas de
núncias contra o município
no MP (Ministério Público)
em 2009. As ações resultaram
em um inquérito policial que

'

pediu o indiciamento da pre
feita Cecília Konell (DEM).
Além disso, um TAC (Termo.
de Ajustamento de Conduta)
para reparos ambientais pode
ser solicitado pelo MP de San-

.

ta Catarina.
Candidàto a vereador pelo

PDT em 2008, apoiando Cecília
Konell (DEM), Grimm começou
uma guerra contra o governo
em maio do ano passado, quan
do o fiscal embargou uma obra
de terraplanagem na Barra do
Rio Molha. A ação rendeu um

processo ·administrativo inter

no, porque outro funcionário

público o denunciou por abuso
de autoridade na fiscalização.
A prefeita demitiu Grimm no

f'

Pedido de
rÓ,

lmpenchment
Presidente do diretório

do PSL (Partido Social Li

beral) de Jaraguá do Sul,
Grimm utilizará o cargo
para protocolar um pedi
do. de impeachment contra
Cecília .Konell. na Câmara

, ,

de Vereadores. O argu-
mento é que a prefeita não

respeitou a Lei Orgânica
do Município ao demitir o
funciónário, .''A comissão

processante me inocentou
das acusações', mas': ela me

julgou de forma' arbitrá
ria", acusa.

.

A.presidente da Câmara,
Natália Petry (PSB), confir
ma' que já conversou com

Griinm no começo do mês,
e orientou-o a fazer a de
núncia formalmente. "Nós
não podemos fazer nada

. até ele oficializar .

o caso.

Uma conversa informal não
adianta", comenta.

final de janeiro, após a conclu
são do processo.

Já em j-ulho de 2009, o fiscal·
denunciou a própria Prefeitu
ra e uma empresa de terrapla
nagem por crimes ambientais
ocorrido na localidade de Ga
ribaldi. A ação gerou um indi
çiamento do Ministério Público

.

contra a prefeita e o proprietá
rio da empresa. O caso está na

Justiça Federal.
Grimm acredita que'o proces

so administrativo interno contra

ele tenha ocorrido por causa das
ações contra o Executivo. Para

ele, o argumento de abuso de au
toridade, pelo qual foi denuncia
do, teria sido uma desculpa para
ser demitido. O fiscal já entrou
na Justiça para tentar recuperar
o cargo de furÍ.cionário público,
que exercia há 12 anos.

"Isso tudo foi uma armação'
deles. Minha função era fiscali
zar as obras e eu fiz o correto:

Tinha que denunciar as irre

gularidades, independente de

quem fosse o autor do crime.
Um abuso de autoridade foi a

minha demissão", reclama.

PIERO RAGAZZI

GIOVANNI RAMOS Ex-fiscal foi () responsóvel pelos ações que resultaram em indiciamento do prefeito e empresa Transpézia .

Obras em órea ambiental podem gerar Termo de Ajuste de Conduto

Obra embargada no Rio Molha·
.
resulta na demissão do fiscal

Jackson Grimm foi' denun
ciado. dentro da Prefeitura pelo
funcionário público Renato An
tunes Vieira no mês de julho. O
fiscal foi acusado de abuso de
autoridade em' uma fiscalização
no RioMolha, ocorrida emmaio.

(/) Grimm teria agido sem comuni
� car os superiores e ainda debo-
.::J

� chado do poder de decisão da'
,� prefeita Cecília Konell (DEM).

O fiscal conta que em maio
recebeu uma denúncia de obras
sendo executadas em uma área
de preservação ambiental no

Rio Molha. No local, ele diz ter
se deparado com obras de terra-

. planagem próximo a nascente e

um curso de água, ocasião em

qué o próprio Renato Antunes
Vieira se apresentou como pro-

.

prietário do local.
"O Renato tinha duas licen

ças. Uma para terraplanagem e

outra para supressão da vegeta
ção. A segunda tinha vencido

em março. Já a de terraplanagem
estava em vigor, mas foi emitida
pelo Aristides Panstein, secreta
rio de Planejamento. Não com

pete
.

a esta. secretaria assinar tal

licença", denuncia.
Junto da Polícia Militar,

Grimm embargou a obra e depois
denunciou o caso ao promotor
Alexandre Schmitt do Santos, do
NlPE (Ministério Público Estadu
al). O inquérito civil 16/2009 foi.
instaurado para apurar responsa
bilidades no caso. O MPE solici
tou um laudo da Fatma (Funda- ,

ção do Meio Ambiente de Santa

Catarina), que apontou terrapla
nagem em uma área de preserva
ção permanente, porque a obra
ocorria a menos de 30 metros do

- \

curso de água.
.

"O procurador pretende, ago-'
.

ra, promover um TAC (Termo de

Ajustamento de Conduta) para
fazer uma recuperação ambien
tal na região", comentou Grimm.
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Ministério Público levou caso

ad iante 'ind iciando envolvidos
Valdir Bordin que, segundo
Grimm, confirmou a extração.

O Inquérito Policial
304/2009 foi instalado' pelo
Ministério Público Federal e

indiciou o município de [ara
gU<;Í do Sul e a Empresa Trans

pezia por crimes ambientais.
O caso foi mandado no dia 5

.de fevereiro pelo procurador
da República Roger Fabre para
o Tribunal Regional Federal da
4a Região, em Porto Alegre.

A denúncia de Jackson
Grimm levada ao Ministério
Público' Federal surtiu efeito'
ainda no mês de julho, quan
do o órgão solicitou laudos ao

DNPM (Departamento Nacio- '

nal de Produção Mineral) e à
'

Fatma (Fundação Estadual do
Meio Ambiente), responsável
pelo licenciamento ambiental
no Estado. Segundo o fiscal,
'as análises comprovaram os

crimes cometidos.
O DNPM emitiu dois au

tos de paralisação da extração
mineral em 28 de julho, do-

a cumentos endereçados contra

Transpezia e a Prefeitura. Em
setembro, o procurador da

República Claudio Valentim
Cristani solicitou esclareci
mentos ao secretário de Obras,

,

Uma escavadeira hidráulica e uma carregadeira com identificação da Prefeitúra toram flagradas no terreno

CRIME AMBIENTAL

Denúncia teria sido Secretário afirma que fiscal
foi demitido por justa causa

feita por vereador
Fiscal flagrou extraçãosem licença ambiental

A demissão de Jackson
Grimm dos quadros da Pre
'feitura foi por justa causa. A

) confirmação é do secretário
de Administração e de Finan

ças' Ivo Konell. Segundo ele, o
processo administrativo con
tra o 'fiscal ocorreu dentro dos
trâmites 'legais, que resultou,
na exoneração por abuso de
autoridade.

"Ele' abusou do poder de
fiscalização e chegou. a man

dar a polícia algemar algumas
pessoas. Agiu com insubordi-
'nação no caso do Rio Molha e

por isso foi demitido", afirmá

o secretário.

Quanto às denúncias de

irregularidades na localidade
de Garibaldi, Konell garante
que não' há mais pendências
jurídicas no local. Segundo
ele, todos os problemas am

bientais denunciados ano pas- ,

sado já foram resolvidos.
"Já atendemos todas as exi

gências que nos impuseram.
Isso é um assunto finalizado.
E é bom lembrar que o Grimm
foi.ao Garibaldi por causa de
uma pessoa, que vocês sabem

quem é, que está envolvida
neste setor", insinua Konell.

,

No dia 3 de julho de 2009,
Jackson Grimm diz ter recebi
do uma denúncia do' vereador
Ademar Winter (PSDB) de que
estaria ocorrendo llma extração
mineral sem licença ambiental
na região de Garibaldi. No 10- '

cal, o fiscal garante ter encon

trado uma escavadeira hidráu
lica e uma carregadeira, ambas
com identificação da Prefeitura,
trabalhando no terreno.

Os operadores das máqui - ,

nas contaram ao fiscal que esta
vam a serviço do secretário de
Obras, Valdir Bordin. Acompa
nhado da PolíciaMilitar, Grimm
autuou os dois funcionários B o

proprietário ,do terreno, Vilmar
" Burger, que dizia estar ciente da

extração mineral. ,

Crímm reportou o caso ao

'secretário de 'Obras. "Ele confir
mou a extração e disse ter auto
rização da empresa Transpézia
Ltda para' agir. O Bordin me

ameaçou, dizendo 'que tomaria
atitudes drásticas se eu embar

gasse a obra", lembra.
Ainda nomesmo dia, o fiscal

notificou a Transpézia. Crimm
conta que a empresa apresen-

'

'tau, um alvará, que segundo
ele era apenas de pesquisa, o

que não permitia as alterações

físicas do terreno. Segundo ele,
o dia terminou com uma con

versa com Décio Spezia, pro
prietário da empresa, e com o

secretário de Administração e

de Finanças, Ivo Konell.
"O Spezia ligou para o Ko�'

nell e disse para mim que o

meu chefe queria falar comigo
pelo telefone. Eu atendi a li

gação e ouvi o secretário 'dizer
'que eu estava louco dá cabeça. '

, Disse ainda que eu deveria pe-
dir desculpas para o Sr. Décio

e ir embora dali, caso contrário
poderia ser mandado embora
da Prefeitura", detalha,

Grimm entrou de férias na

semana seguinte, mas decidiu
atuar mesmo assim. No dia 6 de
julho, denunciou ao Ministério
Público Federal o caso, infor
mando que a Prefeitura cometia
um crime contra a União, res

ponsável por todo o subsolo do
território brasileiro.

GIOVANNI RAMOS
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SEGURANÇA Prejuízo na bananiculturo

pode chegar a R$ 275 milBombeiros elegem
hoje nova diretoria
Entidade buscamais equipamentos e pessoal

JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura encaminhou
ontem à tarde um relatório para
a Defesa Civil estadual infor
rnando os prejuízos do, setor de
bananicultura no município.
De acordo com o secretário de

Agricultura, Ingo Robl, 'estima
se que 50 mil pés se perderam
em virtude do temporal de se

gunda-feira, totalizando um pre
juízo de cerca de R$ 275 mil. As
localidades mais prejudicadas
foram o Garibaldi e o Ribeirão
das Pedras. Com o envio desse
documento, a Prefeitura preten-

de obter recursos para recupe
rar as áreas destruídas.

De acordo com o presidente
da associação, Wihnar Erschin

ger, três agricultores' perderam
cerca de 80% das bananeiras.
Normalmente, são colhidos cer
ca de 1,2 milhão de cachos de
banana por ano, só em Jaraguá.
A previsão, em 2010, é que esse

volume caia em até 5%. "Não
foram só os ventos, mas o sol
em excesso também prejudi
cou. Já estamos nos preparando
para uma queda", confirma o

presidente.

JARAGUÁ DO SUL

OS Bombeiros Voluntários

elegem hoje a nova diretoria

para os próximos dois anos e

pretendem dar continuidade
às atividades realizadas pela
atual gestão, buscando me

lhorar o atendimento à 'popu
lação. Entre as principais me

tas estão a renovação da frota,
a obtenção de recursos para
equipar um caminhão de com
bate a incêndio e a aquisição
de um caminhão para resgate
em altura.

