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Perigo no peso
das mochilas

330 toneladas de
lixo são recolhidas

'

Pois devem ficar atentos aos materiais
necessários e também à posturo dos filhos.

SEUS F,ILHOS
O CORREIO DO I)OVO � ��r;JlIIiJIf_�

Prefeituro estudo possibilidade de implantar
depósito funcionando o ano inteiro.

Página 6
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DEPOIS DE CINCO MESES; ERWINO MENEGOTTI ESTÁ ABERTA PARA TRÁFEGO NORMAL DE VEíCULOS. MAS OBRAS
CONTINUAM NO ACOSTAMENTO E NÃO HÁ PRAZO PARA TRECHO SER ASFALTADO. OBRA CUSTOU RS 200 MIL

,
\

PT define nomes

para corrida eleito'rol
Diretório municipal deve apresentar, até o dia 20 de
março, os nomes poro disputar os cargos de deputado
estadual e federol nos eleições de outubro.

Página 4

-

Acijs confirma Durval
Marcatto na presidência

Posse do líder empresarial está marcado poro o dia
18 de março. Entre os prioridades está o bandeira do
BR-280 e maior representação político do região.

Página 7

Demora na confecção
da Carteira de Trabalho

. Movimento intenso no Agência do Ministério do.
Trobalho também gero reclamação dos usuórios.
Documento levo mais de 30 dias poro ser entregue.

Página 5

Juventus apresento
novos contratados

Prefeitura avalia
data da demoliçã�
Se.gundo secretório Ivo Konell, projeto
do novo terminal urbano ainda posso
por estudos técnicos. Passagem mais
coro começou o valer ontem.

Página 7

IDEIA GENIAL
Batom por todos

os contos.
Página 16
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FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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OPINIAO----------

EDITORIAL

Escolha necessária
,

J..

CHARGE

PONTO DE VISTA

o governador na cadeia

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCfUli'OR f. !::OnOR

{'b}IfW.pr{OSAPO��S;lAIiE.Clill.
XPGJi::OliltBR) .

terão que pagar pelos seus crirnes? Ou

apenas elegeram um bode expiatório,
para parecer que as coisas estão mu

dando? Sim, porque se começarem a

prender os políticos ladrões, vai sobrar
muito, muito pouco neguinho por aí.

E no meio da baixaria toda, o nosso

excelentíssimo presidente tinha que dar
o seu toque de gênio, claro, declarando
(depois 'negou) que estava muito "cha
teado" com a prisão do governador (ou
ex?) do Distrito Federal. Com os tantos

escândalos de corrupção e roubalhei
ra que tem vindo à tona durante todo
o seu "governo", ele não fica chateado,
pois não? Aí está tudo bem. Aliás, não
é a primeira vez que ele passa à mão na

cabeça de político denunciado por cor

rupção e apropriação de bens públicos.

Espera-se, não é de agora, que pelo
menos a Justiça seja correta neste país,
para que o resto, quem sabe, então co

mece .a entrar nos eixos. Bom sinal ver

que ela não aceitou o pedido de habeas

corpus e mantém o "governador" pre
so. Até quando, não se sabe, pois de re

pente acham uma brecha e o dito cujo
é libertado.

Os pedidos de impeachment tam
bém estão sendo analisados, será que
serão aceitos? Ou será que o "governa
dor" renuncia antes, para não perder os
"direitos políticos"?

Precisamos aprender a votar. Ou
então não votar em ninguém, anular o

voto, para que saibam que não temos
candidatos decentes, não temos tido

opções decentes.

Õ O)RlCEIO DO POlI4)
�;919. 2010
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E o senhor José Roberto Arruda,
governador do Distrito Federal, teve

sua prisão preventiva levada a efeito,
finalmente, por ordem- do Superior
Tribunal Federal. A defesa do gover
nador corrupto entrou com pedido de
habeas corpus, que felizmente foi in
deferido pelo ministro Marco Aurélio,
ainda bem.

Será que isso é uma luz no fim do
túnel, um sinal de que os políticos cor

ruptos vão deixar de ser intocáveis e

DO LEITOR

Transporte coletivo
Assunto mais polêmico da atualidade em nossa pacata

Jaraguá do Sul, a demolição do ginásio de esportes Arthur
Müller para posterior construção de um terminal urbano

desperta preocupação que vai além do fato do menciona
do ginásio já fazer parte da história de nosso município e

de ser utilizado para eventos culturais e esportivos.
Causa estranheza o fato de não ter sido lembrado até

agora o fator trânsito, -já tão caótico, que o digam os mora

dores dos bairros Centro e Czerniewicz, que todos os dias
enfrentam uma verdadeira via sacra para poderem chegar
ao seu local de trabalho, estudo ououtro que seja.

Por ser uma rua central que dá acesso a vários bairros,
é natural ver a Epitácio Pessoa congestionada, principal
mente em horários de pico. Imaginem então com o cons
tante movimento de ônibus e passageiros, que já pode ser

visto no local do atual terminal, que está situado em uma rua

lateral pouco movimentada. Com a construção do terminal
na Epitácio Pessoa, esta se tomará quase que intransitável,
aindamais com a conhecida pouca paciência dos jaragua
enses no trânsito, este que já é recordista em acidentes.

EDERLEY MARLON FÜLlK, j.\CAOÊri,fUCO DE PIREi"W

Atenção com os efeitos anabólicos
Os anabolizantes fazem parte dos fármacos produzidos

em laboratórios, no ,qual a testosterona é o principal pro
duto. Usados constantemente por esportistas e atletas com
o único propósito de aumentar o volume da massa mus

cular e a força. Modernos laboratórios vem desenvolvendo
maneiras de reduzir a qualidade peculiar do esteróide em
detrimento as causas nos órgão sexuais e no desenvolvi
mento no geral. Os efeitos nocivos promovidos pelos es

teróides anabólicos interagem pelo aumento significativo
das lesões nos tendões e ligamentos', no crescimento dos
adolescentes com relação na redução da altura final, nas
disfunções do fígado, .na redução do tamanho dos testícu
los, levando assim, a esterilidade e também lesionando a

próstata gravemente. Conforme o gênero, a mulher tam
bém sofre. os efeitos que os anabolizantes produzem, como
aumento dos pêlos, engrossamento da voz e outras mu

danças que ocorrem na região genital. '

EDUARDO RA,MSAUER, pr�O��f.SSOlfJl NJ.%. ÂfUU�! �)�\ [::JlllCJ,\ÇÃO fi!HCifl!, e
MESTRE ElljIl GES1'Ã,Q 1)[ p(n.h"ICAS PÚBUCAS

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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----POLITICA--

Carolina Tomaselli
Esgoto.

Em visita ao bairro João Pessoa, no domingo, o ve

reador José Osório de Ávila (DEM) verificou a situação
da Rua Francisco Panstein, em frente ao eras (Centro de

Referência de Assistência Social), onde (;) esgoto corre a

céu aberto. Além disso, o excesso de terra que desceu do

morro está entupindo a boca de lobo mais próxima, a

60 metros. Segundo ele, é preciso urgentemente colocar

tubulações para escoamento das águas pluviais. O vere

ador vai formalizar o pedido através de uma indicação,

que deve �er protocoladahoje na Câmara.

Calçadão
Vereador Jaime Negherbon

(PMDB) defende o fechamento
do calçadão daMarechal ao me
nos nos fins de semana. "Acho

que Iaraguá é a única cidade no

Brasil onde passam carros no

calçadão", comentou o vereador,

que promete procurar a Prefei

tura para apresentar a propos
ta. No ano passado, o vereador'
Francisco Alves (PT) já havia

formalizado o pedido ao gover
no através de unia indicação.

Apoio'
Por meio de um comunicado,

aArnvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) informa

que solidariza-se com o vereador'
de Guaramirim; Gilberto Iunckes
(PPS), que foi agredido por po
liciais após ser confundido com

um traficante. A entidade enviou

um ofício ao comando da Polí

cia Militar pedindo "celeridade

na apuração e punição exem

plar dos envolvidos no episódio
,

ocorrido dia 13 de fevereiro".

'.i' II!! I, '.I I -'}.';, I:J' '. ,i '

A.,Quairo., meses 7das conve.nções,. os partidos no

nono colégló eleitoral do ,,Estaho,' Gom'eçam." a ,?e reunire
com mais frequência parasedi'm,entar proj,etQs de, çan
dictaturas a deputado estadual e.:,federal péla região.
Vindo de uma disputa com o PT naeleíção municipal, o

PPS é um-dos partidos que se.reúne na.oréxíma sema

na para decidir se vai ou não íaríçar nomes à disputa. p
PV também agualda erientações da executiva estadual

,
sobre a estratégia da sigla para outubro.

ARQUIVO OGP

ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

.DIVULGAÇÃO

PT
O ex-presidente do PT, Mar

'cos Scarpato, não está na lis

ta de pré-candidatos da sigla
apresentada pelo novo presi
dente Riolando Petry. Scarpa
to, porém, deve sim concorrer

a deputado estadual, como era
f aventado pelo partido no ano'

passado. Só que ele deve se

candidatar pela região de São
.

Francisco do Sul. Quando ve

reador, em 2002, Scarpato con
correu a deputado, só que fe

deral, recebendo 18.854 votos.

, Razões
A implantação do sistema

de transporte, coletivo/ urbano
integrado e o sistema de arreca-

. dação eletrônica pelaViação Ca

narinho parece ter sido o motivo

do reajuste da tarifa única. Pelo

menos é o que leva a entender

o decreto assinado pela prefeita
Cecília Konell (DEM) na última

sexta - feira, confirmando au

menta de R$ 2,25 para R$ 2,50

J para quem
tem o cartão da em

presa. A tarifa embarcada conti

nua sendo de R$ 2,80.

REPRODUÇÃO

� PREfEITURAMUNICIPALOEJARAGUÃDOSUL

.

� ESTADO DE SANTA ÇATARINA
_

'

C....C.1I . .E.T_Q_._ ...,Hé_l»=IL_.
'. >

- <.

Re.ailr!.VI a T�lrJla Umca do SetviçO- da -

TransporktCoHIl/'ffl.

A PREFEn'A MUNICIPAl. oe JAAAGUÁ 00 SUL eo uso dê SUo.'lSõ

CONSIDERANDO a �11�O 00 Sí$lflma oe Tl'!lIl1lpor1e Cc\e,"VI;.

Urbaoo tnlL"jJracXl o du $tf!Tn9 ee Arrec..'1d"çiI.!ll:,'IEltT6!tk:t'l pala ctif'IOCSBjlmllrJa de lf(l(l5opOrte

OO\enyo neste Mun.id9�;

AlUI Fica CJ!.!tOl'iZaoo O valor 00 RS 2.50 {O<J1s mais e cWqwnta
I;.etltavoaj p;tta (J pligRmMlada tarifa fH�rca ant�d/l;.

M.t' Permanece a larlla líniea de AS 2,80 (Oois reai!J, co ®enIa

tt!nt."I.',IOIJ) p&ra B pas�m oml;mrcoda.

M.S" Este í.XJ·CffilO l'lf'llr8 em ",i�al oa da.tll da soe /'IIJbllco.ça-o, com

Elrtm��partifd(! 22cfé�teirockt20'G.

-Ulragu{i oc Sul. 1& de fovo!$l!oda 2010.

{" I/r/,jl
·(i(.ttlt'�·
CECILIA KOIIELL

Prazo 1
Emissoras de rádio e televi

são começaram a veicular on

tem a propaganda institucional

da Justiça Eleitoral alertando'

sobre o prazo para os jovens
que ainda não possuem o títu

lo e querem votar nas eleições
. deste ano. Quem completar 16

anos até 3 de outubro, dia das

eleições, pode requerer o título

até 5 de maio. O voto somente é

obrigatório para. os maiores de

18 anos. Para quem tem entre 16

e 18 anos e para os que têmmais

de 70 o voto é facultativo, assim
como para os analfabetos.

Prazo2
Dia 5 de maio também é a

data-Iimite para quem mudou

de endereço pedir a transferên
cia de domicílio e para o eleitor

portador de necessidades espe
ciais solicitar sua transferência

para seção eleitoral especial.
Para tirar o título ou transfe
rir o domicílio são necessários

identidade, comprovante de'

residência; título anterior (se
for o caso) e, para os cidadãos

do' sexo masculino, compro
vante de quitação militar. Para
evitar filas, é possível solicitar
o título pela internet.

"

I ,�

?Rf.SH)�Nrf;J»A
SAlVJ1Á, ARTHU1PJ·

�H5(HINijj�n.i SI'E{"IÉ'
'

. o -AJi:QROO W'�4FffNIIJI;JJlr,p!, ,

.
COM o I'i/IUNIC[PlOrPARA

, .

lNDf:.NI'lIl(:A;'O DO '

1P!8kr,�Qm! nms ÊlJ�NJO$,
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PROPORCIONAL

pOLíTICA-----�----

Prazo vale para todos os diretórios e coincide com congresso estadual da sigla

I

f

JARAGUÁ DO SUL

O diretório municipal do
PT deve definir, até o dia 20

de março, os nomes para. dis

putar . os cargos de deputado
estadual e federal nas eleições
de outubro. A data coincide
com o' congresso estadual da
sigla, ocasião em que os di
retórios municipais devem

apresentar os indicados para o

pleito proporcional.
A informação é de Riolando

Petry, que assumiu a presídên-
.

cia do partido em Jaraguá do
Sul no último sábado. O sin
dicalista e a nova composição
diretiva ficam no comando da

sigla pelos próximos três anos.
Segundo ele, o PT da cidade
deve indicar um candidato a

deputado estadual e um fede
ral. Entre os possíveis nomes

para a Câmara em Brasília es

tão o do ex-deputado Dionei
da Silva e do advogado Airton
Sudbrack.

Para a Assembleia Legisla
tiva, Petry afirma que o vere

ador de Jaraguá do Sul; Justi
no da Luz, e o de Schroeder,
Moacir Zamboni, colocaram o ,

Julgamento é
odiado no TRE

A Aime (Ação de Impug
nação deMandato Eletivo) em
que o prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) é acusado de compra
de votos pelo adversário Eval
do Junckes (PT) foi retirada
da pauta do TRE (Tribunal
Regional Eleitoral). O recurso

protocolado pelo petista seria

julgado ontem mas, segundo
Bylaardt, foi retirado por de
cisão do relator, juiz Rafael
de Assis Horn, já que os em

bargos declaratórios no TSE

(Tribunal'Superior Eleitoral)
aguardam Julgamento.

.

Os embargos foram pro
tocolados por Junckes para
tentar reverter a decisão da
última instância que recon

duzíu Bylaardt à Prefeitu
ra, em novembro passado.
O prefeito eleito havia sido
cassado pelo TRE em julho,
em outra ação movida pelo
adversário. A Aime corre em

segredo de Justiça.

,
-

nome à disposição para uma

eventual candidatura. Petry
afirma que o partido não. pre
tende escolher os indicados
em votação, e sim através de
conversas para chegar a um

consenso. "Vamos analisar

alguns critérios, como a den
sidade eleitoral de cada pré
candidato", explicá.

FOCO EM 2012
Além das eleições deste ano,

a nova diretoria do PT já pla
neja as ações mirando o pleito
municipal em 2012. "Estamos

hoje com mais de 700 filiados
e queremos trabalhar com a

militância pensando na dispu
ta para' a Prefeitura. Ainda não

conseguimos sair vencedores
nas eleições municipais, mas

temos convicção de que chega
remos mais fortes daqui a dois
anos", comenta Petry.

GIOVANNI RAMOS

Marcos Scarpato passou a

presidência para Riolando
Petry no último sábado

• SecJletaria" de
Comunicação e Eventos
Leone Silva'

," • Secretaria da Juventude
Mauro de Paula

• Secretaria da Mulher
Cíomara Kochella

• Secretaria da Nucleação
Marcondes FrontóriQ' "

• Secretaria de
Movimentos Populares
Laudicéia Cardoso

• Líder deBancada
.

Justino Pereira da Luz

PERGUNTAS SOBRE O ARTHUR MÜLLER: .

• Quando foi realizada a última reforma no

ginásio? Informar o valor gasto na referida
reforma.

• Qual o valor já investido no ginásio nos

últimos 12 meses?
• De onde vieram os recursos e qual o valor
dos mesmos?

• Quantos servidores estão lotados e '.

quantos serão lotados como funcionários
'neste ginásio?-

'
'

• Quantos e quais são os projetos
encaminhados pela administraçõó pública

- (em todas as áreas), neste mandato,
,

ao governo federal? Apontar a ,data do

protocolo e o número do projeto.
• Quantos e quais são os projetos
encaminhados peja administração pública
(em todas as áreas), neste mandato, ao
governo estadual? Apontar a data do

;"protocolo e o número do projeto.
� Quantos e quais são os 'projetos
encaminhados pela administração pública
(em todas as áreas), anteriores a este

mandato, com destino ao governo federal?
Apontar a tramitação dos projetos e justificar
a inércia dos mesmos, quando for o caso.

• Quantos e quais são_Qs projetos
encaminhados pela administração pública

• Como se dá a utilização do espaço do ginásio e

quem pode utilizar e ter acesso a este espaço?
• Como se dá a reserva para a utilização do

ginásio e qual o calendário para 2010?
• Qual a área total do imóvel onde se

encontra o ginásio?
• Cópia da matrícula atualizada do imóvel
onde se encontra o ginásio?

• Cópia da lei que regulamenta a doação do
imóvel do estado para o município?

(em todas as áreas), anteriores a este

mandato, com destino ao governo estadual?
Apontar a tramitação dos projetos e justificar
a inércia dos mesmos quando for o caso.

,; Quantos e quais projetos encaminhados
pela administração pública (em todas as

áreas) ao Governo Federal e ao Governo
Estadual, foram atendidos?

• Quantos e quais projetos encaminhados
pela administração pública (em todas as

áreas) ao governo federal e ao governo
estadual, efetivamente, foram, ou estão
sendo, executados?
Existem outros' projetos, em elaboração
(ainda não protocolados) que beneficiem
o município de Jaraguá do Sul? Qual
a previsão para que os mesmos sejam
encaminhados?

Câmam quer informações
. por escrito sobre o ginásio
JARAGUÁ DO SUL

APrefeitura precisará respon
der informações por escrito sobre
o ginásio Arthur Müller para a

.

Câmara de Vereadores. Um pedi
do de informação assinado pelos
integrantes do G8 foi aprovado
na Casa, exigindo explicações so
bre o funcionamento e projetos
envolvendo o ginásio, que pode
ser demolido para construção de
uni terminal urbano.

O documento pede a cópia da
lei que regulamenta a doação do
imóvel para o município, a data
da última reforma, os valores

gastos com a manutenção do gi
násio, o número de funcionários
no local, além de uma cópia da

. matrícula atualizada do imóvel.
Parao vereador Jean Carla Leut

precht (PC do B), que presidiu a

Fundação de Esportes na admi

nistração passada, as perguntas
do,pedido de informação ressal
tam a necessidade de manter o

P-ERGUNTAS SOBRE PROJETOS PARA
OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL:

ginásio aberto.
Os vereadores do Demo

cratas foram os únicos a vota
contra a proposta. Para José dI
Ávila (DEM), o excesso de pe
didos de informação desgas
tam o poder público. Já o líde
do governo Adernar Possama
afirmou que a princípio f

contra a demolição do Arthu:
Muller, mas é preciso analisa

.

com calma o projeto.
Outro pedido de informaçãr

aprovado por unanimidade ru

semana passada requer informa
ções da Prefeitura sobre projeto:
encaminhados aos governo:
estadual e federal. O pedido
assinado pela bancada do PT

requer-os números dos pratoco
los dos projetos encaminhado:

'para as outras esferas. "Que
remos saber se as obras nãr
ocorrem por falta de verbas, de

projetos ou de interesse mesmo"
afirmou Francisco Alves (PT).-
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"Número elevado de pedidos de Carteiras de Trabalho superlota agência e desacelera os atendimentos
-

QUAL A SUA OPINIAO·QUANTO AO ATENDIMENTO PRESTADO',...
,

. ,PELA AGENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO?

,

,

"

A minha reclamação é sobre
a demora para a Carteira de

,._ .

," Trabalho ficar pronta. Tenho
uma vaga de emprego, mas vou
acabar perdendo".

. CLÁUDIO SEIFERT, 26,
SOLDADOR

"Foi bom, me atenderam rápido.
Eu tinha vindo outro dia e

pediram para vir hoje cedo, só
peguei a senha e deu tudo certo".
MAIVE JARDUSIM, 27,
DESEMPREGADA

"�chei bom, apesar de que
essa foi a primeira vez que
precisei. Vim alterar minha
Carteira de Trabalho e

resolveram tudo bem rápido".
SUZANA FERREIRA, 36,
EXPEDIDORA

"Achei ótimo. Demorou
um mês para chegar a minha

.

Carteira de Trabp.lho, mas
tudo bem".
WOELlTOM DA SILVA, 18,
AUXILIAR �E PRODUÇÃO

"Não achei muito bom não. Não
resolveram o meu problema.
Tinha que ter recebido o Seguro
Desemprego no dia 18 só que,

vai demorar mdis três meses".
,

SIDINEI DE CARVALHO, 21,
TECELÃO

"No meu caso era uma
rescisão com horário marcado,
então foi rápido e não teve
problema algum".
MARIA HELENA ERBS, 25,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Movimento em

GERAL o CORREIO DO POVO------------------------------------------------------
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agencia mais

do que duplico
Confecção da Carteira de

. Trabalho leva mais de um mês�
�
o
c::
L.U
CL
co

5
,
;LL

JARAGUÁ DO SUL
OS jaraguaenses que pro

curaram a agência local do
Ministério do Trabalho ao

longo das últimas semanas
necessitaram também de uma

parcela adicional de paciên
cia. A demora rio atendimento
atinge, principalmente, quem
procura o órgão para solicitar
a confecção de' carteiras.

Segundo a promotora de
vendas Iria Laguna, 39, na sex
ta-feira passada, a situação a re

voltou. Isso porque, depois de
uma hora aguardando a vez, ela
foi convidada a retornar nesta
segunda-feira, pois as portas
do escritório seriam fechadas.
"Não posso começar no empre
go, novo enquanto não tiver o

documento em mãos", reclama.
Os problemas, conforme a

chefe do estabelecimento, Loi
va Wilvert, são causados pelo
aumento na procura por parte
dos próprios trabalhadores.
Se no restante do ano a filial
recebe cerca de 70 pessoas
ao dia, em janeiro e fevereiro
esse número chega a 200. A

movimentação excessiva se

deve exclusivamente aos en

caminhamentos da Carteira
de Trabalho.

Além de prejudicar a rotina
da agência, os pedidos acima
da média 'também desacele
ram a liberação dos documen
tos. Eles são feitos em Joinville
e, como no município vizinho
a busca sofreu aumento signi
ficativo a exemplo de Jaraguá
do Sul, o prazo de recebimen
to ultrapassa um mês.

O expediente dos três fun
cionários do Ministério come

ça às 8h e segue até às 12h. À
tarde, ele tem início às 13h e

encerra às 17h. Entretanto, a

população somente pode reti
rar senhas antes das llh e das
15h. D�s 16h às 17h, os servi
dores reservam o horário para
atribuições internas.

KELLY ERDMANN

EM1SSAO .Df PiOTAS
FISCAIS ELET ONlCAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 Imês

para até 50 NF..e emltidas
tJ
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'Erwino Menegotti está liberada
Galeria foi recolocada para abertura da pista, que ainda segue em obras

.

.

, PIERO RAGAZZI,

.
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FIM DA NOVELA'

Depois de cinco meses, a

Rua Erwino Menegottí está fi
nalmente com o tráfego libera
do em duas pistas, em frente
ao Samae. 'No fim de semana,
o local foi aterrado após a subs
tituição, da .galeria, rompida
em setembro. Apesar disso, as

obras ainda não terminaram, O
acostamento deve ser finaliza
do nas próximas semanas. Não
há previsão de quando o local
vai receber uni novo asfalto.

De acordo com o secretário
de Obras e Urbanismo, Valdir
Bordin, o próximo passo será a

continuação da galeria, mas o

trânsito não deve ser interdita
do novamente. "Essa etapa vai
demorar mais, porque terernos
que fazer um novo projeto. Mas
vamos escavar apenas no pátio
da empresa Menegotti e isso
não vai atrapalhar a vida da co

munidade" � afirma.
Segundo o secretário, as

obras custaram cerca de R$ 200
mil. As alterações feitas 'no fim
de semana não ocasionaram
falta de luz. Mas, no sábado,
os bairros Centro, Barra do Rio

Obras ne ElE
" fecham a rua

Desde o início das obras
da, ETE [Estação de Trata
mento de Esgoto), do Bairro
São Luís, o trânsito no local-

'está complicado. Algumas
vezes, a rua' João januério
Ayroso precisá ser interdi ..
tada ,por causa da instala- �'

ção de tubos: O assessor de
gestão ambiental do Samae,

.

Leocádio Neves e Silva, afir
ma que não. há: como avisar a
população antecipadamente
sobre as obras na pista.