O atual vice-presidente
da entidade, Giorgio Rodri

go Donini, comenta que há
a necessidade de substituir

parte dos veículos, que es

tão com alguns anos de uso

e apresentam elevado custo
de manutenção. Hoje, a cor

poração conta com 19 via
turas para atendimento de

emergência, resgate, com

bate a incêndio e realização
de serviços administrativos.
"Cinco desses veículos estão

,
'

.
-Moradores do Jaraguá 99·
reivindicam escola ·estadual·
JARAGUÁ DO SUL

Moradores dos bairros [ara
guá 99, Jaraguá 84 e Garibaldi
realizam um abaixo-assinado

,

para chamar a atenção das aü
toridades diante de uma reivin

dicação que já dura três anos: a,

implantação de uma escola de
ensino médio para 'atender os

alunos da localidade.

cluíram o ensino fundamental e
acabam de ingressar no ensino
médio. '1\ região está recebendo
'novos moradores, novos lotea

mentos, e esse número deve cres
cer mais ainda", argumenta.

O abaixo-assinado já conta

com cerca de 500 assinaturas e

a intenção é de chegar a mil. Até
o fim do mês, os moradores de
vem fazer o documento chegar às
mãos do secretário de Estado da

Educação, Paulo Bauer.
De acordo com 'o secretário

regional, Lia Tironí, a Associação
já esteve reunida com represen
tantes da Secretaria de Desen
volvimento Regional para fazer
a reivindicação da nova unida
de escolar. Durante o encontro,
ficou acordado que os próprios
moradores procurariam um local

para a construção da escola. "Es
tamos sabendo da necessidade
e assim que eles apresentarem
para nós, um espaço apropriado,
iniciaremos a busca de recursos

para esse projeto", diz Tiram.

Cf)
LU

� De acordo com o presidente
� da Associação de Moradores do
't5 bairro Jaraguá 99, Laudir Dal

Objetivo é ampliar frota para garantir at�ndimento mais ágil à população piaz, a unidade de ensino médio
mais próxima para os estudantes
dos três bairros é a Escola José
Duarte Magalhães, no bairro
Barra do Rio Cerro. "Neste ano,

A equipe dos Bombeiros Voluntários no Centro, Barro do Rio Cerro, João Pes� muitos não conseguiram vaga'
dê'Jamguó do Sul co,ntq, com, 55 bem- soo e N�reu Rumos. Hoje, 27 mil pessoas no turno que desejavam e tive-
beiros efetivos e 98 voluntórios. No ano' ojudam� corporação com a contribuição ram que se matricular no Centro.
passado, 'COrporação realizou 13.257 - através da conto do luz. Segundo lucia- Tem aluno se deslocando quatro
atendimentos, dos. quais 2.217 foram na, o entidade pretende realizar nesse -

quilômetros para ir à escola. Tem
ocidentes de trânsito com vítima. São ano uma novo campanha poro aumentar I .gente que vai de bicicleta, depois
quatro unidad,�,no cidade, localizados o número de opoiadores. I·' pega ônibus", reclama.

Um levantamento da As

sociação aponta que em 2009,
154 alunos dos três bairros con-

Mais de 13 mil atendimentos em 2009
em manutenção e não po
dem ser utilizados, entre eles
duas ambulâncias", explica
a assistente administrativo
financeiro da corporação,
Luciana Possamai.

A adequação do caminhão

para combate a incêndio cus

tará cerca de R$ 400 mil. Os
bombeiros já conseguiram ar

recadar em torno de R$ 180
mil através dedoações de em

presas e contribuições através
de conta de luz. Conforme
Donini, outros R$ 235 mil são

pleiteados junto ao governo
do Estado. Segundo ele, o re

passe já foi pré-aprovado pela
SDR (Secretaria de Desenvol-
.vimento Regional) há mais de

ano. "Estamos' só aguardando
a, assinatura do governador",

. destacou.

DAIANE ZANGHELlNI

Nereu Ramos preciso de voluntários
, Socorristas são obrigados' a se deslocar do Centro para atender comunidade

Escola Duarte

Magalhães é a

mais próxima
dos bairroswww.ccbv.com.br, É neces

sário ter 18 anos completos,
ensino médio completo, re

sidir em Jaraguá do Sul, não
ter antécedentes criminais e

estar em boas condições físi
cas. Outras informações po
dem ser obtidas pelo telefone
2106-1013.

Outra prioridade da enti
dade neste ano é conseguir
.mais voluntários para atuar

na unidade do bairro Nereu

Ramos, que é a mais distante
do Centro. Conforme Luciana,
a falta de pessoal obriga que

, os bombeiros se desloquem do
Centro até a localidade para

atender as ocorrências. "Pre-'
cisamos de pelo' menos oito
voluntários para realizar o

trabalho em turnos, mas hoje
não' há ninguém disponível",
destacou.

Interessados em trabalhar
como bombeiro voluntário
devem se Inscrever no site

Volta às aulas
As 32· escolas estaduais do regiõo abriram ontem o calendário escolar para

estudantes do período, vespertino e noturno. Quem estudo pelo manhã volta hoje
'aos bancos escolares, já que ontem foi dia de celebrnrn Quarto-feiro deünzns,
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PIERO RAGAZZI

Prefeitura acredito que terreno do ArthurMüller é o ideal poro construir o novo terminal urbano

ARTHUR MÜLLER

Novo terminal

depende do Estado
Lei prevê critérios para utilização do terreno.
JARAGUÁ DO SUL,

o terreno onde está o Gi
násio Arthur Müller só pode
ser utilizado para a constru

ção do novo terminal urbano
com a liberação do governo
do- Estado. A lei estadual
11.419 determina que o imó
vel, doado à Prefeitura de [a
raguá do Sul em 2000, só po
deria ser utilizado para fins de
entretenimento.

O secretário de adminis

tração, Ivo Konell, rebate di
zendo que o prazo para que
não seja feita a mudança de
finalidade é de três anos.

Corria esse tempo já passou,
a administração municipal

. tem o' direito de usar o imó
vel para.outros fins. "O giná
sio não tem mais condições
de ser utilizado' e precisa
de 'reformas. Então vamos

aproveitar o que puder para
reconstruí-lo em outro lugar"
comenta.

A Prefeitura está avalian
do o endereço do novo giná
sio. Os dois destinos mais

prováveis são em um terreno

próximo à Arena ou uma área

perto do Estádio João Marcat
to. A intenção é reaproveitar a
estrutura de aço do ginásio e

refazer apenas as paredes.
Hoje, por volta das 16h, a

Canarinho e a Prefeitura de-
. vem se reunir para dar con

tinuidade nas negociações
para a desapropriação" de um

terreno baldio na rua Bernar

do Grubba, localizado, nos
fundos do Posto Mime. "A in

denização também é de res

ponsabilidade da Canarinho
conforme o contrato assinado
com a Prefeitura", garante Ko
nell. A administração também
deve firmar um termo de per-

missão de uso com a SDR (Se
cretaria de Desenvolvimen

. to Regional) para utilizar os

'fundos do terreno do órgão. O
diretor-presidente da conces-

sionária, Décio Bago, acredita
que a obra deve ser superior a
R$ 300 mil.

A notícia da demolição
do estádio gerou polêmica na

cidade. Estudos feitos: pela
prefeitura apontaram o ter-

.

rena do Arthur Müller como
o mais apropriado devido à
facilidade de acesso ao local

pelos ônibus.

CRISTIANE ALVES

o CORREIO DO POVOOQUlNTA·FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2010

Policiais se recuperam de
acidente com arma de fogo
MASSARANDUBA

Os soldados Fernando José
Coelho, 42 anos e Geovane
Luiz Basso, 36, se recuperam
do acidente ocorrido durante
o disparo acidental de uma

arma no quartel da Polícia Mi
litar de Massaranduba, na se

gunda-feira. Coelho foi atingi
do na mão e járecebeu alta do

hospital. Já Basso foi atingido
no abdômen e permanece in-

.
ternado no Hospital São José
de Joinville, e, segundo a Polí
cia Militar, não corre risco de
morte. A Polícia Militar, res

ponsável pelas investigações,
. informou que os dois não

podem falar com a imprensa
enquanto não forem ouvidos

pela sindicância que vai apu
rar os fatos.

De acordo com informações
do 14° Batalhão da Polícia Mi
litar de Jaraguá do Sul, o sol
dado Fernando não conseguiu
destravar a própria pistola e

pediu ajuda ao colega Ceova-"
ne. A arma teria disparado aci
dentalmente atingindo a mão
de Fernando e o abdômen' de
Geovane. A pistola foi encami
nhada para a perícia. Exames'
serão feitos para determinar se

o disparo aconteceu por uma

possível falha da arma .

Pontos d-e ônibus, de concreto
devem ser trocados por novos
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura decidiu fazer
a substituição dos seis pontos
de ônibus feitos de concreto

que ainda restam na cidade.
A medida foi tomada depois
que o abrigo localizado na rua

Walter Marquardt, no Bairro
Rio Molha, desmoronou- na

segunda-feira à tarde, deixan
do quatro mulheres feridas.
Uma delas, Elisíamarà Riebe,
25 anos, ainda permanece in
ternada no Hospital São José.

O . secretário de Urbanis
mo, Aristides Panstein, pediu
à prefeita Cecília Konell que
os abrigos de passageiros fos-

. sem retirados imediatamente
e substituídos por peças pro
visórias feitas de madeira. A

Codejas (Companhia de De-

senvolvimento de Jaraguá do

Sul) vai disponibilizar a mão
de obra necessária para a re

tirada dos antigos pontos de
ônibus.

Há cerca de nove meses,
a Prefeitura fez um levanta
mento dos números de pontos
de ônibus que precisam ser·
substituídos. Ao todo somam I

72 estruturas. "Fizemos isso
porque o governo do Estado,'
sinalizou com a liberação' de

�

verba para essa substituição",
explicà o gerente de.trânsito � "

transporte José Antônio Schi-
.

.

mitt. Segundo ele, o docu-.
menta foi encaminhado para'
Florianópolis no ano passado,
mas ainda não houve retorno'

e, por isso, não existe data pre
vista para iniciar a melhoria.

PIERO RAGAZZI

Abrigo no

Woldemor Grubbo
é o mais antigo do

,

cidade, com cerco,
de 12 anos

-,
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Plural

Beatriz Sasse
Petl(a'Vôgal,
Para' 08, fãs de rock-pop

,g�úch0
. �rna boa, notí�i,a; ,

pia 13 de março Humberto
Gessínger, (vocalista ,dos En -

1
·

genh�irqs do aawf\ii) e.,Duç�
Leifidecker Ivocallsta

,;

do Ci�.
I

'dadão Quem), apreseniain-:
.

se no Caramba s Club com o

show do duo Pouca VogaL No

repertório, músicas próprias
e também de suas bandas de .

origem. Abertura fica .com a

banda '9 de Espadas.

.

Refrigerante
turbinado

A Coca-Cola Brasil inaugura uma nova era

no' mercado de refrigerantes no país com o lan

çamento de Coca-Cola Light Plus. É um produto
de baixa caloria que também é fonte de vitaminas
B3, B6 e B12 e dos minerais magnésio e zinco. O
novo produto é uma resposta a uma tendência do
consumidor adulto de conciliar prazer, hidrata-

. ção, controle de calorias e nutrição. Já foi lançada
com sucesso em países como EUA,' Inglaterra,
França eAlemanha. Uma lata (31Ornl) do produto
supre 23% das necessidades diárias de vitaminas
eminerais de um adulto. Seráum sucesso? Ou fra
casso como foi aNew Coke?