A construção deve encer

rar no fim deste ano, e até lá
é possível que a pista seja in
terditada em alguns dias e ho
rários. "É muito complicado,
tentamos ao máximo deixar

,

em meia pista. Mas quando
não, dá, sinalizamos a rua

próximo ao Arroz Urbano e

também na, ponte do Parque
Malwee, para. evitar que as

pessoas passem por esse. tra

jeto", comenta Leocádío.

Cerro, Rio da Luz e São Luiz fi
caram sem água. Já no domin
go, a região do Baependi até o

João Pessoa teve o fornecimento
interrompido,

Morador da região do Sa
mac, Fábio Rafael Vasel foi um

. das prejudicados com o rompi
mento da tubulação. Ela afirma
que o trânsito estava sempre
um caos e que alguns motoris
tas brigaram por falta de res

peito à\ sinalização. 'Agora que
o trânsito foi liberado acho que
vai melhorar. Apesar de não es

tar 100% pronto, estamos mais
aliviados porque o fim da nove
la está chegando",

Apesar do alívio dos mora

dores, Bordín ainda alerta que é
preciso ter cuidado ao trafegar
pelo local. "Como precisamos
esperar a terra baixar para co

locar o asfalto, os motoristas
precisam ir com calma, Já os

pedestres têm que ficar atentos,
pois o trabalho nas laterais' da
rua ainda não foi finalizado",
recomenda,

DÉBORA KELLNER

GERAl----------

Bordin fiscalizou a obra no fim de semana e garante que rua não será mais interrompida apesar dos trabalhos

(. '

Arrastão da Limpeza recolhe
'" mais de 300' toneladas de lixo.

A oitava edição do Arrastão A Prefeitura de Jaraguá utilizou
da Limpeza, do programa Aqui dez camínhões, três carregadeiEu Moro, Aqui Eu Cuido, reco- . ras e cinco carros, para coletar o
lheu cerca de 330 toneladas de .material. Em,março o programalixo nos bairros Vieira, João Pes- vai atender, a Barra do Rio Cerro, o

.

-soa, Vila Chartres e Santa Luzia. - Jaraguá 84, [araguá 99 e Caríbal-
: Outros 50 quilos de plástico e ou- di. O projeto deve terminar em
tros resíduos foram retirados do junho, após todos os bairros se-

.

rio Itapocuzinho por integrantes rem'atendidos"Mas a ideia pode ,

.

" '. do Clube de Canoagem. se tomar.: definitiva; "Estamos, '

ti :'" ' De acordo com a coordena- estudando Um local para que as
.

!
"
dora do programa, Iosiane Tro- pessoas possam levar 'os'mate-"

catti, essa região apresentou um riaisvelhos, que não-servem paranúmero baixo de' lixo. "Nessas' doação, e atender o público o ano
localidades os moradores nor- todo", anuncia josiane,
malmente são de áreas rurais, ou

• \,�., ( ��-f�� o e�p�sas� Eles já têm uma cor:s�o�! -
--
- ..

-:�� 'o :li:'l' cI�ntiz�çao sobre e_ssa" questao
_
.•..z:

.

•••..... -'-'�iWi,:"fJf:_
"

ha muito tempo e nao tem gran-o'

.�.__-:_� •

des problemas com o lixo. Isso é". '

-

muito bom, quanto menos reco··

lhermos, melhor", confirma.
'�; ?,.;,. g Essa edição do Aqui EuMoro, �

;'.,'i;.. •.• � Aqui Eu Cuido envolveu a parti-=:>

� cipação de mais de cem pessoas,
entre voluntários e servidores.

�:"i::

�:.�"
. .i��:;:'

.....�
_é·,'a;,�'· "_�,

Projeto vai atender todos os bairros do município até junho deste ano

PRÓXIMOS, BAIRROS
, Março" Barra do Rio Cerro, Jaraguá
84, Jcrnqué 99 e Goribaldi

• Abril - Centro, Vila Nova, Rio
Molha, Barro do Rio, Molha

• Maio - Três Rios do Norte, Santo
Antônio, Ribeirõo Grande do Norte

• Junho" Águo Verde, Estrado Novo,
Rou, Três Rios do Sul
(A data ainda nõo foi definido)
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Usuário já paga
mais pela passagem
Projeto do novo terminal passa por análise
JARAGUÁ DO SUL

A aposentada Iria Goltz, 39
anos, ficou sabendo na tarde
de ontem que terá que desem
bolsar mais para oomprar as

passagens de ônibus. Mora
dora do Rio da Luz, Iria com

pras há cinco meses, R$ 22,50
.ern créditos através do,Cartão
Tem para ir até o Centro quan
do necessário. Agora, ela. terá
que desembolsar R$ 25 para
adquirir a mesma quantidade
de bilhetes,

"Para mim não vai aumen
tar tanto o valor, mas para
quem usa ônibus todo dia já
vai dar uma diferença grande'),
comentou. Ela critica o fato
de o reajuste acontecer cin
co meses depois que a tarifa
única começou a vigorar. "Faz
tão pouco tempo que o passe
único começou a funcionar e

já teve reajuste", criticou. Para
quem não está cadastrado no

sistema integrado, o preço da
tarifa permaneceu R$ 2,80,
que vigora desde setembro do
ano passado.

O decreto que reajusta a

passagem de ônibus foi assi -
.

nado na sexta-feira pela pre
feita Cecília Konell. O aumenta
aconteceu em meio à polêmica
da instalação do novo terminal
urbano. A administração acre

dita que o terreno do ginásio
Arthur Müller é o local ideal

o CORREIO DO POVO ln
TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE2�

urna melhor representatividade
política no Vale do Itapocu, "Esta
pode ser a solução para conse

guirmosmais investimentos para
a região", destacou Marcatto.

O atual presidente, Cuí
dó Bretzke, comentou sobre as

maiores conquistas durante a

sua gestão. Entre elas está a rei

vindicação pelo projeto de dupli
cação'da BR-280, no trecho entre
Jaraguá do Sul e São Francisco
do Sul. No momento, o Dnit

(Departamento de Infraestrntu
ra de Transportes) realiza estu

dos complementares para obter
a licença prévia junto ao lhama

(Instituto Brasileiro dos Recursos
Naturais Renováveis). "Foi um
êxito avançar nessa questão",

Acijs e Apevi elegem a nova

diretoria para o próximo ano
JARAGUÁ DO SUL

A Acijs (Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul) elegeu

.

ontem a nova diretoria. A partir
do dia 18 de março, Durval Mar
catto Júnior assume a direção da
entidade para os próximos 12

.
meses no lugar de Guida Bret
zke. Na oportunidade, a diretoria
da Apevi(Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu) tam
bém foi reeleita. O presidente

.

. da entidade, Edson Schmidt, e o

,I, -r vice, Alessandro TruppelMacha-
:r:r; ,,' do, foram reconduzidos ao cargo,

que já é ocupado há um ano.

Sobre os planos para o pró
ximo ano, o futuro presidente da

Acijs afirma que, entre a" bandei
ras da entidade está a luta por

Para Natália, a decisão da
Prefeitura está na "contramão"
do que foi prometido no plano
de governo de Cecília Konell.
"Ela (prefeita) prometeu que
ia construir novos ginásios e

áreas de lazer, e agora querem
demolir o Arthur Müller.

-

·E

qual é a garantia que um-outro

espaço vai ser construído7" ,

questiona. .. I· i_

Ela também acredita que
a construção de um novo ter

minal não vai resolver os pro
blemas do transporte coletivo.
"O transporte integrado, para._

��,."

contra o projeto do governo.
O encontro contou também

com. a presença da prefeita e

do marido dela, o secretário
de Administração e Finanças,
Ivo Konell,

DAIANE ZANGHELlNI

Relocação de ginásio é questionada
Vereadora diz que novo terminal não é.solução para o transporte coletivo _

para construir a estrutura.
.

Porém, a ideia não é vista

com bons olhos por parte da

'população, que não quer :.q:ue
o complexo esportivo sera de
molido. No sábado de manhã,
cerca de 200 pessoas partici
param de uma manifestação

funcionar direito, não depen
de apenas de um terminal,
mas da construção de termi
nais nos bairros", acrescentou.

O secretário Ivo Konell afir
ma que o projeto do novo termi
nal urbano' prevê a construção
de quatro terminais nos bairros
Ilha da Figueira, Rau, Rio Cena
e Czerniewicz, mas que os ter

renos ainda precisam ser desa

propriados. Segundo ele, a data
da demolição do ginásio ainda
não foi definida porque, no mo
mento, o projeto passa por estu
dos técnicos.

Projeto busca estimular leitura
através da reciclagem de lixo
JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo mês, es
tudantes da rede municipal de
ensino poderão trocar materiais
recicláveis por livros de literatu
ra. O primeiro passo para a ini
ciativa foi dado ontem, quando

� representantes do Instituto Evo
� luir, de Blumenau, apresentaram
ffi aos diretores das escolas munici
õ:

pais de Jaraguá do Sul o projeto
"Livro Livre", que é patrocinado
pelaWeg através da Lei de Incen
tivo à Cultura, Lei Rouanet. O in
vestimenta para o projeto será de
R$ 400mil e vai atender cerca de
12 mil alunos do ensino funda
mental de todo o município.

O "Livro Livre" será realiza
do no município até dezembro.
Neste período, 9S estudantes das
escolas cadastradas irão recolher
materiais recicláveis e, a cada
mês de participação, receberão
livros. A escola deverá vender o
lixo arrecadado para recicladores
e investir o dinheiro na compra
de livros e materiaisdidáticos,

"É importante ressaltar que
o aluno não está ganhando um

livro, mas conquistando um li
vro por estar fazendo a sua parte
pelo planeta. Nós também vamos

acompanhar todo o investimento
realizado pela escola com a ven

da dos recicláveis", comentou a

presidente do Instituto Evoluir,
Cristina Marques.

No total, serão distribuídos
130mll livros, divididos emqúá
ITO coleções. As obras são inédi
tas, de diferentes gêneros e foram
escritas por autores da região. O
projeto "Livro Livre" já aconte

ceu em Blumenau e Gaspar; be
neficiando 17,7 mil estudantes
e 1,4 mil professores de 107 es

colas, O investimento realizado

pelo projeto nestes municípios
foi superior a·R$ 250 mil.

Levantamento da secretaria
de Obras publicado na edição
de O Correio do Povo de sábado
mostrou que apenas 3,5% do
lixo produzido no município é
reciclado.Uma das pessoas contrá

rias à demolição é a presiden
te da Câmara de Vereadores,
Natália Petry. Ela afirma que
o .Arthur Müller tem "valor
histórico" para a comunidade
e acredita r que a administra

ção está sendo autoritária ao
. tomar a decisão sem ouvir
as entidades representativas
do município. "Nunca cha
maram as lideranças para
conversar sobre o assunto. Na
minha opinião, dizer que o gi
násio será relocado é um de
vaneio", criticou.

CÉSAR JUNKES

Cristina afinna
que iniciativa vai
atender cerca de
12 mil alunos do

município
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Reforma é.motivo de divergência
Ex-prefeito não confirma que estrago em escola foi causado porvendaval
GUARAMIRIM

O atual prefeito de Guara
mirim, Nilson Bylaardt, e o ex

prefeito Evaldo João [unckes, o
Pupo, divergem sobre a docu
mentação das obras de refor
ma da escola Vereador Heitor
Antônio da Silva, no bairro
Barro Branco. A nota fiscal de

serviço da empresa Engevale,
emitida no dia 20 de janeiro,
foi '0 documento apontado
pela Prefeitura de Guaramirim

para justificar a paralisação
das obras da escola, que acon

teceu no dia 12 de fevereiro.
"Na Prefeitura não consta

nenhuma licença para essa re

forma", garante o prefeito Nil
son Bylaardt. Em contrapartida
o ex-prefeito Pupo afirma que os

documentos necessários para a

obra existem e que estariam. na
,

SDR (Secretaria de Desenvolvi-

menta Regional).
.

Ontem, [unckes afirmou
que o município buscou ver

ba para a reforma junto a um

fundo especial da Defesa Ci
vil, que, contempla cidades

atingidas por catástrofes na

turais. Ele disse que alegou
ao órgão que o telhado da
instituição foi danificado por
um vendaval em setembro do
ano passado. Ontem, porém,
não confirmoy que o venda
val teria causado estragos na

instituição.
A atual administração afir

ma que a estrutura foi danifica
da pela ação do tempo. Bylaardt
solicitou o relatório de todas as

estruturas afetadas durante o

vendaval e deve receber os do
cumentos nos próximos dias.

CRISTIANE ALVES

PIERO RAGAZZI.

Desde eteehemente do escola, no quinto-feira passado, alunos estudam no galpão de uma igreja no �C-413

Prefeito acredita que melhoria
será retomada dentro de 60 dias

O prefeito Nilson Bylaardt
disse que a contratação'da em
presa sem licitação foi perce- .

bida no início do mês, quando
a Engevale apresentou a nota

de serviço para a Prefeitura. A
nota, faturada no valor de R$
99.966,16, foi encaminhada

pela administração à SDR (Se-
cretaria de Desenvolvimento AULA NO GALPÃO
Regional), mas lá não foram Desde a quinta-feira passa-
encontrados os documentos da, os 55 alunos da instituição
necessários para continuar o estudam no galpão da Igreja
processo. A nota então foi re- da Santíssima Trindade, às

passada para a Prefeitura de margens da SC-413. 'A situa

Guaramirim.
'.

ção foi mostrada na edição de
Diante disso, Bylaardt re- sábado de O Correio do Povo.

.solveu t;

interromper as obras

para não' sofrer um processo
no ';Ministério Público. A re:.
forma começou em janeiro
deste anÇ>. Bylaardt prevê que
a melhoria seja retomada em

60 dias e será, executada com

'. dinheiro da Prefeitura.

Conferência da
Defesa Civil é hoje

Hoje nccntece a Conferência Re- A conferência é coordenada pela De-
I gional de Defeso Civil, no pavilhão . tesa Civil/JS e a Secretaria de Estado

"A" do Parque Municipal de Eve·ntos.· de Desenvolvimento Regional. A ca-

Os interessados que não conseguiram missão organizadora do é formada
se inscrever através do site (http:// por representantes dos municípios que
portal.jaraguadosul.com.br/) poderão integram a região da Amvali: Jaraguó
se inscrever pessoalmente, das 8 às do Sul, Guoramirim, Massaranduba,
9h, no local do evento. A conferência Schroeder, Corupó, Barro Velha e São
começa logo após o fim das inscrições. João do Itaperiú.
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Garibaldi continua sem médico
Desde novembro,moradores da região são encaminhados ao PamadaBarra
JARAGU� DO SUL lógicos são' realizados normal-

O pedreiro Valdecir Fran- mente. Já os agendamentos de
cisco dos Santos, 35 anos, mo- consulta são encaminhados ao

radar da localidade de Jaragua- Pama da Barra e cada paciente
zinho, precisou de um médico demora, em média, quatro dias
em novembro do ano passado. . para receber o atendimento.
Ao procurar o Posto de Saúde De acordo com o secretáiio
Santo Estevão, no bairro Gari-

.

municipal de Saúde, lrineu
.' baldi, o mais próximo da casa Pasold, o Programa Saúde da
dele, recebeu a notícia de que Família está suspenso no bairro'
a unidade estava sem médi- devido à ausência demédico, "O
co. Na época, foi encaminha- profissional que atuava no San
do para o posto de saúde da to Estevão conseguiu uma vaga
Barra do Rio Cerro, que fica para residência médica e pediu
a cerca de 15 quilômetros do o desligamento", justifica.
bairro onde mora. Na manhã

»c: Segundo ele, dos 20 médicos
de ontem, quando precisou de contratados através de edital no

. atendimento novamente, desta ano passado, dois pediram de
vez para uma injeção, esteve no· missão. A intenção da Secreta
Posto Santo Estevão e percebeu ria é abrir um novo edital para

. que' a situação continua. a mes- contratação de médicos antes do
ma: o local permanece sem mé- mês de abril, quando iniciam as

dica. "É ruim porque o dá Barra restrições para as ações de gover
ficamuito longe. Seriamelhor se no devido à Lei Eleitoral. Devem
tivéssemos um médico aqui", ser abertas pelo menos 13 vagas
comentou o morador. para clínico-geral com atuação

Atualmente nove funcio- no Programa Saúde da Família
nários trabalham na unidade (PSF). ·Hoje, existem 10 pontos
de saúde do Caribaldi. Pro- de PSF no município e a ideia é .

cedimentos como vacinação, ampliar a rede para 22 unidades
curativo, exames preventivos, até o fim deste ano.

acompanhamentos de recém
nascidos e tratamentos odonto- . DEBORA VOLPI

Centro Cirúrgico vai passar por reformas antes de ser reaberto

FOTOS PI ERO RAGAZZI

Valdecir procúrou o Posto de Saúde Semto Estevão ontem, para injeção e reclama da-falta de médicos

Paclentes ·do Su's serão
atendidos em Jaraguá

90 exames

sem resultado
O fechamento do Centro

Cirúrgico do Hospital San
to Antônio, em Cuaramirím,
pouco deve interferir no' aten
dimento da rede pública de
saúde de' Jaraguá do Sul, de

, acordo com o secretário muni

cipal de Saúde, lrineu Pasold.

Segundo ele, Jaraguá já vinha
atendendo os moradores do

município vizinho nos dois
hospitais da cidade. "O que
existe é um convênio com a

Secretaria de Estado de Saú
de pára a realização de partos,
cesárias e cirurgias de urgên
cia 'pelo Sus (Sistema Único
de Saúde). Esse dinheiro qUB
estava vindo do Estado para
Guaramirim, agora virá para
Jaraguá", justifica.

O prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, também ga
rante que a medida não causa

rá grandes impactos na saúde

pública de Jaraguá do Sul. "No

Santo Antônio, a maioria dos'

procedimentos estavam sendo
realizados no particular. [ara
guá já atendia,os pacientes do
Sus de-Cuaramírim, e vai con
tinuar atendendo", afirma.

A decisão pela interdição
do centro cirúrgico, segundo
Bylaardt, traz mais segurança
para os próprios pacientes. "O
local precisa passar por refor-

'

mas para se adequar às nor

mas exigidas pela Vigilância
Sanitária Estadual", explica.
Um projeto para a reforma do
centro deve ser enviado ao ór

gão estadual. A estimativa é
de que a obra custe em média,
R$ 400 mil.

.

Além . do antigo centro

cirúrgico do hospital Santo
Antônio, que acaba de ser fe
chado, um novo, inaugurado
em 2008, nunca chegou a fun
cionar, por ter sido embargado
pela Vigilância.

'

No mês de janeiro foram re

gistrados dois casos de suspeita
de gripe A na região. Em ambos
os casos, os pacientes são de Ia-
'raguá,do Sul e os exames descar
taram a contaminação pelo vírus

.

H1Nl. Segundo dados da Gerên
cia de Saúde, outros 90 exames

realizados ernjulho de 2009, ain
da não chegaram ao município.
O secretáriomunicipal de Saúde,
Irineu Pasold, diz que a situação
está controlada, mas que Os cuida
dos com higiene são necessários.

Ele adianta ainda que no mês
de março acontece a campanha
de vacinação contra o vírus H1Nl.
A ideia do Ministério da Saúde é
imunizar crianças, idosos, gestan
tes ,e profissionais da Saúde. Mas

segundo Iasold, na região Sul do

país, os' governos buscam conse

guir o acesso à vacina para todas as
faixas etárias da população. Em
Jaraguá do Sul, idosos e crianças
continuarão recebendo a vacina
contra a gripe comum.
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· Lo Bodeguito Del Medio
Chegando a Havana Velha.já se sente o som

da música,cubana. O mambo, a pachanga, o

mozambique, o paca e o pilón de Pacho Alonso.
As raízes africanas e sua expressão cultural se
mesclaram com as espanholas, dos quais surgi
ram a "rumba de cajón" de los solares cubanos
e o "guaguancó" sensual, que se entremeia nos

. bares e restaurantes da região. O lugar respira·

história e rebeldia. Nada melhor do que o co

mandante Lalo para conhecer essa parte da Ha
vana, repleta de praças e museus. Os. prédios
coloniais, tombados como patrimônio cultural
da humanidade, estão sendo restaurados com

apoio do governo espanhol .e italiano, no qual
se destaca a Praça da Catedral, lugar encantador
e impregnado de manifestações culturais. Perto
daí se encontra "La Bodeguita del Médio".

Restaurante pequeno e acolhedor, o mesmo se

transformou no berço do coquetel cubano mais
·

conhecido internacionalmente: o mojito. Prepa
rado com uma mistura de rum, suco de limão,
açúcar, água gasificada, gelo e hortelã, resulta

surpreendentemente gostoso. Na mesma Havana
Velha, perto do parque central, se encontra outro
festejado restaurante, "EI Floridita". Seu coque
tel mais famoso é o "daiquirí", bebida feita com
rum, açúcar, suco de limão e gelo batido. Seu
frequentador mais conhecido era o escritor nor
teamericano Ernest Hemingway.

Nas paredes da Bodeguita podem-se obser
var assinaturas e textos de escritores, estadistas,
cientistas, pintores, cineastas, poetas,' chegados
de diferentes lugares do mundo para desfrutar as
deliciosas comidas, nas quais não pode faltar a

carne de porco assada e frita, tostones, frijoles ne
gros, arroz moro, tasajo e yuca com molho. O co

mandante Lalo, a DoutoraMarta da Universidade
da Havana, minha mulher e eu, nos sentamos
no fundo do restaurante para saborear os pratos
típicos, quando escutamos Uln grupo de pesso
as cantando junto aos músicos "Hasta sempre
comandante", canção dedicada ao 'Che Cuevara,
Levantei-me e fui .até aquelas pessoas reunidas
no salão principal do restaurante, e constatei que
havia europeus, franceses, canadenses, centroa
mericanos e curiosamente alguns estaduniden-

· ses - ainda me pergunto como chegaram a Cuba

(seguramente quando voltarem a seu país vão ser
.

multados ou presos, se o FBI descobrir). Aproxi
mei-me do gerente, e comentei que estava comigo
o comandante Lalo Sardinhas, que foi capitão da

segunda coluria do Che em Sierra Maestra.
Fizeram .com que o chamasse para conhe

cê-lo. Nunca vou esquecer esse momento. As

pessoas o aplaudia.m de pé. Era uma forma de

homenagem aos momentos grandiosos da re-
.

volução cubana, perante uma testemunha viva',
daquela epopeia, A "Bodeguita delMedio", sem
querer, recria esse pedacinho da história nas

jornadas de trabalho voluntário; nos centros

hospitalares; na luta contra o analfabetismo; na
lembrança de uma vida dedicada à criação do
homem novo. Pode ser saudosismo tardio pen
sar nessas coisas, mas valeu a pena vivê-las.

II dné Breithoupt 2
".2012 (leg)

,

, "

• SherlbckHolmes (Le�) (T4h10; 16h40,:- todos os dius)
• Amor sem Escalas (leg)

.

(19hl 0,21 h20 - todos os diaS)

• Cine BreithQupt 3 ,

'. Alvin e os Esquilos 2 (DubJ' , .'

(13h40, 15h3.0, l,7'h20, 19h1 0.- todos os díós)
• Avotor (leg) (21,.h; tOdos os ,dias)

Uma ligação
inexplicável'

Sem ter o que fazer, Hanna vai cuidar
de um homem que ficou temporariamen
te cego. Entre eles, surqe uma ligação
cheia de segredos, verdades, mentiras,
condescendência e dor, da qual nenhum
deles irá sair ileso e a qual irá mudar a

vida de ambos para sempre.

Reações humanas a

, grandes tragédias
A partir da cobertura de desastres

como o Katrina e o 11 de Setembro,
Amando Ripley mostra que os sobrevi
ventes 'têm características parecidas,
analisando o' mo_do como reagem em

situações de estresse e como lidam com

o medo no dia- a dia. Mais do que um

simples relato, o livro mostra como nosso

cérebro reage diante de uma tragédia. '

NOVELAS

CAMA DE GATO
Rose expulso Verônico da mansão e ela soi enfureci
do contando aos repórteres que Gustavo desistiu do

, cnsamenta Verônico obrigo Gustavo a assinar um

documento transferindo todos os seus bens poro elo.
Pedro e Débora decidem morar juntos e arrumar um

emprego poro sustentar o filho. Ledo fico revoltado

quando Pedro conto que 'vai moror sozinho com Débo
ra. Verônica vê Domenico e Kátia atrás dela e conse-

.

gue despistá-los. Verônico entro no mansão, aviso que
é o novo dono e expulso o ex-faxineiro e seus filhos.

TEMPOS MODERNOS
Leal se surpreende ao rever o antigo amigo e Nie
monn diz a ele que chegou a horo de acertarem os

contos. Ramón provoco Ditto e os dois se enfrentam.
Jannis comemoro o seu primeiro dia de faculdade
com Túlio. Nelinho se obrigo em um ferro-velho. Al
bano procuro Goretti e lhe oferece um acordo poro
que elo fique do seu lado. Zeco encontro Nelinha no

ruo e tento se aproximot mos ela o despreza. Ramón·
levo Nelinho poro sua coso e Zeco.obserVo de longe.
Niemonn foz uma proposto o Hélio. Frank não respon
de 00 chamado de Leal.