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

flic.kr' ork:ut

Blush!
Já está em produção' a Blush!

de março. A 8a edição da revis
ta feminina do O CORREIO DO

. -

POVO tem como tema principal
deste mês, a qualidade de vida e

,o esporte. Depoimentos inspi
radores e dicas -para quem quer
ievar uma vida leve 'e saudável.
Entrevistas, agenda de eventos,
moda, culinária e entreteni
mento também estão na pauta.
A partir desta edição, além dos
assinantes do OCp, que recebem
gratuitamente em casa, você en
contrará a Blush! nas bancas.

lalita Dias, de Gu'aramirim, curtindo a

festa Free Girls, na Choperia Saloon

.

NerdMóvel
A esperteza e a criatividade das pessoas não têm limite não é? O

,

site www.instructables.com (em inglês) inventou um projeto para
você aumentar o fator geek do seu carro. Uma camiseta detectora de
wí-fi (nem sabia que isso existia') transforma-se num adesivo' para o ,

vidro do carro. O adesivo avisa onde há um sinalwi-fi disponível. Útil?

Mirian Pereira também aproveitou
a noite de sexta na festa Free Girls

,
.

DJ Bibbe Andreatta agita novamente' a
galera nesta sexta, na Choperia Saloon

ESTAÇÃO ARMAZÉM ,

Música ao vivo com Alexandre e
'. promoções 'no cardápio.

LONDON
Quinta' do Pagode com show

, do grupo Kibelleza.

SALOON
Show de Dany & Rafa, dupla de maior

sucesso na região, pela primeira vez este
ano em Jaraguá. A festa promovida pela
���m�m�moillmdorurnb�

Andreatta. Elas entram de graça até 23h30.

Ingressos para eles apenas nê) hora, a
RS 10. Chegue Cedo! Evite Filas!

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Ulysses com voz e violão -

faz o som ambiente.

LONDON
Na Sexta Universitáriaestudantes não
pagam (com carteirinha) até 23h30.
Show com Renato & Cia (pcp-rock).

MOMMA

Happy Hour a partir das 18 horas e às 22
hora show com a banda Swamy .

CARAMBAS
Um Club. Sete deejays, Das mais variadas
vertentes da música eletrônica, dois
grupos de DJ's se dividem em dois
ambientes para agitar as pistas. Main

stage: Guilherme Konnin, Leandro Borth e

Conrado. Side stage: Telmo Testoni, Tony
Tomelin, Ronas Ribeiro e Theo.

Ingressos em Jaraguá nal.koreria.

CONTATOS

LONDON • 3055-00651Iondonjaragua.com.br
BIER HAUS· 9196-5346 ou 9601-9226

,

ESTAÇÃO. 3376-48221 twítter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
'MOMMA· 8479-66461 rnomrna.com.br

. CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEL·8433-0083 1 fueleventos.com.br
MOVING Up· 8856-83891 em Schroeder

LlCORERIA·3275-1327

SCONDIDINHO·3373-1299

ÁGUA DOCE· 3275-2590

'SALOON • 3373-1673

Via
COM A PASSAGEM DO CARNAVAL O

BRASILCOMEÇA O ANO DE 2010. ATÉ
QUANDO OSMESMOS EMPRESÁRIOS
QUE RECLAMAM SOBRE A CRISE VÃO

COADUNAR A ISSO?

@LC_FRAGA

Aniversário, formatura ou

foi para balada? Mande sua

foto. Também divulgue seu

evento- e envie sugestões do '

que você quer ver aqui naPlu
ral. Os contatos estão no topo
da página. Espero você!
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FARMACIAS SEM MEDICAMENTOS
Na penúltima semana de fevereiro de

1989, o jornal O Correio do Povo trazia más
notícias sobre o impacto que o Plano Verão
estava causando na cidade e no Estado. O

governo do presidente José Sarney havia mu

dado a forma de correção das cadernetas de

poupança e congelado preços e salários, cau
sando grandes prejuízos aos poupadores e à
economia em geral.

Um dos problemas que isso causou à re

gião havia sido diagnosticado pelo Sindicato
do Comércio Varejista de Produtos Farma
cêuticos: as 153 farmácias da região norte de
Santa Catarina estavam praticamente sem

medicamentos. O maior problema estava
concentrado nos produtos mais complexos
que dependiam da importação de sais para
sua fabricação, como antibióticos, remédios
para problemas cardiovasculares e produtos
para hipertensos. -

Segundo o presidente do Sindicato, Gentil.
Coradelli, as situações mais gra_ves se encon-;

travam nas pequenas farmácias de bairros"
que sequer recebiam a visita de representan
tes dos laboratórios. O setor estava se desca

pitalizando gradualmente, já que não era pos
sível fazer estoques.

As dificuldades estavam causando revolta à

população e aos farmacêuticos. 'Agora ficamos
sem produtos, depois o gove�no decreta o au

mento e nós somos obrigados a desembolsar o
.

que não temos para cobrir os preços fabricados

pelas indústrias", protestava Coradelli,
Naquela época, os médicos dos 22 muni

cípios da área de abrangência do Sindicato'
(incluindo Jaraguá do Sul e cidades vizinhas).
estavam sendo obrigados a receitar no.míni
mo três tipos de remédios para a mesma do

ença, e havia farmácias em situação econômi
ca bastante crítica.

CÉSAR JUNKES

�.' 1lI@111I'

18 DE FEVEREIRO PELO MUNDG

"

-VOCE SABIA?
A rua Leopoldo Janssen, loca

lizada no limite do bairro Nova
Brasília em Iaraguá do Sul, foi
assim denominada pela Lei n°
518 de 1974. Natural de Blume
nau, Leopoldo Janssen nasceu

no dia 15 de novembro de 1880 e

era filho dos imigrantes alemães
Geraldo e Wilhelmine Schwarz

Janssen. Aos 25 anos, ele se casa

ria com Theresia Piske.

Leopoldo e sua esposa cui
davam de'uma serraria e um

moinho de fubá movidos à for

ça hidráulica no município de
Timbó. O negócio durou até que
um incêndio criminoso em 1907
reduziu as construções a cinzas,
deixando o casal em situação di
fícil. No mesmo ano, Leopoldo
chegaria a Jaraguá, onde se tor

.1 nau proprietário de uma
.

olaria
- a mesma onde Arthur MüllerA rua Leopoldo Janssen recebeu este nome em homenagem ao Intendente Distrital

1546 - Morre o teólogo alemão Martinho
....Lutero, P:?�?�?E �.� �.��.?.!�� ��?.!�.�.��.��"�.�' .

• 1930 _ O cstrônomo Clyde Tomhauqh
consegue ver o planeta Plutão pela
pnmeIra vez.

,

"

,

"'�"""i'9'ã'3"'="i\"'��'�a�""�'�'�i�'�'�i�'::�6:'.C·��'�i';�·;"'·��·f��'·"·'·;··'·':'·'
,

uma mcxídesvclorízoçõo no. governo do
�

presidente Figueiredo ..
.......................... , , " , .. " , " _ ",." " ..

• 2001 _ O Primeiro Comendo da Capital, o
PCC, promoveumc meqc-rebeliõo em 25

penitenciáriqs "de São Rau}Ô.
'

',i- ,.'
• • .',.. ,',Ú\r'·,· , 'r"

, "r:.,'·· .. ,·" .. ·. ",.:;,��: :': :.l.·.";,;;�I:. ',: .••.• , •••• ,.' , ,.·1 , ,. 7"�' .-);' ,:':!..;t -.�I: .. ' •. · �;: .. ',I !jo'.:'!'''�!�. ·�.'lr: :"J::" � :," ," '1"J'� .t , "'1

' I

• 2004' _' Em um amistoso co'm a' seleça:o Çle
.íutebol da Irlanda, o Brasil fica no O x o.
"

conseguiria seu primeiro empre
go, como guarda-livros.

Em 21 de janeiro de 1920, ele
assumiria corno IV Intendente
Distrital de Jaraguá, cargo que
'conservaria até 1924. Desempe
nhou ainda a função de suplente
de delegado de polícia do distri
to e teve ,iInportante papel nas '

pesquisas do censo demográfico
de 1920, pelo qual foi agraciado
commedalha de bronze.

Já nos seus primeiros anos na
cidade, associou-se à Socieda
de Ge�ânia. Mesmo' em idade

avançada, Janssen fazia questão
de participar dos desfiles do Clube
"Baependi" e esperava presenciar
o 1° centenário da fundação da
cidade. Entretanto,

'.
com o estado

de velhice agravado pela perda da
esposa em 1971, Leopoldo faleceu
em 7 de abril de 1973.

RETOMADAS'
-AS ATIVIDADES
DA 3(IIQADE

. Ofradicional Baile de Carnaval
(fotos), que aconteceu no dia 16

de fevereiro no Salão Paroquial,
iniciou as atividades da Tercei
ra Idade em Corupá. A festa foi

prestigiada por aproximada
mente 150 pessoas, incluindo o

prefeito Luiz Carlos Tamanini.
Os encontros do clube União da
Terceira Idade, formado por cerca
de 250 idosos acima de 60 anos,
são promovidos pela Prefeitura em
parceria com a Casa da Amizade. '

,
.

SOCIEDADES., EVENTOS'

Da esquerda para a direita, Agnes Hinkeldey,
Rita Steffens, Cirilo Wintric� e Evaldo Hink�ldey ,

\
.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Irma Paul,
Alzira

'

Roepke,
.. Gisela

Wosgerau
e o prefeito,
Luiz Carlos
Tamanini

, \

A animação
do baile de
Carnaval,
no Salão

Paroquial
em'Corupá "
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JIOr/�Nfi,.IJ,S,T":�,

Vitrines
.

,-

A blusa da vitrine até que pareceu
interessante. Talvez combinasse, e ISso
não quer dizer propriamente se ajustar
em termos de cores,. com a sandália
recém adquirida. Clara quase não re-'
sistiu à tentação. Ela casava sem qual
quer esforço corri o guarda-roupa. Ena
morou-se pela calça predileta e bela do
armário, Faria boa companhia à bolsa

. mais habitual de todas. Chegou a en

contrar a pele. Na prova, consolidou as

expectativas prévias .

.
Não fosse um detalhe, não há dú

vida de que teria sido convidada á
adentrar à casa de Clara. Mas,' ao sair'
do provador da loja e praticamente de
cidida a recorrer ao cartão de crédito, a
quase proprietária se sentiu desenco
rajada. É, soubesse o estrago eminente,
a vendedora ficaria em silêncio.

- Essa blusa fez tanto sucesso! Ven:�
demos muito! Não tem quem entre

aqui e não a adore!
.

As frases a fizeram mudar de ideia

(8 de endereço de compras também).
A

.

amiga chamou Clara de radical. En
tretanto' ela não concordou. Foi igual
quandoquis o sofá vermelho. No 'mo
menta de dar o sim e dirigir os pés até
o caixa as mesmas' suposições foram

pronunciadas" A única solução foi 'di
zer não e procurãr outro'móvel para a

sala de estar. Acabou comprando pela
internet. 'A cor? Orá,' vermelho. O mo

delo? Pouco 'diferente do antes escolhi
do e desprezado in loco.

Clara tem tido, inclusive, uma pre
dileção às sacolas virtuais. 'Pudesse

experimentar os produtos, não as tro

caria pelas tocáveis, a não. ser as dos
estabelecimentos onde possui o direito

. de _se servir sem interrupções externas.
Assim,' pelo menos, não ouviria deses
tímulos. Sim, porque para ela escutar

o suposto sucesso do que a interessou
'não passa disso. Chega a revoltar. Me
lhor não saber. Pouco importa topar

--

.

com alguém vestindo a blusa ou deita
do sobre o sofá vermelho. Sinceramen
te, não se incomoda.