VIVER A VIDA
Sondrinho fico preocupado por não conseguir folar
com Bênê, que saiu paro levar o amigo baleado
paro o hospital. Luciano fico encontoda com a coso

amarelo. Rofoelo não entende quando Alice o im

pede de entror no quarto de Luciano. A ex-modelo
fico deslumbrada com o quarto que Marcos e Heleno
preparorom poro elo. Garcia sente soudodes de Rofo
ela. Todos no coso amarelo conversam sobre a festo
de boas-vindos poro Luciano. Doro fico irritado 00

constatar que Rafoela não está em coso. Tereza fico
cismada ao conhecer Doro.

PODER PARALELO
Bruno assiste à entrevisto que Fernando dó e desco-

.

bre que elo pode estar grávido, Bruno mondo Borue!
descobrir se Fernando está ou não grávida. Fernando
revela o Tony que se envolveu com Jurocí e Armondo.
A atriz revelo que quando descobriu que estava grávi
da de Armando, resolveu abortar. Neide conta o Bruno
que o filho que Fernanda abortou em de Jurocí. Em
seguida, diz que'pode ter sido do Armando também,
já que elo montinho caso com os dois. fotógrofo bote
foto de Tony com o mõo no barriga de Fernando.

BELA A FEIA
Ricordo acode Verônico que está em estado de cho

que. Elo porte poro cima de Diogo. Ricordo,pede que
a noivo se acalme. Verônica grita e Vem pede que
Ricordo o controle. Adriano se diverte. Ricordo, tenso,
tenta esclarecer a situação. Os investidores vão em

boro. Todos ficom passados. Rodrigo pede .que Olga
se entendo com Vero. Olga também não se mostro
muito ,felii. mos diz que irá se esforçar. Ele pede que
Rodrigo tenha paciência com Cíntia. Ela àindo assusta

Rodrigo quando falo sobre destino e também sobre o

perda do bebê.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade dos
emissoras).
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DIVIRTA-SE

Indo pra escola
Um caipira finalmente entra para o escola,
e animado por estar aprendendo, resolve
esnobar um compadre seu.

_

- Então Zé, você sobe quem foi Tiradentes?
- Não, não sei. .

-Ih ... é iSSQ que dó o coro não estudar. Mos
e Pedro ÁI.vores Cabrol?
- Também não sei.
-Ih... tá vendo? É isso que dá não estudar.
Irritado, o compadre pergunta: _

- Mos João, e o Pedro Paulo? Você sobe
quem é?
- Não...
- É o cara que está indo na sua caso

enquanto você vai pra escola!

SUDOKU

. Brasileira em um

reulity americano
A brasileira Giglionne Braga, 21 anos,
vai participar do reolity america no

"If I Con Dream", ao lado de outros

quatro concorrentes - ela é a única
brasileira. O programo vai ser veicu
lado no internet e tem a assinatura
de 'Simon Füller, criador do ''American
Idol" e ex-empresário das Spice Girls.
O reality não tem eliminação, e o

prêmio é uma vaga em Hollyw·ood. A
estreia está prevista para março.

Andrucha' 'flagrado
com outra mulher
o diretor Andrucha Waddington,
marido de Fernanda Torres, foi visto
aos beijos corri Gabi Figueiredo, sócia
da produtora Sambo filmes, em
um camarote na upresentnçãn dos
escolas de sambo campeãs no Rio de .

Janeiro, que aconteceu no madrugado
do domingo. Waddington disse que _

não devia satisfações a ninguém. Há
rumores de que Andrucha e Fernando
estariam separados desde dezembro..

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

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

r-E '

sse e o

Snifi, o
preguiço.so
gato- da
leitora

Rosemery
Fabiano.

I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

-'11 ÁRIES
.

.V1"
(20/3 a 20/4)
Apesar de contra-

� l tempos, poderá ter
uma grande vitória

no campo profissional. No amor,
a Lua fortalece seus vínculos
com a pessoa amada. Muito do

q'ue você pensa que é, pode não
ser. Não tire conclusões precipi
tadas e viva sem amarras.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Excelente dia .

para reivindicar
um aumento ou

promoção, mas cuide com falsos

amigos. No,ite promissora no

amor e o relacionamento está

bem-amparado. Tenho mais

objetividade, e não permito que
os outros abusem de voçê.

Sol com aumento de nuvens e pancadas de
chuva com trovoados entre o tarde e o noite.

Sensação de ar abafado.

� Fases da lua

MINGUANTE CHEIA

�� Jaragw3 do Sul e Begiào
5/2 28/2

HOJE

MíN: 23°C
MÁX: 32°C
Sol com chuva

QUARTA
MíN: 21°C
MÁX: 29°C
Sol com.chuva

QUINTA.
MíN: 18°C
MÁX: 22°C
Sol com chuva

SEXTA·

MíN: 17°C
MÁX: 22°C
Nublado

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Terá facilidade

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Alguém pode te
passar o perna. A
tarde será muito

produtivo. Talvez queira ficar
sozinho hoje para pensar na sua

vida amorosa. Dê importância às·
conveniências, mas lembre-se
da utilidade das coisas e não

esqueço um compromisso.

#
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

�
•

O desejo de mudar

( { .

a sua rotina pode
revelar certa

insatisfação e a ajuda financeira
pode chegar da família. Ótimo
dia poro fazer acordos e as

pazes. Não largue Q que está
fazendo. Seu objetivo principal
terá muita energia construtivo!

LIBRA
(23/9 a 22/10)
Cuidado com a

'rebeldia. Tarde pro
dutiva para quem

trabalha sozinho. Na paquero,
as baladas e as novas investidos
contam com energia. �õo crie
grandes expectativas sobre o que
está desejando, assim você estará
atraindo bons fluidos.

para convencer as

pessoas e o período
é perfeito poro os estudos ou

atividades mentais. Aceite as

mudanças da vida. Boa noite
para fortalecer o amor. Mais
uma vez a boa sorte contribuirá
para que as coisas deem certo.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
A sua intuição pode
trazer descober-
tas importantes,

principalmente se trabalha com

pesquisa. No amor, seu jeito sutil
e discreto favorecerá o romance.

Aproveite para dar um troto no
corpo, cuidar da alimentação e

da saúde.

ANIVERSÁRIOS .

, -

22/2
Ademar Menegotti
Adriana C_ N.eitzel
Albani D. de Souza
Alfredo Gunther
Angelo Menestrina

.

AngelO' Meier
'

·

BrunCl M. Bertholdi
.

, CristiClna R. fernandés
Cris�iclOe Mokwa

(, Edilza PêtI'Y
ElIen. L� Papp
Emilio V, Andreatta
Erico·J. dos Santos

.

Errol Sasse
· EVClldo' Gr,(ichuski
Fernando Scaburri·
Gabriel Borke
Gabr'hfla fossile

. Gqbriela V. KI'�eger"
, Giovane)��."Sguissa.,êii

· Gisl.ahl� A:rrgenton' ,.

Ismael.ScltWir,kowsky
)acsôli Bele'gante

"

Jaime,.C'Ucco
Jaime·Drews
John Marinho
Juarez R. Cardoso
lairton I! Erdmann
Leonardo GhJtz
Uncon A. de Souza
M'arcela Andreata
Ana Paula· Schmidt
Marcos Harmel
Marli E. Sjewerdt

..

Mavara L. ueler.
Moacir M. Salomqo
Palrí';i,] Setl i =,

Pau]o'[eranert J. .

- Regi,naldo da S. Viana·
Renato d,e $ouzu

� Rodrigo'J. Kons
Romeu D,eretti
Romi D •. Juliani, .

Jluth H�ffmaríi1
·
Va,ldinei Q.eretti .

"YeUinf!tora C� Marquort "

y.

AQUÁRIO
(21/1 018/2) .

Estudos e ativi
dades culturais
serão favorecidos.

Cuidado com gastos desneces
sários. O romance ganha novos

estímulos. Não se cobre demais,
pois todos têm o próprio tempo
para fazer os ajustamentos que
são tão necessários.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você demonstrará
instabilidade de
humor; não brinque
com a sorte. A tarde

será bastante produtiva. Na pai
xão, afinidades serão favorecidos.
Planeje o que pretende realizar
e suas chances de sucesso serão
maiores do que se improvisar.

. CAPRICÓRNIO

':6 (22/12 a'20/1)
AlI{. Nada coirá do

céu. Mas todo seu

esforço será recom-

pensado. Controle suas mudanças
.

de humor para não brigar. Você
estará mais receptiva com quem
ama. Alguns,darão apoio e outros
farão críticos. É hQra de evoluir
nas discussões, Qpine!

PEIXES
� (19/2 a 19/3)

,'7" Bom dia para
� romper com o

comodismo. À
noite, você poderá se sentir muito
carente e com as emoções à flor
do pele, procure ficar mais na sua.

É o momento de trabalhar mais
por seu destino. Não espere os

demais, faça sua vida acontecer.

Ilf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje, suo correira

.

recebe poderosas
vibrações, mas

cuidado com o espírito de compe
tição. Terá facilidade em expressar
suas emoções Pora quem ama. É
hora de fazer uma seleção rígida,
como você gosta. de seus colegas
no ambiente de trabalho.

" '"

.�.J... _ _-
-- _-

.

1--" ..--,". .1. - .••
. '.

• • •
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IH O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2010

,

HISTOR-IA----------
;

_____OANOE

SOCIEDADES DE TIRO DISCUTEM
A 1a "SCHUETZENFESTE"

Na última semana de fevereiro, a edição se

manal do jornal "O Correio do Povo" publicava
uma matéria sobre uma reunião das sociedades
de tiro que teve como finalidade discutir a rea

lização da la Schuetzenfeste (hoje, Schützenfest
- Festa do Tiro). A primeira edição' seria naquele
ano, 1989, mas a festa já era sonhada pelas Socie
dades de Atiradores desde 1978.

A reunião havia contado com a presença de

representantes de Jaraguá do Sul, Corupá, Schro
eder, Massaranduba e Guaramirim, além da co

ordenação da Assessoria de Cultura, Esporte e

Turismo. Ainda não estava decidido se a come

moração aconteceria em julho, para marcar o

aniversário da cidade, ou em setembro, no início
da primavera.

Já em 1978 alguns sócios da sociedade Recre-

ativa Rio da Luz projetavam a realização de uma

grande Festa de Atiradores, reunindo várias so

ciedades da região com a intenção de incentivar
a prática do tiro e preservar a marcha em busca
do Rei. A primeira edição da Schützenfest acon
teceria de 13 a 22 de outubro de 1989, promovida
pela Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu (Acstvi) em conjunto com a

comunidade, Fundação Cultural e a Prefeitura.
O sucesso da primeira festa foi tanto que os

organizadores tiveram que solicitar a presença
.
da banda "Os Mônacos" para animar o baile com
a banda 'Aurora". Estiveram presentes aproxima
damente 56 mil pessoas, número que era mais da
metade da população jaraguaense na época. Nes
ta primeira edição, 30 mil tiros' foram disparados
e 47 mil litros de chope foram bebidos.

Desfile do 1 a edição do' Schützenfest, em outubro de 1989

ARQUIVO HISTÓRICO
, Il��,,' ."11

. CÉSAR JUNKES

A ruo Irmãos Maristas� homenagem à instituição
de Marcelino Champagnat

"

VOCESABIA?
A rua Irmãos Maristas,

�

lo
calizada no Centro de Jaraguá
do Sul, foi assim denominada

'pela Lei n° 7.;1:2 de 1979. Cria
da por Marcelino José Beni
to Champagnat em 1817, na

França, �. sociedade religiosa
"Irmãos Maristas das Escolas"

chegaria ao Brasil em 15 de
outubro de 1897. A intenção
de Marcelino era levar o ensí

no fundamental às crianças e
jovens do interior. Se a educa

ção era o principal objetivo, o
trabalho da sociedade não se.

limitou a isso: há ainda a de-

dicação à assistência social,
dando auxílio a meninos de
rua, emigrantes, jovens em

dificuldades ou dependentes
de drogas, aborígenes e outros

trabalhos voluntários. Hoje, a
instituição está presente em 73

países, dos cinco continentes e

atende principalmente crian

ças. No Brasil, os Irmãos Ma
ristas estão divididos em três
unidades administrativas: Pro
vínciaMarista do Brasil Centro
Norte, Brasil Centro-Sul, do
Rio Grande do Sul que abrange
também o Distrito Federal.

�

23 DE F'EVEREIRO PELO MUNDO
� 17,(35 - (j químico e físico inglês Heruy Ccvéndish ,

,.

'ôescoDre o lúdrogênid. ' ;" ',',
..... , ••••• ,'. •••• '" •••• , ••

'
••••••••�, •• ,,, ••••••••• ,,', •••••• , 1 •• ' , •• ".,.,••••• , ••••••••• J., •.•. , ..• ,

" •. , 1 •••••••••••••••••••••••• , , ••• , " • ., ., .

,�".!�}? �,p���,??��,�!? ,�?".??�.���.ç,�?�,r.!1:�.�.,,"""" ,,,,,,,,,:,,,,,.,,, .. ,, "'"", "" "."

, �",!,�º?"="�����,��.,,ç����,?,,?,ª.?!�:��Y,,g���, "'" ,,,,,.,,,,,,,,,,, "",,,,,,. '"'' "."�",,.,,'
• 1919 - BenitoMussolini rompe como Partido'
.Sociolístc e funda o Partido Fascista da Itália.

• 2002 - A .ex-senadora colombiana e candidata à presidência
do P(lÚ3' Jn9rid Bétancourt é sequestrada

.' pe�a gMerrilho colombiana.
'1 '( L,. I';. -;;�) ,�,:. n: j,I'��' r� ;.�I �. ' 1 'I,i

1"" .• 1 r" 1

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES

-

COMEMORAÇAO DOS
,

lOO ANOS DA REDE FERROVIARIA
Corupá planeja um grande ato

cívico para o mês de agosto. Por
iniciativa da Divisão de Cultura,
uma grande exposição deve ser

feita em comemoração aos 100
anos da Rede Ferroviária. A festa

acontece na estação ou na casa de
Pernoite da Rede, com a exposição
de fotos que resgatam o centenário
da estação e o crescimento do mu

nicípio. De acordo com Cida Rosa,
Chefe' da Divisão de Cultura, as

famílias dos ferroviários serão vi
sitadas para que colaborem com. o

empréstimo de objetos e fotos, que

serão digitalizadas. Além. disso,
haverá ainda uma homenagem ao

mais velho ferroviário de Corupá,
a visitação de um trem, reinaugu
ração dá praça ao lado da estação e

um passeio de Maria Fumaça, en-
tre outras atividades..

'

'Nestá semana, Cida e o secretá
rio de Turismo e Cultura, Loriano
Rogério Costa, deverão ir a Curitiba
para solicitar apoio ao evento. Cida

explica que na década de 30 o movi
mento da estação era muito grande,
já que ela servia de ponto de parada
e encontros no centro da cidade.

ARQUIVO DA DIVISÃO DE CULTURA

i!l:i

No década de 1930, o estação ferroviário de Corupá 'era um ponto de encontro
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Universo TPM
• "Prático fecho abre e fe
cha". É o que diz toda a em

balagem de sabão em pó.
. Você, dona de casa, que já
lutou com essas malditas
caixinhas, acredita nisso?

BISCOITO DA SORTE
Não é hora de polir sua raiva.

Por Elijane Jung u n iversotpm@ocorreiodopovo.com.br

,

MAQUINA DOS SONHOS
A famosa marca francesa de cosméticos Sephora colocou em fase de
testes uma ação bem interessante. Todo mundo conhece as maqui
ninhas de refrigerante, certo? Pois é. Eles espalharam pelos principais
metrôs de Paris, algumas dessas máquinas com os 50 produtos mais
populares da marca. Só para ter uma ideia, você está atrasada para um
super compromisso e esqueceu de passar um cheirinho? O conheci-

.

díssimo perfume Ck One, da Calvin Klein, é vendido em frasquinhos .

de 15ml, por 10 euros. Acabou a loção, o batom, a base? Dá uma passa-
.

dinha no metrô. Adorei! Resta saber se algumas das nossas gigantes de'
cosméticos copiarão a ideia. Genial!

Mais sobre
Para quem tem um tempo sobran
do e vontade de aprender um pou
quinho mais sobre essa verdadeira
alucinação que é a maquiagem, a
Renner oferece cursos gratuitos, até
o final de março. Os produtos tra
balhados nos eventos são bem con

ceituados. Tem Phytoervas, Payot,
Elke e Tracta. No site da loja tem
todas as datas e horários. Os dias
de curso são variados e o melhor:
Tem aos sábados! Como não te
mos uma loja da rede em Iaraguá,
resta-nos ir para as cidades vizi
nhas' dar aquela voltinha e apro
veitar a chance. Falando nisso,
não seriabom terumaRennerpor
aqui? E limaMarisa, umaC&A. ..

Uma mãozinha
uma dica de extrema utilidade: O
site cancerdemama.com.br conta
biliza os acessos e disponibiliza, de
acordo com eles, mamografia digi
tal gratuita. Por enquanto funcio
na apenas em algumas cidades de
São Paulo, mas nada que impeça a

campanha de se desenvolver pelo
país. Não importa a quem esta
mos beneficiando, se aqui, ou na

Conchinchina. Importa mesmo é

ajudar cada vez mais a identificar
e exterminar o problema. Basta
um clique por dia. Eu já tenho
o site nos meus favoritos e toda
manhã ao ligarmeu PC, dou uma
passadinha por lá. Fazer o bem,
sem olhar a quem! Que tal?

"

DRICA FEFE ... CONHECE?
Minha amiga diz que o apelido dela é chique. Diz que
"Drica" é lindo. Realmente não é feio. Ela diz ainda que
seu nome era para ser Fernanda e, considerando que
seu sobrenome é Fernandes, afirma ela qué não existi
ria nada mais fofo na face da terra do que ser chamada
de Fefê. Jura? Isso me cheira aquelas frescas de filmes
hollywoodíanos, Drica ficoumuito melhor!

• Armazém dos Sonhos é
o xodó da Angélica, minha
amiga empreendedora.
Uma loja de artesanato,
cheinha de coisas fofas e

úteis. Vi algumas fotos e

posso dizer: a loja está lin
da, amiga! Ali na Guilher
me Weege, 175. Pertinho
da CFC Lessmann.

• Hoje é o dia da Sedução.
Essa arma que nós mulhe
res carregamos conosco

desde aquela transforma
ção de menina para mu

lher. Então minhas ami

gas, abusem. Hoje é dia de
extravasar.

• "

... Eu abro todas as ja
nelas da casa. Eu deixo o

sol iluminar o caminho.
Eu deixo a lua fazer som
bra na sala. E o vento ba

gunçar meu destino. Eu

vejo teu fantasma dentro
do qu�o;_,",AcenQ<!/a:.luz
pra que vócê vá .embora.
Te exorcizo enquanto cal
ço os sapatos.Vou sair e te
tirar da memória..." Letra
linda doV�y.

Não perca tempo. O prazo do REFf$
está acabando, mas ainda dá tempo
para você garantir 100% de desconto
em multas e juros de débitos
municipais. Procure a prefeitura o

quanto antes e evite filas. Esta é a sua

última chance para ficar em dia com

Jaraguádo Sul.
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Bernt Entschev

_--

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

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

no twiUer/bentchev

RECUPERAÇÃO

,

Melhor clima
Você já conheceu al

guém, no seu meio sacia},
que mentisse para corise-

, guir as coisas? Caio era as

sim. Funcionário de uma

grande amiga minha) o ra

paz ingressou em sua em

presa através de um proces
so conturbado e aprontou
poucas e boas antes de ser

desmascarado. Tudo come

çou no próprio processo de
seleção. Para se dar bem,
o .rapaz inventou alguns
trabalhos pelos quais ele
nunca havia estado. Corno
referências indicou familia
res e amigos que toparam
se passar por ex chefes e

colegas de trabalho. 11.11..Com um currículo \J\J
tão exemplar e indi-

cações tão represen-
tatívas, logo Caio se

viu contrato.
Dentro da empre

sa, porém, ele pre-
cisava mostrar os

resultados daquela
experiência que ele
mesmo inventara.
Para mascarar r sua

defasagem, mentia
sobre impossíbili
dade de executar as

tarefas nos tempos pedidos,
ou, simplesmente, culpava a

falta de recursos para a não

execução de algum afazer.
No começo, as pessoas en

caravam suas considerações
corno pertinentes. Achavam
que por ele ser novo na em

presa, conseguia ver alguns'
.defeitos que eles mesmos

não viam. E, enquanto des
viava a atenção das' pessoas

l' "

,:

, .

para COIsas menos impor-

INDICADORES

t-IEADHUNTER bernt@debernt.c.om.br

Mentira: ummal
de pernascurtas

tantes, deixava de fazer seu

próprio trabalho, sobrando

tempo para estudar e, mais

tarde, conseguir entregá-lo a

contento.

Sua credibilidade den
tro da empresa foi por água
.abaixo no dia em que, pego
de surpresa por uma co-

-brança de Lil ia, Caio pre
cisou incluir um colega de
trabalho em mais uma de
suas mentiras. Lilia, porém,
sabia exatamente como ha
via ocorrido aquela situação
que ele relatava e sabia que
cada palavra dele não era

verdadeira. Mas ela foi dan
do corda para ver até onde

lníeüzmente, algumas
dessas pessoas cruzam

f" ",' :!

ele ia, e não é que ele acabou
se enforcando? Após todas
as suas explicações, minha
amiga chamou o outro pro
fissional que ele havia in
cluído na história para que
,ele mesmo pudesse se de
fender. E, durante a acarea

ção, constatou que Caio não

se avexava nenhum pouco
por mentir tanto.

Mas, ainda não tinha sido
dessa vez: Todos merecem

•

economlcoe
uma segunda chance. No
caso dele, já passava da déci
ma, ela' que ainda não tinha

percebido isso. Não demo
rou muito para que ela fosse

pega de surpresa.mais urna

vez pelas mentiras do rapaz.
Dessa vez, porém, o abusado
colocou a. própria Lilia em

suas mentiras e, pior, diante
de um cliente.

Quando, a moça ficou sa

bendo das coisas que ele ha-
, via inventado a seu respeito, Em janeiro de 2010, a eco-

acabou perdendo a cabeça. nomia da América Latina con
Lilia me contou que, ímpul-

.

tinuou em recuperação após
sivamente, 'esbravejou com a crise global que marcou o

o rapaz durante um ataque ano passado. Apesar de o rit
de raiva. A empresa inteira mo econômico ainda não ter

, presenciou a cenas alcançado os resultados regis
o que fez com que trados no cenário pré-crise,
algumas pessoas em meados de 2008, a pesqui
tomassem coragem sa mostrou um cenário positi
de relatar, algumas vo no Brasil, O país apresen-
coisas que sabiam. tou o melhor clima econômico
Foi 'assim que mí-: entre as 11 nações pesquisa- ,

nha amiga deci- das pela Sondagem Econômi
diu, de uma vez ca da América Latina, feita

por todas, ,demitir em parceria entre o Instituto
o rapaz. Ponderou IFO (Institute for Economic
sobre sua decisão Research at the University of
antes de anunciá- Munich) e a FGV (Fundação
la, mas chegou, à.. Çetúlio,.Y,'a�gasJ.. ',_,:'

conclusãdr det�:q\ié ';( '�"O ICE :,;fÍI1drt'é -de 'éÍima
não havia muito a Econômico) da América

ser feito, já que isso vinha Latina atingiu patamar de
da personalidade doente do 5,6 pontos em janeiro des-

rapaz. te ano, acima dos 5,2 pon-
Infelizmente, algumas tos apurados em' outubro

dessas pessoas cruzam nosso de 2009. Resultados abaixo
caminho e fazem um estrago de cinco pontos nos índices
muito grande. Seja no cam- indicam "clima ruim", e de

po profissional ou pessoal. sempenhos acima de cinco

Independentemente disso; pontos são considerados po
a lição é que podemos sim sitivos.
confiar nas pessoas que tra- O clima. econômico do
balhamos e convivemos, 'mas Brasil foi o melhor da Arné-
não custa nada checar. rica Latina pela segunda vez

o brasileiro
América Latina atingiu 5,6
pontos; Brasil ficou em 7,8

LOTERIAS

nosso cominho e fazem um

estrago muito grande

CONCURSO N° 1012 CONCURSO N° 04426
F' 50,'S,U 600.000,00
la 183J91" 3 � .500,00
:?;/J 4í.t245 :l4.IfJOO,')(�
4'1;< �j'l"rH ír '�;L�1TJrO,.(II�
Sf/' ;$S/i3:�I� � IU!irHl,OfOI

CONCURSO N° 1155 CONCURSO N° 839

Primelro sorteio

02 ,,- 03 �- 06 .;_, 22 - �!5 ,� 26

Sf:�JmHjo smt�f�il;}
rr n7 no .7 2Q JI"�,,� ,,:� _,< 11.1 ff o., �J/ 'I' •• '

,I; ,,:1 ,-... ,;) /1;/1 .,_ J:" I,�

CONCURSO N° 2226

consecutiva. O Índice brasi
leiro foi de 7,8 pontos, acima
dos 7,4 pontos de outubro de
2009, e o mais elevado entre

as nações pesquisadas. Como
anteriormente, o desempenho
de 'clima econômico do Brasil
em janeiro (5,6 pontos) tam

bém ficou acima da média do
ICE da América Latina para o

mesmo mês (de 5,2 pontos).
"

MÉDIA GERAL

o país permanece em se

gundo no ranking de clima
econômico I perdendo para o

Peru. Isso porque o ranking
não leva em conta apenas o

resultado mais recente.' e sim
a média de pontuação nos

últimos quatro trimestres. O
resultado de janeiro foi im

pulsionado por uma melhora
na avaliação sobre o momen-

. to presente na economia. De
outubro de 2009 a janeiro
de 2010, o IE (Índice de Ex

pectativasL sub-indicador
do ICE, avançou de 3,3 para
4: pontos, enquanto o Índice
da Situação Atual subiu de 7'

para 7,1 pontos.