Contudo, aporrinha ouvir as tenta

tívas alheias de convencimento. Para

Clara, parece algo tão. trivial e sem gra
ça quanto dizer "ficou ótimo em você".

, Seria bom nunca mais se deparar com
ambas, tão bom que, talvez, resolves
se diversificar os locais de' consumo.
Logo, quem sabe, ela chegue ao ponto
de sugerir algumas mudanças criativas
no roteiro;

-,

• kellyerdmannépgmaíl.com

VARIEDADES--------'------�

)ARAGUÁ DO SU L
,. Cine Breithaupt 1
• O lobisomem (leg) (15h, 17h,19h, 21 h - todos osdias)

• tine Breithoupt 2 ,

,

• Sherlock Holmes (leg) (14h1 O� 16h40 - todos os dias)
• Amor sem Escalas (leg) (19h1 0,21 h20 - todos os dias)

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

JOINVILLE -

.• Cine 'Cidade�l
·

• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(13h40, 15h30 - todos os dias)'

.

• Avator (Dub) (17h20, 20MO - todos os dias)

· • Cine.Mue"�r 1 .

• Percy Jackson: O loprõo de Raios (leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)

.'

• Cine Mueller 2
·

,. Premonição 4 (leg)
(14hl O� l6h, 18h, 20h, 22h - todos os dias) ,

Edição de
aniversário

o especial de dez anos do "Zorru
Total", que foi ao ar na Rede Globo em

julho de 2009, está agõra disponhel em
DVD. O disco tem três horas de conteúdo e

traz nos extras 20 quadros marcantes da
trajetória da atraçõo, com a atuação de
nomes como Cláudia Jimenez.

. ,

As mels gostosas
receitas do Brasil

, .

o livro ensina a fazer pratos como o

vatapá maranhense, o bobó de cemurãn
. .

do Nordeste, a ga.linhada do Cemro-ües-
.ie. o cuscuz paulista e o borreado do Sul,
entre tantos outros. Ilustrado, traz ainda
dicas de cozinha, glossário e um punorn
ma da culinária regionalista' brasileira.
Em espiral e num formato prático para
ser usado na cozinha. .

NOVELAS

CAMA DE GATO
Verônica se enfurece 00 receber o convite. de CQ
samento de Gustavo e Rose. Dudo levo um fora de
Pedro e fica furiosa. Nuno e Woldemor assinam os.

documentos para o processo de recuperação do casa.

Alcino tem alto do hospital. Dudo e Igor deScobrem
o esconderijo de Débora e cantam para ledo. Bené
oOve Toís confessor o Sólon que se cosau porque o

pai de Jucõ se tornou milionário. Verônica conto para
Gustavo que Rose já conhecia Alcino e mente que eles
se uniram para acabar com Gustavo.

TEMPOS MODERNOS
leal confronto Ramón bém no instante em que Ne
linho chego. Gaulês decide fozêr uma exposiçõo em

'homenagem o Niemonn. leal afirmo que irá contar
. todo o verdade sobre Hélio. Volvênio finge se interes
sar porTomara e lovínnio se surpreende. Zeca começo

.

o evitar N.ora-.Portinho chamo Nelinho 00 observató
rio para encontrar o astronauta Renato. Nora insinua

para Nelinho uma posSível' gravidez. Jonnis beijo Tú
lio para provocar o pai, mos acabo gostando. Nelinho'
pergunto oo·poi se ele tevé um coso com Hélio.

VIVER A VIDA
Edite percebe um' cíimo entre Helena e. Bruno, en
quanto conversam no café. Rofoela pede poro Garcia
levá-lo com ele para Búzios. Mia diz o Luciano que
vai ajudá-lo o lutar por seus direitos. Isabel recebe
Ricardo em caso.lngrid sofre 00 ver o tristeza de Jor

ge. Arione dá o má notícia por� Morto. Marcos aviso

que convidou'amigos para jantar e Heleno não gosta.
Edite aconselha o filhó o terminar o casomento corre"

tomente. Luciano e Mio mostram para Nice os roupas·
que compraram no Shopping. Tereza flagro Ricardo e

Isobel no quãrto.
.

PODER PARALELO
Fernqndo conto o história do filme que vai gravar
o Tony. Tony nõo acredito muito no que Fernando
diz. Fernando confesso que.: 00 contrário dela,
Sorito é uma boa reprodutora. Lígia ligo pra Tony.
Fernando vai embora. Tony falo para Rudi que ,o

barriga d'o Fernando nõo é postiço. Artur agradece
o Pedro. Nina acordo, nõo vê Pedrinho no berço e

fico desesperado. Elo sai do quarto correndo e vê
o filho com Pedro no solo. Nino conto o Pedro que
está tendo·muitos pesadelos. Ele tento acalmá-lo
e afirmo que elo vai ser absolvido.

. BELA A FEIA
Diogo comemoro o ideio de seu plano contra Verô
nica. Vera fico aflito com os questionamentos do .

promotor Dinorá nõo sobe,o que dizer diante dos per
guntas de Márcio e Douglas. Vera diz que Ricardo nõo
é um homem violento e que se ele quisesse poderio
ter atirado nela, Dinora diz que Bela era esquisito.
Guto complemento que elo era desagradável. Ataulfo
conta para Dinho que seu plano de conquistorBárbo
rn está dando certo. E que ele consegue ainda manter

uma reloçõo com Dinorá. Bela sonho com Rodrigo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade dos
emissoras).
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ANIVERSÁRIOS

18/2
Adolar Bayer
Bruna L. Kornburg
Bruno R. Cardoso
Caue L. Mateus

'

Cenira M. da ,Silva
Cristiane J. de SoOza
Cristina Gadotti
Délcio Klussoski
Diego Marqua,rdt
Ederval Stahelin
,Egon Schmidt
Emilia de Q. Oppermann
Eraci Fernandes
Erond'i C. Lopes
Giovani Ribeiro da Luz

, Ivalino Rassweiler
Ivone Deles

.

Jackson Q. de Lima
Jeferson Kopp
Jessica Laube
J'oüo Vitor Gluminski
Jonatban S. lavares
Julita M. de Magalhqes
LiIiOn Grawieski
Lucas Boshammer
Marcio ·A. Maass
Maria F. Volpi ,

Mariane Pele,_s
Morili Ronghetti
Marlice L. Mahlstedt
Milton A. Ziehlsdorff

.
Nair �. Bamboro
OImiro Massaio
Patrício J; Kurt
Tô'nio M. dos Santos
Voldecir Marcchetti.

Morte,de McQueen:
causado por asfixio
Segundo o instituto médico legal bri
tânico, a causa da morte do estilista
Alexnnder McOueen teria slde asfixia
e enforcamento. Ele foi encontrado
pela irmã, enforcado no armário
de seu opurtnmento em Londres. A
'polícia não suspeita de nenhum c-rime
envolvendo o caso, mas a investigação
da morte ainda deve durar até 28 de
abri-l. O inquérito vai determinar se

, houve suicídio.

Madonna procuro
mansão em Angra
As visitas de Madonna ao Brasil
podem se tornar bem mais frequen
tes. Segundo a imprensa inglesa, a

filha adolescente da popstar, Lourdes
Maria, teria se apaixonado pelo país e

feito um pedido à mãe: uma casa em

Angra dos Reis. Como Madonna está,
, interessada em implementar sua ins

tituição "Success for Kids" no Brasil,
o imóvel serviria para a ccntorn ficar
com os filhos a cada viagem.

Top,10 musical'
"do igreja católico
A eleição dos melhores álbuns de
todos os tempos feita pele jornal ,

oficial do Vaticano, 'TOsservatore '

Romano", teve um resultado surpre
endente: além do álbum "Revolver"
dos Beatles estar em primeiro lugar,
até mesmo Michael Jackson alcançou
as melhores colocações- 'Thriller"
ficou na quarto posição. A lista ainda
traz as bandas PinkJloyd, Oasis, U2 e

Fleetwood Mac.

,-

SUDOKU 1II!II8 ._IIIHlwmmmlllilllllffIlIlIlIlOllllllmIIl/IIIIIUlmllll

'�
Beleza
marco o

borboletário
'de Foz do

'Iguaçu. O clic
é do leitor
,Guilherme
Felipe Vieira.

'_j
DIVIRTA-SE

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
não s� pode repetir númeres em cada quadrado de 3x3.

'Carregando peso
o caçador e seu guia chegam final- '

_mente ao pico da montanha. À noite,
os dois conversam:
- Sabe, você é um grande guia' e me

inspiro total confiança, mos... se por
acaso eu sofresse algum ocidente ou

ficasse doente, cómo você me levaria
de volto poro o cidade; eu, com os

meus 90 quilos?
- Tudo certo, patrão. No ano passado,
desci sozinho esta montanha levando
nos costas um javali de quase 200 '

quilos.
- Como você fez isso?
- Foi em umas dez viagens!

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

Muito nebulosidade e chuva no início
e final do dia, com condições poro
chuva. Temperatura elevado.

fi> Fases da !.ll1!:l.

S9LUÇÃO MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA
,

,:'r) ;
,

,

"

22/2

,� Jaraquá do Sul e Região'

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 31°C
Sol

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 33°C
Sol

SEXTA

MíN: 20°C
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 27°C
Sol com chuva Chuvoso

. "

SAGITÁRIO
, (-22/11 021/12)

Cuide melhor

(r '

dos -sues coisas

pessoais e do
, ambiente em que vive. A Lua,
no seu paraíso astral, promete .

pique parp se divertir. namorar
e fazer o que lhe dá prazer. Suo
natureza sensitivo já detectou
que muito coisa vai mudar.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)

,

Encontrprá con

dições não só de

organizar suo vida
financeiro, mos também de fazer
novos progressos materiais.
Declare-se o quem orna! Através
de experiências muito concretas,
você perceberá até onde supe
restimou o sua capacidade.

#.. ',LlBRA(23/9 o 22/10)
Use a sua sensibi
lidade no trabalho
e ,só terá o ganhar.

Astral benéfico poro quem se

dedico à ârea do saúde. A Lua
te deixo mais receptivo. Começo

. agora, um bom período �ara você
, reavaliar e reorganizar o suo

vida econômico e profissional.

)(
GÊMEOS
(21/5 (I 20/06)
O Sól realço, seus
encantos e suo au

teestlma, acentuan-
do suo capacidade de liderança
hoje� No amor, maior cumplicida
de e ousadia: declaro-se o quem
amo! A suo atenção estará volta
do,para o lugar que você ocupo
agora. Segure a ansiedade.

, L� LEÃO

�r=> ' (22/7 o 22/8.)
,

, :: '}, Resolvo os seus

,...._, � problemas de uma

vez e sigo os seus

pressentimentos. Se está de olho
em alguém e quer se aproximar,
o 'hora é essa. O céu iluminará
uma dos áreas mais misteriosos
do suo vida. Seu destino também
depende da suo atitude.

ÁRIES
(20/3 020/4)
Estará muito à '

vontade poro agir
sem se expor. A Lua

deixo você mais espontânea e r

ousadá, djsposta O se aventurar
na paix�o. A vida trará opor
tunidades que, a princípio, vão
parecer brincadeira. Terá apoio

, de pessoa misteriosa.

w �'ESCORPIÃO
�'�*�/ (23/10 021/11)
�=�=�:.� Poderá fazer su-
.. �'-
,.. cesso 00 trabalhar
(_: com atividades

,

voltadas 00 lazer. '

Explore sua criatividade. O desejo
de ,ser prestativo vai predominar
no união. Em breve, você verá com

clareza as modificações que terá
que fazer no seu dia o dia.

CAPRICÓRNIO
:a-' {22/12 a 20/1)

",.[. Poderá brilhar
através do seu

conhecimento.
Aproveite para estudar, intensi
ficar a leitura e viajar. Você está

'

mais impulsivo no amor. Reforça
rá à sensação de que os pessoas
não são aquilo que dizem e nem

,

sempre sentem o que dizem.

� '-'!
CÂNCER

l1J'
VIRGEM

.é__.� (21/6 o21/7)' (23/8 a 22/9)_
;�:-.-_.:;�� Neéessidade de sair Você poderá obter
: l da rotina: A Lua o favorecimento

,

traz doses extras .

dos pessoa�s com
de entusiasmo e ousadia, não os quais convjve. Aposte em

tenha medo de investir em novas sociedades e trabalho de equipe.
conquistas! O esforço e os in- O r.omance ganha profundidade.
vestimentos dos últimos tempos Nos negócios, terá que lidar com
estão começando a dar frutos, a questão das parcerias. Não se

confie no seu talento!
'

deixe lever ,pelo emoção.

PEIXES
,

A",11 S(19/� � 19/3)
entlra que a

suo vitalidade
aumentada. A Lua

indico que poderá atrair mais
,

facilmente o que deseja, seja com

relação a dinheiro ou afeto. O Sol,
em seu signo, marca o começo do
ano zodiacal e você pode definir
melhor suo individualidade.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Amigos, colegas

,

e colaboradores
darão uma forço.

A Lua pode reprimir o seu Iodo
afetivo, seja por timidez ou pelo
sentimento de rejeição que
possa captar. O Sol levo você o

'

reexaminar os seus sonhos e,

,
projetos de longo prazó.
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Misso de Cinzas reuniu centenas de fiéis no Motriz São Sebastião, no Centro, ontem pelo manhã

VOCÊMODIFICA OS HÁBITOS POR CAUSA DA QUARESMA?

"Não mudo hábito nenhum.
Poro mim isso não tem

importância alguma,
sou ·evongélico;'.
LUCINEIDE DA SILVA, 29,
PROFESSORA

"Sim. Eu procuro fazer algo
diferente, como jejum no Quarto
feiro de Cinzas e no Sexto-feiro
Santo, me preparo poro uma vida
nova e o principal: o confissão".
LURDES VAVASSORI, 35,
VENDEDORA

/

"Modifico, sim. Vou mais à
misso e faço .novenns. Mos,
fazer jejum e deixar de sair
poro algum lugar, não".
RAQUEL tOMBARDl, 29,
PROFESSORA

"Não mudo nodo. Sou um

católico u'm pouco relaxado.
Acho que .é o falto de
costume".

ANTONIO AMARO, 45,
TÉCNICO ELETRICISTA

"Vou todos os fins de
semana à misso. Hoje

, (quarto-feiro) só peixe e

evito exageros até o Páscoa".

BÁRBARA FLORIANI� 15,
ESTUDANTE

"Mudo sim, hoje não vamos
trabalhar em respeito à
Quarto-feiro de Cinzas. Em cosq
também não comemos carne

gordo porque é uma tradição".
GERALDO OLIVEIRA DA SILVA,
1.9, AUXILiAR DE PRODUÇÃO'

,

RELIGIÃO

Celebração.de
Cinzas abre

,

uaresmaa

a ser as rezas. "Deve ser um

.tempo forte de Deus. na vida
das pessoas", enfatiza. Já as

cinzas, segundo o pároco, ser
vem para demonstrar a fragili
dade do ser humano e a neces- .

sidade de pautar as atitudes'
na fé cristã .

.

A Quaresma, também tida
como os momentos no qual
Jesus passou no deserto, se

gue até a quinta-feira que an

tecede a Páscoa, neste ano,
lembrada no domingo, 4 de
abril. Durante esse período,
as pessoas são aconselhadas
a permanecer em meditação, e
penitência por meio da prática
do jejum e da oração. A pala
vra vem do latim e significa
quadragésima.

Católicos aproveitaram a

quarta-feira para ir à igreja.
fil
::.::
z

� JARAGUÁ DO SUL
o::

� A Igreja Católica São Se-
� bastião, no Centro de Jaraguá
� do Sul, amanheceu com mo-

vimentação excessiva, ontem.
Por causa da quarta-feita de
Cinzas, os 'fiéis lotaram a ma

triz na tradicional', celebração
das 9h.

. Uma dessas pessoas foi
Maristela Moresco, 37 anos.

Junto da filha, ela acompa
nhou as orações, assim como

. costuma fazer todos os anos

desde a infância. Quando
criança, ela aprendeu com os

pais a respeitar a data e seguir
os costumes instituídos pela
religião que segue. "Pàrticipo
bastante, sempre vou à missa
e esta é mais uma que dificil
mente falto", diz.

Além do fato de receber a

simbólica cruz de cinzas na

testa, Maristela chama a aten

ção a mais ummotivo que leva
a reservar esse dia à reflexão.
"Sou de uma família católica

praticante e, para nós, ele sig
nifica o início da preparação
da Páscoa", conta.

Conforme o Padre, Irmun
do Rafael Stein é exatamente

esse o sentido da quarta-feira
seguinte às festividades do
carnavál. Com a àbertura da

Quaresma, o intuito passa

KELLY ERDMANN

EMISSAO DE NOTAS
FIScAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até 59 NF-e emitidas

www.dimnfe.com.br
Fone: 47 3371�1514

Começo-Campanha da Fraternidade·
Paralelo à cerebração da quarta- ração do consumismo, do prático da

feira detinzas,'o Co.nsélho 'Nacional-- justiça e da criação de laços contra
de Igrejas Cristãs do Brasil deu iní- o individualismo.

'. cio" também o.nt:�I11;·à Cómpallha ,dq' ,

. Pela" terceira veZ. o 'componha é .

,', Fraternidade �e 2010. Neste.onQ, o .' ireàUZadJI' de maneira ·"ecumêhicar"en:.
temo central é ,"Economia e vida" e

. volveoao não só os católicos. A �bertu,ra
o lema, "Vocês não podem servir a oficial ocorreu em Brasília. No entanto,
Deus e ao dinheiro". A iniciativa tem cOmunidades do paíS inteiro devem se

como objetivos principais a sensibi- envolver apresentando, e discutindo o

,Iização da sociedade quanto à supe- assunto ao longo de todo o ano.
, ",
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•

•

•
Língua de Boi com Molho Frisse

•

"

i.Betete Recheada com ,Carne'Moída

•

• Ingredientes:
• 11íngua de boi;
•

• 2 colheres (sopa) de óleo,
: 1/2 cebola picada,
• 1 dentede alho picado,
•

• 2 colheres (sopa) de salslnha,
• 2 colheres (sopa) de cebolinha
•

• picada,
• 1 xícara chá de vinho branco,•

• 3 colheres de sopa de azeite,
: 1 folha de louro,
• 11itro e meio de água,
'. '

• saio quanto baste para
• temperar a língua,
•

• pimenta do reino e manjericão
: à gosto.'
,.

:
.

Preparo:
• Coloque a língua numa panela com .água e dê uma fervura, esfrie e com uma faca bem afiada
•

• retire toda a pele que cobre a peça.

: ,Numa vasilha com tampa, coloque a língua, metade do vinho, a cebola, salsinha, cebolinha,
• azeite, alho, folha de louro, pimenta do reino e misture um pouco para pegar o tempero. Leve à

: geladeira por no mínimo duas horas.
• ,Coloque o sal alguns minutos antes de levar a carne aofogo. Ponha urna panela de pressão rio
•

• fogo alto para esquentar, ponha <? óleo e espere ficar quente. Coloque a língua e deixe fritar bem
• todos os lados, bem douradinhos.

,•

• Acrescente a água e os temperos e deixe cozinhar por uma hora. Desligue o fogo e verifique se
• está macia.
•

• Retire da panela e corte fatias bem fininhas mantenha em local aquecido e prepare o molho. '

: Retire a gordura que ficou nomolho, dilua unia colher de maizena no restante do vinho e

: acrescente ao molho da panela. Leve ,ao fogo baixo e deixe engrossar mexendo sempre. Coloque
• o molho sobre a carne � sirva com arroz branco e purê de batata.
•

·
' � �:, '

,

-
.

.. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .
' '

'

..

Camarão ao Alho·
,

lngred ientes: _

1.200 quilo de camarão médio,
1/2 xícara (chá) de óleo,

10 dentes de alho,
sal a gosto.

Preparo:
•

Lave os camarões Com casca, retirando-lhe a' •
,

... .

cabeça e as visceras. Descasque os dentes de alho, •
,

cortando-os ao meio. :
Frite bem o alho no óleo (bem passado). Em outra :
panela, coloque os camarões com um pouco de .'

óleo, polvilhe com sal, tampe e frite até ficarem .:
dourados por igual. :

Passe os camarões para um refratário e despeje .,

sobre eles o óleo e.o alho frito. Se quiser, decore :
com alho-poró e cheiro verde. :

•

•

.'
•

• Ingredientes .'
2 batatas médias .cozidas.

-

•

•

• -'Recheio

: - 200 g de carne magra moída;
• - f cebola picada;
'.

•
- 1 dente de alho picado;

•
- 2 tomates picados sem pele e

•

•

•

•

•

•

•

sem sementes; ,

- 1/2 xícara (chá) de queijo
cottage;
- orégano à gosto; ,

- 1 colher (sopa) de margarina
light:
- 20 g de queijo ralado;
- sal à gosto.

Preparo
Lave bem a batatas e leve-as para cozinhar inteiras na água com sal. Reserve.
A seguir, derreta a margarina e refogue a carne moída temperada com sal e orégano. Acrescente
a cebola, o alho eos tomates. Deixe refogar até ficar espesso. .

,

Corte as batatas ao meio, retire um pouco da polpa, amasse bem, misture com o cottage e o

refogado da carne moída. Cubra as batatas com o recheio e leve ao forno para gratinar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dl

Infecção bucal pode atingir
'outros órgãos do corpo

(:)'5 cuidados
com () �, d ,1{:�Ji.nte c:
\_ .._). " , , _,�) , .. lio.._, ,li//",,_, 1...'

'Ç'I�) ()," fundamontai S'L.• (I, . . ,�[, C .01., , .. 1. ,...i(. k ..

I',) ":1'I"" "'�l "'1 s ""l,ú('i e,J ,. i( _ ,W'�, (, I., {Jt� , . .rfl>

A saúde da boca não pode
ser separada da saúde geral
do organismo. As infecções
ao redor dos dentes p�dem
proliferare gerar problemas
ao restante do corpo.

'

. 'Endocardite lnftarnatõria,
reumatismo articular

s
Ô

,

agudo, gastrite e atEfparftos
. prematuros são algumas das

sérias consequências: que
uma infecção bucodentária
pode provocar.
As bactérias. devido ao

estado inflamatório, se
espalham pelocorpo,
tanto pela via digestiva
(engolidas), quanto pela
circulação sanguínea"
causando um desequilíbrio
no organismo. E,
quando essa bactéria

(streptococcus), que é
comum e faz parte da flora
natural da boca, atinge o

coração, especiftcamertte
o tecido endocárdico, o
resultado é urna endocardíte

infecciosa, doença que
acomete o coração.e pode
matar.