AGÊNCIA ESTADO

Liberado..download
do programa do IR

o programa de transferência da
dedo ração do IR (Imposto de Renda)
2010, referente a 2009, já pode ser

baixado no site da Receita Federal.
Entretanto,

_

os dados só poderão ser

transmitidos para o órgão a partir de
10 de março, quando o site disponi
bilizará ainda o programa gerador da
declaração.
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Estratégia ac�·,ba,
com carceragens
Cadastro nacional de mandados será criado
o governo, o Ministério

Público Federal e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) Ian
çaram ontem a Estratégia Na
cional de Justiça e Segurança
Pública. A estratégia prevê a

erradicação das carceragens
das delegacias e a ênfase nas

investigações de homicídios,
além da criação de um cadas
tro nacional de mandados de

prisão, incluindo a provisória,
e de apreensões de adolescen
tes em conflito corn a lei,

A intenção é. intensificar a

erradicação das carceragens
mantidas em. delegacias. Atu
almente, 55 mil dos 473,6 mil

presos no país estão em dele
gacias - o número representa
12% da população carcerária
brasileira, Segundo o juiz au

xiliar dó conselho, Erivaldo
Ribeiro dos Santos, o sistema
carcerário é, composto· por ce
las improvisadas e superlote
das, em péssimas condições
de insalubridade,

O ministro Gilmar Mendes,
presidente do CNJ, ressaltou a

"inefetivídade" do sistema ju
dicial, "Trata-se da falência do
sistema e não da ineficiência.
Temos um quadro preocupan
te no que diz respeito .à ine
fetivídade . das investigações",
afirmou, Segundo ele, a "fR
lência do sistema" foi consta-

.

tada, por exemplo;' em Alago- deve evitar que presos com

as. No Estado, existem quatro mais de um mandado expe
mil homicídios registrados' dido sejam liberados, alérn .

sem inquérito aberto. . depermitir que os mandados

Segundo _

o Ministério da de prisão sejam' cumpridos
Justiça, o cadastro nacional com mars eficiência. O se-

Criado ontem
novo Conselho
For publicado ontem no Diário

Oficial da União (1 criação do, CDFSB
(Conselho Deliberativo do Fundo So
beranos do Brosil). O conselho serú
presidido pelo ministro do fazenda e

pelo presidente do B-anco Centra! do
Brasil. Dentre as ações do fundo estão
o 9rientação, aplicação e o resgate de
recursos.

.
..

O ministro Gilmar.Mendes, presidente do CNJ, ressaltou a ''falência do sistema"

cretário nacional de Justiça,
Romeu Tuma Junior, ressai...
tou que "o cadastro nacional
fornecerá' informações im

prescindíveis sobre o déficit
carcerário" ;

Novas tomadas
causam transtorno

Chino ultrQpas�a
os Esta.dos.Unidos·

Mais de um mês após e sua lm

p·lantação,:tl mudança nu padrão bra
sileiro d.e plugues e tomados continua
causando transtornos' 00 consumidór
- há difiéuldades para encontrar adap
tadores poro o novo modele. A questão
é foco de ação do Ministério Público
Federai do Paraná, que pretende inter
romper a mudança.

O economista-chefe do Goldman
Sàchs, Jim O' Neill,. considera que. c
Chino ultrapassou os EUA· como 10
mercado mundial. Desde o início de
2007 as vendas de varejo na China es

teriam crescendo mais do que a queda
de consumo nos EUA. No entanto, esse
resultado depende da forma que o cál
culo é feito.

o CORREIO 00- POVO IE
. TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2010

o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEMt obteve ontem nu Justiça Eieitom�
a suspensão temporária do medida judiciai que previa u cassação de seu manda'tOl .

. Ele permanecerá no cargo até que o recurso do defeso, impetrado também ontem
seja julgado. O mesmo juil que decidiu pela cassação, Aloísio Silveira, acatou o efeito .

suspensjvo e recebeu o recurso do escritório do advogado Ricardo Penteado, que agora seré
analisado pelo Tribunal Regional Eleftoral·(TRE). ainda sem prazo previsto. Pomo o prefeitoo
que 'nega us acusações I a decisão s�rQ revertida. "São tão legais as doações que,
inclusivé já aconteceram nos campanhas de presidentes da Repúlílico" senadores e

deputados", disse Kassab, após cumprir agenda na Zona leste de São Paulo.

EDITALDE INTlMAÇÃÓ
REPúBLICA FEDERATIVADOBRASIL-Es1MJODE SANTACATARINA '

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguádo Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião ii' .

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca na 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:00h

.

EDITALDElNTIMAÇÃO ,

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

Protocol�: 137979 Sacado: j1J.DENEI DECORACOES UDAME CNPJ: 06:952.192/000
Cedente: BRANYL COMEROO E INDUSTRIA,TEXTILUDA CNPJ: 43.631.191 /000
Número doTítulo: 2 010328D Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 546,80
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

"

Protocolo: 137980 Sacado:A]\JGULAR FOTOGRAFIAEVIDEO LIDA CNPJ: 02.962.247/000
Cedente: QUADRlSON COMERCIODE EQUIPAME�OS FOTOGRAFICOCNP]: 01.144.404/000
Número doTítulo: 4359/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 262,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lD,40

Protocolo: 137690 Sacado: CELSOPEDRam CPF: 136.604.629-34
Cedente: BOGO RECAPADORADEPNEUS IJDA CNPJ: 05.831.488/000
Número doTítulo: 9050/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação.
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 31/0112010 'Valor: 190,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

. 1

P;�����i��-i37562--��d�:-CiAuDiABFATillZFOLCillNi------------CPF:-M��136.�39�3;-------------------------------------- ii
Cedente: PELEGRINlEruMEI l1DAME CNPJ: 02.109.085/000

.

'1
Número do Título: 12388· Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação II
Apresentante: HSBC BANKBRASIL SA BANCOMUll1PW DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 169,00 . f,
liquidação após a intimação: R$10;40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edita]: R$1O,40

Protocolo: 137842 Sacado: COMDE CALCADOS EACESSEQUIUBRlO CNPJ: 00.406.890/000
Cedente: FRANCISCOMEND.ESALVES CPF: 223.276.069-34
Número doTítulo: Dl Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento:.05102/2010 Valor: 300,00
Liquidação após a intimação: R$10AO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,8Q, Edita]: R$10,40 ,

Protocolo: 137885 - Sacado: EXIN INDUSTRIA ECOMERCio ITDA CNPJ.: 61:964.086/000
Cedente:W<;ALIZARENTACARSA

.

CNPJ: 16.670.085/000
Número doTítulo: CJGSOO5859-.Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASIL SA DataVencimento: 14/01/2010 Valor: 1.133,67'
liquidação após a intimação:R$1O,40, 9Jnctução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 137810· Sacado: FERNANDO SCHOEFFEL CPF: 041.454.989-92
Cedente: PELEGRINI & ruMEI ITDAME CNPJ: 02.109.085/000 .

Número doTítulo: 7728 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANKBRASILSA BANCOMUITIPLO DataVencimento: 05/01/2010 Valer: 155,00.
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137789 Sacado;KELRI ClLENERODRlGUESVIEIRA CPF: 035.556.059-33
Cedente: COMERCIO DEMt\QtnNASMACHADO ITDA CNPJ: 75396.085/000
Número doTítulo: 010-8 Espécie: Cheque
Apresentante: COMEROO DEMAQtnNASMACHADO I1'J)A DataVencimento: 30/09/2009 Valor: 569,00'

.
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$·8,96, Diligência: R$ 20,80, Edita]: R$1O,40

I
! .

Protocolo: 137906 Sacado:MANFBEDO BRAUN CPF: 292.155.289-20 ..

Cedente: FM PNEUS illDA CNPj:8I374.845/000
.

Número doTítulo: NPl17756/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO'BRÀSILSA ' DataVencimento: 05/02l2010 Valor: 371,00
liquidação apos'a intimação: R$10,40, Condução: R$'46,28, Diligência: R$'20,80, Edita]: R$'l0,40 . .'

Protocolo: 137900.' Sacado:NENAPASTElARIAUDOMICHALUCIME . CNPJ: 02.394.345'/000'
.

Cedente: CERVEJA1UAJOINVILLE LIDA CNPJ: 07.776.830/000

INúmero do Título: 015505013 Espécie: DuplicatadevendaMercantil por Indicação

�{�;��������;�!���,_�������:���������������?��:��;!����?:�� :
,
__ ._______ i'"

I
.....

Protocolo: 137844 Sacado: RAFAELKRUEGER
.

_ CPF: 006.068.969-29'
Cedente: CBS COMART.ESPARMAsACES.REP.ITDA CNPJ: 02.075.866/000:

.

. NúmerodoTítulo:001. Espécie: NotaPromissória .

.

: Apresentante; CES COMARIESPARMASACES.REP.ITDA DataVencimento; 15/07/2009 Valor: 169,00 ..

liquidação após a intimação: R$10,40; Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40.
._--------------------_:.._-----------------------,--------------------------------------------- ... -----------.--------_.:_--------------_:._--------

Protocolo: 138025 Saeado:VALDIRCAROOSO CPF: 683.464.689�20,·
Cedente: S PIEIROALUMINIO EACES.$ORlOSUDA - ME CNPJ: 09.583.110/000

., Nümerodo.Título: 874002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação'
Apresentante: BANCO DO BRASILSA.· DataVencimento: 07/02/201O;Valor: 191,50 "

liqui?ação.após a intimação: R$ iO,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edita]: R$10,40
.

.: '

'-
'

'.::-
.

Protocole: 137698 Sacado:VANESSAGIACOMEIll
•

CPF: 036.456.569-10
'Cedente: BIOHAIR IJDAME

.

CNPj: 02.266.619/000
Número doTítulo: 8305-2 . Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil por Indicação .

. Apresentante; CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 31/0112010 Valor: 143,75
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

,.'

Protocolo: 137950 Sacado:VIEffiACOM. DEMOVEIS EELEIRODOM. ITDA CNPJ: 82.109.026/000
Cedente: BANCO iNDUSTRIAL E COMERCIALS/A CNPJ: 07.450.604/000
Número do Título: 1065591- Espécie: Contrato deMútuo
Apresentante: BANCO INDUSTRlALECOMERCIALS/A DataVencimento: 13/01/2010 Valor: 188.240,99
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: ,R$13,89, Diligê�eia: R$ 20,80, Edita]: R$10,40 -

Protocolo: 138026 Sacado:WILSON DREFAI-IL CPF: 248.15,7.489-34
Cedente: ORBHES ESPUMAS ECOLCHOESl1DA CNPJ: 05.937.946/000-
Número doTítulo: 19526/B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASIlSA

.
DataVencimento:09/02/2010 Valor: 113,63,

liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ zieo, Edita]: R$10,40
_______________________ ;w � .. -: ! _

Protocolo: 138027 Sacado:WILSONDREFAHl. CPF: 248.157.489-34
Cedente: ORBHES ESPUMASE COLCHOES LIDA CNPJ: 05,937.946/000 .

.

Número doTítulo: 19523/B. Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 09/02/2010 Valor: 200,69
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80; Edita]: R$10,40

CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

.'-
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Peso da mochila e,

postura das crianças merece
atenção especial

Além de se preocupar com o apren
dízado, os pais precisam ficar atentos
à mochila dos filhos. O peso excessivo

pode representar, no futuro, problemas
de coluna para os estudantes. De acor

do com o-pediatra Denis de Araújo, a

criança não deve carregar mais de 10%
do seu peso corporal. "Se ela tem 30

quilos, a mochila não pode pesar mais

que três", alerta.
O mais indicado é que as crianças

usem mochilas de rodinha. Elas não

prejudicam a coluna e só precisam ser

carregadas em algumas situações, como
escadas. "Mesmo com as rodinhas, é pre
ciso ter bom senso e não encher a mala
de coisas. Mas essa é amelhor opção para
evitar problemas> futuros", comenta. Os

estudantes ainda devem ser orientados a

deixar em casa o que não vão precisar no
dia, carregando apenas o necessário.