,

Pessoas com histõrtcos
de alterações cardíaeas, .

que já tiveram lesões nas

válvulas cardíacas ou já
foram vitimas da doença
cardiopatia congênita
(anormalidade da estrutura
do coração), são mais

vulneráveis à ação de

bactérias e fungos e têm
maior probabilidade de ter

uma endocardite.
Os vírus e bactérias de .,

uma inflamação bucal,
quando disseminados .

-

na corrente sanguínea,
podem também atingir as
-articulacões; causando um

reumatismo articular agudo
e resultar em muita dor.
As consequências podem
ser graves. Outro órgão
que também pode sofrer
bastante com a invasão dos

microorganismos bucais é
o estômago. As substâncias
infecciosas passam a

irritar a mucosa do órgão,
.

originando em uma forte

gastrite.

Uma pesquisa da
Universidade do Alabama,
"na cidade de Birmingham,
Estados Unidos, com duas
mil grávidas, constatou que.
as mulheres com doença
bucal, periodontíte, têm 'até
sete vezes mais chances
de dar à luz a bebês

prematuros .

_-

A solução é o cuidado 'diário
com a saúde bucal, Temos

'que cu-idar da boca como

qualquer outro Órgão do

nosso corpo. A prevenção,
.uma boa escovação, uso de

, fio dental e visitas periódicas
ao dentista, é a maneira

menos dolorida, menos
preocupante e a melhor

forma de evitar problemas
que se tornariam graves.

IMAGEM PES�OAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedlcure - Unhas Artísticas

.. .

- Depilação - Maquiagem

MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇA A SUA ESCOLHA!
.

E AUMENTE A SUA RENDA!

TÉCNICAS' DE MASSAGEM:
- Oualificaç,ão em Massoterapia
- Shiatsu

.

- Ouiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela 'Secretaria
Estadual da Educação PortariaE nO 186
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Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de ap.arelhos auditivos
Assistência téenlca

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

www.caj.com.br
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Métrica e racionalismo
Se você estápensando em empreender um negócio, ou

já está em algum, pensando que "tudo será como antes", tris
te engano, pois nada será como antes e o futuro não é uma

incógnita, a não ser que você ache que não importa o que
acontece no seu entorno. Dentro de um aspecto de tempora
lidade, podemos dividir as análises de maneira retrospecti
va, que analisa o passado podendo estabelecer uma relação
de causa e efeito no presente, e outra prospectiva, ou seja, do
presente para o futuro. Assim como diz o ditado, "diga-me
com quem andas e te direi quem és", podemos considerar
nos negócios o seguinte, "diga-me o que fizestes e estás fa
zendo, e te direi o que serás".

Durante muitos anos, a imensa maioria dos empre-.

.endedores forjados na lida da "práxis", isto é, que apren-
. deram fazendo, em se mantendo no negócio e 'crescen
do, observou que em um determinado momento houve
a necessidade de adotar maiores sistemas de' controles,
portanto, pela adoção de uma administração profissio
nal, racional e métrica. A tecnologia tem ajudado fun
damentalmente nesta caminhada. Os sistemas de dados
deram lugar a sistemas de gestão empresarial integrados,
descentralizados, que permitem o' compartilhamento da
base de dados, eliminando redundâncias e aumentando a

competitividade das empresas.
Nesta caminhada, várias foram as fases 'para aperfeiçoa

rem seus processos internos através de softwares que foram
e são oferecidos no mercado. O primeiro deles foi o MRP

(Material Requirement Planning), que organizava o plane-

jamento dos materiais utilizados na cadeia produtiva. Na menta e monitoramento das 'Informações, oferecem maio
sua evolução veio o MRPII que gerenciava a capacidade res suporte a gestão do negócio. Nesta sopa de softwares,
de produção. Nos início dos anos 90, surge o ERP (Enter- qual o novo conceito necessário? A gestão inteligente deve

prise Resource Planning), englobando uma série de atíví- passar pelo que denominamos de SMDS (SystemMetric to
.

dades da gestão empresarial como finanças, contabilidade, Decision and Simulation), sistemas métricos para a decisão

produção logística e recursos humanos. A grande maioria e simulação de resultad-os. Embora contidos nos elementos
está nesta fase, e qu�m não está, vai acabar entrando, é ape- do BI, tal fator, o de poder simular, tem relevância cada vez
nas questão de tempo.. maior nos dias de hoje, pois eliminaria as decisões por in-

. Temos nesta esteira, o surgimento de soluções em HCM tuição, uma vezque os resultados das decisões passam a ser

(Human Capital Management), que automatiza e padroni- medidos instantaneamente.
za rotinas operacionais de recursos humanos, alinhadas a A partir de um conjunto de indicadores já estabelecidos
questões complexas da legislação trabalhista, principalmen- no sistema, acessa dados da empresa para geração de infor
te no caso do Brasil. Temos também o surgimento das solu-

.
mações tanto de forma retrospectiva quanto prospectiva,

ções emECM (Enterprise ContentManagement) que integra'· além de um elemento crucial, que é o de poder simular (jogo
os processos de documentos e auxilia as empresas a organi- empresarial) os resultados a partir de decisões que poderão
zar, gerenciar e distribuir informações. ser tornadas. Não somente critérios comerciais, humanos,

'Soluções em B2B (Business to Business), que automati- produtivos, mas principalmente contábil, onde a métrica
za ciclos de compras e de vendas, fortalecendo a cadeia de racional, tangível e intangível, qualitativa e quantitativa,
suprimentos e fornecimento: As soluções CRM (Costumer possibilitàrá o tratamento determinístico: relação de causa

Relationship Management), designam metodologias e sof- e efeito - inexistência de ena.
twares que permitem a uma empresamelhorar a satisfação Se nos referirmos ao que a Receita Federal irá impor,
de seus clientes, aumentarem resultados conhecendo me- pelas evidências, todo empreendedor deverá pensar em ter

lhor seus clientes e potenciais clientes. mos de "controladoría" em seus negócios, não importando
Surge commuita força na esteira das inovações, oBI (Bu- o tamanho, pergunte ao seu contador. Cada vez mais os ne

siness Intelligence), que integrado ao ERP, tem como objeti- gócios exigem certeza, adesão firme de verdade, sem temor

vo agilizar e aperfeiçoar o processo de tomada de decisões, de engano, ou, caso contrário, as penas serão gravíssimas e

buscando a maximização do retorno e geração de valor, ou doerão no bolso. Não dámais para brincar de negócio. Corra
seja, através de coleta, organização, análise, compartilha- e ajuste, resta pouco tempo.

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

MERCADO

Estimativa para inflação é elevada
�

Indice oficial deve encerrar ano em 4,8% e fica acima da meta do governo
Segundo economistas con

sultados pelo Banco Central, a
estimativa de inflação foi ele
vada pela quarta semana con

secutiva. O índice oficial deve
encerrar o. ano em 4,8%, ante.
projeção anterior de 4,78%. De
acordo com a pesquisa Focus

divulgada ontem, o IPCA (Ín
dice de Preços ao Corisumidor

Amplo) deve fechar o ano aci
ma da meta estabelecida pelo
governo, que é de 4,5%.

A estimativa para o cresci
mento do PIB (Produto Inter
no Bruto) de 2010 foi elevada
de 5,35% para 5,47% - para o

ano que vem, a estimativa é
de crescimento de 4,5%. Já as

previsões para a taxa básica
de juros (Selic) foram man-

. tidas pelos economistas, e o

índice deve ser de.ll,25% no

final do ano. Hoje, a taxa está'
em 8,75%. No fim de janeiro,

.

o Copom (Comitê de Política
Monetária) do Banco Central'

manteve a taxa nesse nível pela
quarta reunião consecutiva.
Para 2011, a projeção passou de

.

11% para 11,25%.

OUTRAS PREVISÕES
Também foram elevadas as

estimativas para outros índices
de inflação, cujos indicadores
são usados no cálculo dos re

ajustes de contratos e preços
administrados (como contas
de luz e aluguéis). Para 2010,
a previsão do mercado para o

. IGP-DI (Índice Geral de Pre-

ços - Disponibilidade Interna)
passou de 5,13% para 5,51%,
na quinta semana de alta. Já o

IGP-M (Índice Geral de Preços
- Mercado) passou de 4,84% na

semana anterior para 5,26% .

.

A previsão da. Fipe (Funda
ção Instituto de Pesquisas Eco

nômicas) para o IPC (Índice de
Preços ao Consumidor) ficou
em 5,28%,·ante 5,04% na esti
mativa anterior. Para o ano que

vem, a projeção para os três
índices é de 4',5%. A previsão
para o superavit da balança
comercial foi mantida em US$
10 bilhões e para o deficit nas
transações correntes subiu para
US$ 50,05 bilhões (ante US$ 48

bilhões]. A projeção para o dó
lar foi mantida em R$ 1,80.

LOTERIA
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Sobe demanda .'

. das empresas
De acordo com o indicador Serosa Experian, divulgado ontem, a deman

da das empresas por crédito aumentou 11,4% em janeiro, se comparado o

dezembro de 2009. No comparativo com o mesmo período do ano passado,
o crescimento foi de 3,1% - a terceiro alto anual consecutiva após dez meses

ininterruptos de variações negativos. Para os analistas, o resultado consolido
o cenário de recuperação do. demanda por crédito de pessoa jurídica. No anó
passado, o procuro havia sido 4,4% menor do que em 2008. Na classificação
por porte, a alto foi puxada pelas micro e pequenas empresas, cujo procura por
crédito cresceu 12,2%. Já os médios e grondes ficaram próximas da estabilida
de, com queda de 0,4% e elevação de 0,4% respectivamente.

INDICADORES
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MENSALÃO DO DEM

Câm.ara deve
cassar três

deputados
Objetivo é evitar intervenção
.federal no governo do DF

,
.

I ,

A Câmara Legislativa está
decidida, a cassar o mandato
de pelo menos três dos oito

deputados distritais envolvi
dos no "mensalão do DEM",
para tentar evitar a interven

ção federal no governo do
Distrito Federal. O corregedor
da Câmara, Raimundo Ribeiro

(PSDB), deve recomend,ar' a
abertura de processo por falta

de decoro parlamentar contra
Leonardo Prudente (ex-DEM,
sem partido); Eurídes B'ri
to (PMDB) e Júnior 'Brunelli
(PSC) - os três foram filmados
recebendo maços de dinheiro

.

do ex-secretário de Relações
Institucionais do Distrito Fe

deral, Durval Barbosa. f'

Paralelamente, os depu
tados distritais decidiram
colaborar com a abertura de

processo de impeachment
contra o governador afastado
José Roberto Arruda (ex-DEM,
sem partido). A Câmara deve
aprovar hoje, na Comissão de

Constituição e Justiça, o anda
mento de um dos três pedidos
de cassação de seu manda-

! .

I

(
\
I

) !

I
\

f
(
(

to. Arruda perdeu a base de

apoio que tinha na Câmara, e

está preso desde quinta-feira
da semana passada na Polícia
Federal.

O deputado e relator dos pe-,

didos de impeachment 'na CCJ,
Batista das Cooperativas (PRP),
anunciou que seu parecer é

pela admissibilidade da aber
tura do processo. A decisão de
abrir o processo contra Arruda
foi tomada na sexta-feira, tam
bém com o objetivo 'de evitar a

intervenção federal.
O

.

corregedor Raimundo
Ribeiro discute hoje na Câ
mara a situação de cada um

dos envolvidos no escândalo
revelado na Operação Caixa
de Pandora, e o relatório com

os pedidos de cassação do
mandato deve ser apresentado
por ele no início da próxima
semana. Deve acontecer hoje
também a discussão sobre o

destino de Paulo Octávio. Par
te da base é a favor da aber
tura de processo contra ele si
multaneamente ao de Arruda,
e parte é contra.

DIVULGAÇÃO

, Raimundo Ribeiro deve apresentar relatório no início do próximo semana

.
'

NACIONAl-------�-

LíDER ',DA,CATEI'
a

R$49.990,00

Jaraguá d3 Sul Jolnvllle
flua Prafessora.Adélla fishcr, 12 Rua 6IumenalJ:2.500

'fel: 47.3274.4100 Tel:'47.3145.4tOO

BlumeM�
Rua Dois de Sctembro, 42()
'Tel47.3231.4100

Florianópolis·· Estreito Flnrlaoópolls - Balra Ma.r
Rua General Llberata Bittencourt, 1,435 Avenida Beira Mar Norte (ao lado do .CIG)

Tel: 48.3281.4100 Tel: 48.3952.4100

lIala!
Rodovia Osvaldo Reis. 2,455

Tel: 47.3247.4100

70 fazendas marcadas pelo MST
Atingida a meta de apontar áreas que devem ser destinadas à reforma

CÉSARJUN�

Subiu para 70 o número de
fazendas atingidas pelo cha
mado "carnaval vermelho" do
líder dissidente do MST (Mo
vimento dos' Trabalhadores
Rurais Sem Terra) José Rainha' ,

Júnior, no oeste paulista. Novos
acamparrientos foram monta

dos em fazendas, da região de

Araçatuba, noroeste do Estado,
e da Alta Paulista. 'Atingimos a

nossa meta de apontar as áreas .

que devem ser destinadas à re
forma agrária", afirmou Rainha.
'1\ palavra agora está com o In
cra (Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária}".

Grupos ligados a Rainha

acamparam nos limites de mais

quatro fazendas da região de

Araçatuba. Outros acampa
mentos foram montados na·

Alta Paulista e um deles no

Pontal do Paranapanema. Com
a volta' do expediente nos fó
runs da região após o carnaval,
a expectativa é de que muitos
fazendeiros recorram à Justiça
para evitar que suas terras se

jam invadidas. Propriedades
. do governo estadual também
foram ocupadas ..

60% dos fazendas marcadas pelo MST teriam sido considerados improdutiva�
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o ANO

APe���n�Çi9�L-
quú e em todos municípios aqui da
região e litoral a fora,. entre mortos e

feridos, felizmente, mais um carnaval
passou para a alegria daqueles que
não gostam de folia. Do outro lado se

foi bom para você, Ótimo! Se não foi,
não se desespere, no ano que vem tem
mais. Para quem ficou parado, vendo a

banda passar, faça ofavor: no próximo '

ano, mexa-se! Para aquele que apro
veitou o embole e escancarou geral,
.nndc de, angústia, nem medo de ser

feliz... Agora está na hora de acertar
, I

os passos, pois o ano já começou para'
valer. Faça projetos: inclua nete ser

feliz, ajudar o próximo, afinal é essen

cial para a vida. É fundamental para a

alma de qualquer ser pensante. Faça
isso, lá nu outra porta, certamente, lhe'
fará bem. Feliz 2010 para todos!

_, ,.� '
..

LEITORA FIEL·
,

. ,

A leitora fiel de hoje é Andréia
: Campos. Elo também é outro
querido que fê' o colunatodos

, os dias poro conferir os notíCias
do nosso sociedade.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

". A alegria do olmo
constitui os belos
dias do vida, seja
qual !or o época,"'

SOCRATES

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
Na Pizzaria Casarão. Uma das 'mais tre-

"

dicionois de nosso região.

Curtir o Prensodõo
Beiro Rio. Músico 00 vivo,
,e comida de qualidade.

�.�
"

'

As belas Vanessa Rubia e Doia, emoldurando o boa gente Janio
.

Kloster, no carnaval do Azul & Branco, no Baependi
'

NIVER DO ROBSON
O jovem e talentoso diretor do gru
po lunender, Robson Amorim, uma
das pessoas que àdmiro e respei-'
to muito pelo suo simplicidade e

amizade, certamente, é o grande
aniversariante de hoje. Parabéns,
amigo! Só, desejo que Deus sem

pre te ilumine e faço você e toda
o sua família cada vez mnls feliz.

, Mil vivos!!!!

DANV& RAFA
Amanhã, mais conhecido como

sexta-feira, o pessoal da fuel co
mando, pelos promoters Thiàgo
Mattos e Pepe Narloch, e movi
menta a choperia Saloon com um

mega show da dupla Dany & Rafa
,

e participação do queridíssimo DJ
Bibbe Andreata.

'

SOMBRA
,

Cá entre nós, não é porque, o car

naval passou que a "corriola" vai,
arranjar uma- desculpa para ficar
em sua baia só para recuperar
o fôlego. Estamos no verão, há
programas para todos os gostos,
além dos bares de sempre para
quem quer colocar o papo em dia.
O litoral catarinense é o ano todó
uma festa! Parar por quê?! Vamos

, trabalhar gente!

\
'

"

NAS RODAS
• O carnaval passou, mas para uma

boa parte da turma que deixou a ci
dade, para ficar longe de qualquer

,

reco-reco, só faz o caminho de vol-
ta quando a semana virar...

.

coro de parabéns.

• Poro quem' estava azarando
.n dupla. Estavam desfilando de
mãos dadas na terça-feira no

'I,

Shopping, o empresário .Snulo
Bomfim e a linda namorada loira
luciane Biduschi, futura fisiote
rupeuto, Os dois estão na maior
sintonia.

• Não ousem esquecê-lo! O
dentista e cemnrndn Dr. luis Fer
nando Dellagiustina, o popular
Della, recebe hoje o merecido

. O DJ e craque
de futebol nas
horas vagas;
Nene Wolf e
sua Iell, nos
carnavais da
vida

BUELTEA

-

www.euelterrnenn.cern.br

,
,

• Vera, a esposa do meu amigo
, PinHuca, dô futebo,l society
7° Divisão� foi a mais querida
anive.rsarionte de terça-feira
(16): Se você a 'esqueceu, por
'favor, eíndn está,em tempo de
cumprimentá-lo. liguem! Ela vai
odorar saber que foi lembrada ..

• É impressionanfe o que',
eu recebo de 'e-maUs com

"

reclamação do Correio. Vem de
todos os buirfos do cidade. Essa
pauta que foi Qssun:to no Cânfora
de vereadores no começo dô ano,
sem .dúvido, deveria ser revisto.
Volto 00 assunto.

.
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SON,HO REALIZADO

,

'

Vander Carioca se apresenta na Malwee depois denove �nos na Europa
FOTOS CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

o namoro entre Malwee/
Cimed e' Vander Carioca fi
nalmente teve um final feliz.'
O pivô de 33 anos foi apre
sentado na tarde de ontem

.no Parque Malwee como um

dos grandes reforços para a
temporada de 2010. Vander

passou, nove anos na Europa
e nos últimos dois estava no

Thumen, da Rússia.
Além de atuar em um dos

grandes times brasileiros, 0°

pivô disse que a distância da
família e o' frio foram deter
minantes para voltar ao Bra
sil. "Estou muito feliz de en

trar para uma equipe que' vai
buscar títulos eIn tudo o que
disputar. Há dois anos já ve
nho amadurecendo essa ideia
de retornar e agora chegou a

hora", comemorou o pivô, que Vander,Carioca (C) jó jogou ao lado de Falcão e Lenísio .e foi comandado por Ferretti na Seleção Brasileira
tinha contrato, com o time rus-

so até maio, mas decidiu res

cindir para iniciar a tempora
da pela l\1alwee.

°

•

O jogador tem consciên
cia que precisará de um tem

DO para voltar a se adaptar�
\

ao futsal brasileiro. Nlas esse

processo promete ser muito

tranquilo. Vander já trabalhou
com o treinador Fernando Fer

retti, na Seleção Brasileira,
com 'Falcão, no Rio Miécimo,
e com Lenísio, naWinpro e no

Atlético-MG.
Ferrettí disse que a contra-

tação de Vander é um, sonho para abrilhantar' ainda mais o

realizado e o jogador vem
, planteL "Nosso grupo já é for-

Cacá Pavanello também

aproveitou a oportunidade
'para falar sobre, a: parceria
que a Malwee/Cimed fechou
com Brusque para O Campe
onato Estadual e os 500 Jasc
(Jogos Abertos de Santa Ca

tarina), que será naquele mu
nicípio: De acordo com ele,
os custos para alugar a Arena
Jaraguá (cerca de R$ 7 mil

I

por jogo) são aItos e a Prefei-
tura de Brusque arcará com

todas as despesas para ter a

Malwee nessas duas compe
tições. No entanto, a equi
pe que estará em quadra é -

a

-

te para a temporada e com a

vinda de Vander a expectativa
aumenta ainda mais. Se o trei-

.

nadar não atrapalhar, tendo
em vista a qualidade do plan
tel' temos grandes chances",
brincou Ferretti.

Vander garante que vai
trazer a experiência interna
cional para ajudar a Malwee
nas competições. Segundo
ele, o futsal russo é uma das·

forças da Europa e o que me- '
_

lhor paga os jogadores. "Não

00
Se o treinador
nõo utmpclhqt
tendo em vista
a qunlldnde do

plantel, temos
grandes chances",
Fernando Ferretti,
brincando ao

elogiar a equipe.

99

é à toa que eles têm três tí
tulos europeus de clubes «

chegaram a duas finais im

portantes com a Seleção"
analisou.

O pivô já está liberado par:
realizar sua pré-temporada
já que estava cerca de 20 dia:
sem jogar. Ele não deve viaja
para Betim (MG), pois o praz:
de inscrição para a Superlig,
se encerrou.

\ .

GENIElLl RODRIGUES

Malwee faz parceria com Brusque
Jogos' do Estadual serão mandados fora de [araguádo Sul

\
t
I
I }
I

(

!
l

I

Cacó Pavanello anunciou parceria com Brusque durante a apresentação

juvenil; por causa o extenso

calendário do time principal
nesse ano de 2010. '

'

\

OUTRO LOCAL
A possibilidade de alugar

outra quadra em [araguá do
Sul foi descartada por Cacá.

Segundo ele, apenas a Arena
tem as dimensões exigidas
pela Federação Catarinense de
Futsal e o time teve de buscar
,uma alternativa. Em 2009, a

Malwee mandou os jogos do
Estadual no Ginásio Willy
Germano Cessner, em Corupá.

. ''A_ Liga foi aumentada.para

21 equipes e o torcedor pedi
ficar tranquilo porque tererno:
muitos jogos na Arena", justi
ficou Cacá, De acordo com (

diretor, .se realizada na Arena
uma competição como o Esta
dual gera cerca de R$ 200 mi
de custos para a Malwee.

No Estadual a representa
ção é apenas da Malwee e po:
isso a equipe pode escolhe:
onde mandar os jogos. No:

[ase o time representa tam

bém o município e por issr
deve montar uma equipe I

para Brusque e atuar por [a
raguá do Sul na competição.
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JOGOS DECISIVOS

Joinville é o primeiro finalista
.

No Rio, Botafogo quebra tabu e decide a Taça Guanabara
DA REDAÇÃO

o Joinville fez um jogo de tem

pos distintos e garantiu a vaga para
a decisão do turno do Campeonato
Catarinense. Em casa, o Tricolor
ficou no 2x2 com o Metropolitano
e agora aguarda o adversário, que
Sai do confronto de hoje, às 21h50,
entre Avaí e Atlético de lbirarna, na
Ressacada (o time da Capital tem a

vantagem do empate).
Diante da torcida, o Jec coman

dou o primeiro tempo, quando
.abriu 2xO com Lima, aos 26 minu
tos e Ricardinho aos 42. Depois.do .:

intervalo, o time do técnico Sérgio
Ramirez recuou e aceitou a pressão
do Metropolitano, que precisava vi
rar o jogo para se garantir na decisão,
Os blumenauenses descontaram

\

com Cristiano aos oito minutos e

empataram com Mário André, aos
47, no último lance da partida.

No Rio' de Janeiro, os foliões
do Flamengo não conseguiram
completar a festa iniciada no

Carnaval. Melhor para o Botafo
go, que quebrou um tabu de dois

.

anos sem vencer o rival e ganhou
de virada por 2xl.

O Rubro-Negro foi melhor no
.

jogo e abusou de perder gols. VlIÚ
cius Pacheco abriu o placar aos 24

minutos, masMarcelo Cordeiro em
patou ainda no primeiro tempo. Na
etapa final, [oel Santana tirou Lúcio
Flávio para a entrada de Caio, que
garantiu a vitória aos 37 minutos. O

Fogão enfrentará o Vasco na final da
TaçaGuanabara, domingo. JoinviHe, do atacante Lima (E), aguarda apenas o adversário da final

A

POR ONDE ANDA VOCE
ADEMIR ROESLER?

,

2° CAPITULO
1986 - O ANO PROMETIDO
Há tempo poro o plantio e tempo. poro o co
lhelta.üs microciclos de introdução e prepa
ração gerol tinham sido vencidos, o prepara- '.

ção específico estava terminado, iniciamos o

fase pré-competitivo (30 dias) e o seguir os
competições.

O BATISMO DE FOGO
Aconteceu no Troféu João Carlos de Oliveira
realizado em Curitiba no período de 8 o 10
de maio de 1986. Estreou em grande estilo
nos competições nacionais. Classificou-se en

tre os oito finalistas, competindo com atletas
consagrados no cenário Sul-Americano, como
os olímpicos Antônio Eusébio� Pedro Paulo.
Chiamulera e Eronildes Araújo. Ademir fez
uma corrido espetacular, conquistou o quarto
lugar e estabeleceu um novo recorde catari-

. nense com o marco de 51,5 segundos.

-

CAMPEAO ESTADUAL
Naquele mês, no período de 23 o 25, foi renli-

-Ó,

zado em Criciúma o Campeonato Estadual e o

"Rombo", apelido que recebeu por se parecer
com Silvestre Stallone, confirmou suo exce

lente fase. Venceu com sobros os 400 metros
.

.

com barreiros e os 400 metros rosos.

ACERVO PESSOAL

Este.s jogos� realizados em Joinville, poderíamos dizer que foram
os "Jogos do Ademir": correu, venceu' encantou e emocionou.
No provo de 40q metros com barreiras,. llderou o provo de ponto

: o ponto" ultrapassou cada obstáculo com gestosatléticos sin
cronizados· beirando g' petfeiçãa. De quebra, báteu ó recorde.
Nos .400 metros rosas, trnvau um duelo espetcculcr com 9 ette-

.

ta olímpico Evaldo Rosa. Fizeram vibror e emocionar o grande
público presente. A cinco metros do linha de chegado, os .dois
gigantes estavam rigorosamente emparelhados, foi quando o

ja.raguaense num esforço sobre-humano deslocou-se como o

prQprio. vento, transpassondo o tempo e o rival. Venceu por um.
déci' . d'e se undo.' '.

Ademir Roesler foi
.

pentacampeão nos Jogos
Abertos e do Estadual·

OLIMPíADA
DO IMIGRAN.JE
Promovido pelo Federação Pau
lista de Atletismo e pelo Jornal
do Imigronte, foi realizado no

pista do Ibiropuera em Sõo Paulo
'nos dias 13, 14 e 15 de junho de
1986. Competindo pelo equipe
dos descendentes de olemües ven-

.

ceu os provas de 400 metros rasos.
e 400 metros com barreiros.

.

, RECEBO A NOTícut••
De que foro .vítima de uma 'bola perdido. O grande compeõo en-

"

., contro�se em urna code.iro de rodos. Siga em frente Ademir, este
f1J9f!1ento t91.�êz seja o �a' f ob�tgculó quetenhos que)Jltro,pQssot

2Dj'r.�fe-ei 'os sábios pold�r ue'''e'uvj·de· AmQdeus'Mo.Hf,url:,: "êxiste
',,"'1. ".'

'

.ÓroÓ: I 1./ ':'.'11'

sempre um recorde (J 'ser batido, um camiAho inexplorado em'aJgum·
lugar do mundo. E quando nõo houver'mais sonhos, have.,ó lem
branças, e o imaginação pem fabricar outros sonhos".

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO �TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2010

.�.Ç�M.��º�.�!º ..��ºç�:º"r,"""':"'"
• QUARTAS-OE-FINAL TURNO
RESULTADOS
São José Ox2 Inter-SM

.

Grêmio 4x2 Veranópolis

HOJE

19h ..-,Novo Hamburgo x São �ui:z:
21h50 - Internacional x

Juventude

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 8a RODADA

RESULTADOS

Iraty 1xO Serrano
,. .

Paraná lxl Operário .'

Toledo 1x1 Corinthians-PR

Rio Branco 3xO Nacional

Cianorte 1x0 Cascavel

Paranavaí 1x1 Corltiba

HOJE

19h30 - Atlético-PR x Eng. Beltrão

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 22,
Atlético-PR 14, Paranavaí 14, lraty
14,Hio Branco 13, Connthlaris
PR 12, Cascavel 11, Operário 10,

Çi���itte �o; Paran� 19tToledo
9,.Serra;no 7, Nacional. 5 eêng,
Beltrão 1 .

• CAMPEONATO PAULISTA
......................... , " - .. " ", , .. � , .. , _." .....• ".- ..

• 9a RODADA

RESULTADOS
,

, Rio �r,ancq 0xO Monte Alui
Rio·Claro··1xO ltuano
Paulista Oxl Ponte Preta

,
,

Oeste 1x2 Portuguesa
Sertãdzinho 2x3 Santo André

Mogi Mirim Ox3 Corlnthians

Palmeiras lx4 São Caetano

HOJE

19h30 - Mirassol x Botafogo
21h - Santos x Bragantino
21h50 - São Paulo x Barueri

CLASSIFICAÇÃO: Santos 19,
Corinthians 18, S�nto André 18,

BQta.fQ�o-SP 17, Ponte Preta 17,
São'Paulo 14, São Caetano 14;
Palmeiras 13, Portuguesa 12,

Baruerl12,Bragemtino 9, Ituano

9, Oeste,9, Mirassol 9, Rio Branco
9, Paulista 8, Mogi Mi·rim. 8, Rio

• SEMJFINAL TAÇA GUANABARA

RESULTADO

Flamengo 1><2 Botafogo

. • LIGA DOS CAMPÕES
. DA EUROPA

.

...... , , , ., , ; " .. " , , .

RESULTADOS

Bayern Munique 2xl Fiorentina
<, Porto 2xl Arsenal
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Linha ele Funtto

Julimar Pivatto
Estadual em Brusque

É polêmica a decisão da diretoria da Malwee/Cimed
em mandar os jogos do Estadual em Brusque, Como a

Prefeitura de lá vai bancar, o clube economizará, pois
todos nós sabemos que, no Estadual, o público é me
nor e a renda não consegue pagar o aluguel da Arena
Iaraguá (hoje na casa dos R$ 7 mil). Por outro lado, o
time já recebeu dinheiro da Prefeitura de Jaraguá do Sul
e isso pode contrariar os torcedores. Quem sabe pode
ser uma sugestão para o futuro: ao invés de repassar
verba, por que não isentar o aluguel ou cobrar apenas
um valor simbólico? '

..

Nova camisa
Depois de encerrado o contrato corri a Um':

bro, a Malwee/Cimed também já definiu o

novo fornecedor de material esportivo. Será a

própriaMalweeMalhas, em parceria com a CIO

Sports. Até o início de março, as nóvas camisas
(veja foto) devem estar nas lojas para ô torce

dor. Mas o valor ainda não foi definido. Outra
boa notícia é que, com a antiga empresa, o nú
mero de uniformes era limitado e-agora o clube
terá mais liberdade para confeccionar quantas
quiser, na hora que precisar.

VOC�SABIA?

ESPORTE--------

\

ESCOLHA A MELHOR

OPçÃO�

- julimar@oçorreiodop'ovo.com.br

CÉSAR JUNKES

QUEATAÇA DACOPA
DOMUNDO DEVE

MUDAR APENAS EM
2038? A FIFA USA O

MODELO ATUAL DESDE
ACOPA DE 1974,JÁQUE

O BRASIL LEVOU AJULES RIMET
,

ÉM 1970. A INTENÇÃO ÉSó TROCAR
QUANDO NÃO DERMAIS PARA ESCREVER

NA PLACAQUE FICA NA BASE.

DOIS TOQUES
REFORÇO.O meia-atacante Cadu
é o novo reforço do Criciúrna.
O jogador vem do Atlético de
Sorocaba e tem 23 anos.

***

JUVENTUS·O zagueiro Tiago
Gasparino foi confirmado corno

novo reforço. Ele tem vínculo
com o São Caetano, mas estava na
Catanduvense.

***

MAISGENTE·O empresário Genival
Santos deve confirmar pelo menos
mais três nomes ainda nesta
semana - um meia, um atacante e

um goleiro.
***

CONFIRMADO·O atacante Vandinho
devefazer sua estreia hoje no Avaí,
contra o Atlético de Ibirarna. Mas
ele não deve ser titular.

•

.

\

Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas. com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT (cód.5U21C4) MY 09/10, Total Flex, 4 portas, com preço promoCional à partir de
28.990,OO.Novo Fax 1.0 VHT (5Z31R4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), lotai flex MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista a

partir de R$ 30,990,00. (Cód. 5Z62E) com preço promocional à vista a partir de R$ 42.990.00. Pólo Halch 1.6 VHT (9A32N4), Talai Flex MY 09/10. 4 portas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedan 1.6 (cód.
. 9"42N4) MY 09/10. Total Flex, 4 portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gol g4 1.02 portas com preço à vista a partir de R$ 23.490,00 R$ 12.214,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais de R$ 985,70.

. Taxa de juros de 0% a.m. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E41. lotai f1ex, MY 09/10 4 portas. com preço promocional à vista a partir de.R$ 30.990.00.

Preços e condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Validade: 18/02/2010 .

,com.br Grupo Auto eu. 40 anos de credibilidade.

�arQguá Auto Elite
Uma relcçõo de confiança •

..
i

4732746000
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