Quando a criança tem que carregar o

peso nas costas, o ideal é que a mochila

seja carregada nos dois ombros. "Bolsas
de um lado só, ou quando usadas em

apenas em um ombro podem trazer sé
rios problemas com maior facilidade".

De acordo com o pediatra, é comum
casos de crianças com desvio de colu
na. "Hoje em dia elas estão mais seden

tárias, passam bastante tempo na frente
do computador e televisão, com a pos
tura errada. Isso facilita ainda mais. Es
coliose e hiperlordose são comuns".

DÉBORA KELLNER

EVITANDO PROBLEMAS
A postura das crianças em sala de aula

é outro assunto que preocupa a maioria

dos pais; De acordo com o pediatra De

nis, para os pequenos ficarem sentados
certos na sala de aula, é preciso que eles

sejam corrigidos em casa, desde cedo. I

"Não é só a mochila que ocasiona QS pro
blemas, mas também a maneira que ela
senta no colégio e em casa. Isso também
é tarefa dos pais, já que a escola não dá
conta de tudo", relembra.

Enquanto os pequenos estão em

frente ao computador, televisão, co

mendo, ou em qualquer outra tarefa em

casa, os pais devem ensinar a maneira
correta de sentar. "O quadril deve ser

bem encaixado na cadeira, ele não deve
ficar muito apoiado para frente, os pés
devem estar fixos ao chão e as pernas
não podem ficar cruzadas. Se isso for
lembrado desde cedo, ele vai se acostu
mar com facilidade", afirma.

• Disponha os livros e outros materiais
de uma maneira que não fiquem soltos

lá dentro, provocando movimentos de
desequilíbrio.

• Olhe o que o seu filho leva para a escola

e certifique-se de que é o material
necessário para as atividades rotineiras.

• Nas mochilas com rodas é preciso
cuidado com a alça do carrinho, que
deve estar a uma altura apropriada.
As costas da criança devem estar

retas ao puxá-Ia.

• Ajuste as alças das costas e ombros de
modo que a mochila se adapte totalmente,

, às costas da criança, ficando encostada e
sem folga. Uma mochila solta nas costas

pode puxar o corpo para trás e forçar os
músculos.

• O fundo da mochila deve ficar apoiado na
curva da zona lombar. Nunca deve ficar a

mais de 10 centímetros abaixo da região
da cintura da criança. Para evitar problemas, estudantes devem carregar

apenas o material necessário na mochila

PIERO RAGAZZI
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·.IDEIAS
Por mais que todos achem que tem estilo definido, é indispensável ter o

assessoria de um arquiteto poro o composição do ambiente. Eu, por exemplo,
sempre procuro os conselhos do profissional Carine Morcatto, que ilustro os

minhas idéias dizendo que o designer de interiores planejo de acordo com

padrões de estético e funcionalidade, harmonizo móveis com objetos e aces

sórios, concilio conforto, praticidade e beleza o partir do universo e preferên
cias do clientela, que depois, cloro, comemora o resultado.

8UELTER
Empreendimentos

www.bueltermann.COIT\.br

SOSSEGO
No sábado, além de eu estar ladeado
de pessoas positivos e inteligentes,
tive o prazer de conhecer o aconche

go do diretor do grupo lunender, Ro
bson Amorim, no serro de São Bento
do Sul. lugar paradisíaco, cercado de
muito verde; paz e duas cachoeiras,
que quando se encontram formo uma

piscina nuturnl, que é impossível não
dor um mergulho.

" Sou-mais um

elo da corrente,
que para aparecer
nõo use o corpo,
uso a mente!

BILL GATES

"

MICO EMERGENTE
Nos rodos dos "lulus" os comentários.
do começo de semana são em torno
de um profissional liberal, elegante
e bem nascido, que infelizmente não
sobe como se posicionar diante dos

vulgaridades da esposo quando tomo
uns goles o mais. Se achando o últi
mo' coco-colo do deserto, o dublê de
modome pensa que ser chique é fazer
excessos... E ele, educado e discreto,
vive um cenário que não sonhava no

dia do "sim". Eu .sugiro o ele um copo
bem gelado do chope konigs bier, cer
tamente, vai esfriar o cabeça ..

Carina 60edert
recebeu
cumprimentos
pela idade nova,
ontem (22)

Em pose exclusiva para coluna: Manfredo, Dinalva, Madalena, Ingelore, Traudi, Nicacio, Wilfried
e 6elson, em recente cruzeiro no Costa Concórdia pelo Nordeste brasileiro

NAS RODAS· .

• A bolso de uma amigo foi alvo
de olhares durante um aniversá
rio concorrido, no último sexta
feira. Modelo básico e diferen
ciado, fácil de combinar e nunca

visto por aí, trazia o tag do Kar

go - foi comprado no Voilà.

• O empresário Zeca Rausis, do
Automóveis Jaraguá, recebeu o

seu seleto grupo de amigos poro
um churras no domingo, em suo

residência.

• No fim de semana tive o pra
zer de trocar pouças mos boas
idéias com o empresário Mário
Pereira. Figura espirituoso, sim
ples e amigo.

o CORREIO DO' POVO 10TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2010

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
No restaurante King, no Borro.

NIVER
A estimado amigo Adriano Cerutti, a

Adri, é com certeza uma dos mais pa
rabenizados aniversariantes de hoje,
que comemora o doto com muito estilo
ladeado de seus melhores amigos e

familiares. Parabéns, J\dri! E que Deus
continue iluminando suo vida e o de
seus familiares também. Que Ele te

faço sempre muito feliz.

A arquiteta Carina Macatto,
num vestido Pink dos cabides
da Voilà, recebeu dezenas de

amigas, na Lagoa marcatto,
para festejar seu niver na

última sexta (19)

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

• O boa gente Claudemir, do
loja Marechal Pneus, também
convocou suo turma e vai

participar do 2° Macarronada
Beneficente do Moa, que
acontece dia 13 de março no

Pavilhão A. A renda em

prol do AJAPRA.

• Dizem as línguas felinos que
Angélico, o "Morango", antes
de-entrar no caso do BBB 1,0
curtia um offair com uma belo
loira jaraguaense, filho do
empresário bem sucedido da
urbe. Será? Em Jaraguá
tudo se sabe.

� O garoto sangue bom
. Guilherme Ricardo do
Nascimento, do casa noturno

Moving Up Music Club, em
Schroeder, acordou segunda
feira, sem voz. O, festerê foi forte

, no 'dómingo,o noite,

• Quem o esqueceu está
em tempo de desculpar-se: o

. nutricionista Pernanda COF<valho,
00 Iodo dn galera da Secretario
de Educação de Corupá, foi a
.meis querido aniversariante.
da cidade,' dia 16. E vai adorar
saber que foi lembrado.

.. ''Amor de cgrn,(Jval dura
I ,só qUatro dias." Autor: I

Desconhecido. Então acabou!

• Com essa, fu i!

BODAS
É bem nesta terçn-telrn que o casal
Irineu e Rose Arndt festejo 25 anos de
vida conjugal. Parabéns! O meu desejo
é que vocês e toda a suo família sejam
plenamente felizes.

DICA DE TERÇA
Assistir ao filme Avator, no

Shopping Breithaupt.
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tinha de Fundo

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

Atropelando
Cruz de Malta é o atual campeão da Primeirona. Por

isso é o representante da cidade na Copa Contestado,
competição que reúne o vencedor daqui contra um time
do Planalto Norte. O time jaraguaense foi até Rio Negrinho
e não tomou conhecimento do Continental no jogo de ida
da decisão, Atropelou por 8xO e sobrou em campo. O jogo
da volta será domingo que vem, às 16h no Estádio Eurico
Duwe e o Alvinegro pode perder até por sete gols de dife-

, rença. Ou seja, é quase impossíveL E é bom lembrar que
o Continental será o adversário doVitória na CopaNorte.

CURIOSIDADE OLíMPICAS
,

NOS JOGOS DE 1900 EM PARIS OS ORGANIZADORES ABUSARAM DA

CRIATIVIDADE. POR SORTE, PROVAS COMO CONCURSO DE PESCA COM

VARA, CAMPEONATO DE PIPAS, TIRO COM CANHÃO, CORRIDA SOBRE ASNOS
E SINUCA SAíRAM DO PROGRAMA PREVISTO INICIALMENTE.

DOIS TOQUES
se BOWL·O Estadual de futebol
Americano 2010 terá oito equipes.
O Tubarão Predadores confirmou

presença no fim de semana.

BJCICROSS •Dos três jaraguaenses que
estavam na CopaAmérica, quem se

saiumelhor foi Luis Markiewicz, que '

terminou em décimo lugar.
*** ***

TABELA '. A lista de jogos deve ser

divulgada ainda essa semana. Só
,

se sabe que voltam as disputas das
divisões Sul e Norte.

OUTROS· Já Guilherme Getelina ficou
em 13° e Guilherme Bourscheidt

parou na primeira fase. A competição
aconteceu domingo em Paulínia (SP).

'

FUTSAL'
. '

FCFS muda 'regulamento do -Estadual
.

Clubes que participam da Liga Futsal entram já na primeira fase da disputa
JARAGUÁ DO SUL

A FCFS (Federação Catari
nense de Futsal) divulgou no

, fim de semana o novo regu
lamento da Divisão Especial
.do Campeonato Catarínen
se. A principal mudança é
a inclusão dos quatro times

que disputam a Liga Futsal
(Malwee/Ciined, Krona/Join
ville, Florianópolis Futsal e

Unisul) já no início do cer

tame. Anteriormente, esses
times entravam apenas na

segunda. fase. ,

O regulamento também
sofreu transformações. Agorà
a competição será de turno e

returno (antes eram em fases),
na qual os campeões de cada

, turno passam para a semifi
nal, cada um com um ponto
de bonificação (caso vença os

dois turnos o time somará dois

pontos extras). As outras duas

equipes classificadas para a

semifinal serão conhecidas

pelo melhor índice técnico
na soma de pontos de toda a

competição.
O sistema, de disputa na

semifinal será em cruzamento
'

olímpico (1 a
X 4° e 2°, x 3°) e

essa ordem será definida por
meio da pontuação geral. Os
dois primeiros jogarão por
dois empates, além de decidir
em casa. Na final, mais mu

danças: no lugar de três jogos,
serão apenas dois, e a melhor

equipe fará o segundo jogo em
casa e terá a vantagem do em

pate nas duas decisões.
Além da Malwee/Cimed,

que jogará em Brusque e com

o time juvenil, estão na dis

puta: Unisul, .. Florianópolis,
Concórdia, Krona/Joínville,
Hering/Blumenau, Chapecó,
Ibirama, Capivari e Sideró

polis. A competição inicia no

mês de maio e segue até de
zembro. A tabela ainda não foi

divulgada pela entidade.

ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

Em 2009, Malwee/Cimed jogou com o juvenil na p'rimeira fase e com os titulares na reta final do campeonato
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Juventus contrata dois meias
Juninho Tardelli e Luís Mário chegaram ontem. em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

_
o Juventus segue con

tratando de olho no returno
, do Campeonato Catarinen
se. Para suprir a demanda no

meio-campo, já que Jonathan
e Cristiano foram dispensa- .

dos, chegaram ontem ao João
Marcatto Juninho Tardelli, 26

anos, irmão de Diego Tardelli,
e Luís'Mário, 22, ex-América
de São José de Rio Preto (SP).

[uninho estava no Atlético
MG, recebeu uma proposta de
um time do Japão, que não deu
certo, e acabou fechando com

a equipe jaraguaense. O joga
dor já tinha ouvido falar do
clube. No ano passado atuou

no Tigres, com Marquinhos,
Bocão e Tobias, ex-jogadores
do Juventus. O meia-atacante

� foi revelado pelo Atlético-PR,
jogou na Portuguesa, Caxias
RS, Primavera,. São Bernardo
'e no futebol catarinerise pelo
Marcílio Dias.

"Sei da situação' do time e

por isso. que aceitei o desafio
de jogar aqui", disse. Por causa
do insucesso na transferência

para o Japão, Juninho está há
\

um mês sem treinar H vai pre- _

cisar de, pelo menos, uma se

mana para recuperar a forma
física. Sobre as comparações
com o irmão 'famoso, o atleta
disse' que encara com naturali
dade. "Ele está em uma situa
ção acima da minha, mas já, já
eu chego lá também", previu ..

Luís Mário chega ao [uven-

Luís Mário chegou ontem e já treinou; Juninho (detalhe) veio no fim da tarde e inicia hoje os treinamentos

tus por indicação do técnico

José Esdras. O atleta foi reve-
lado pelas categorias de base
do Mirassol, jogou no São Ca-

etano, voltou para o Mirassol,
foi ·para o Batatais-SP e por
último estava no América
SP. Sobre o motivo de assi- .

nar com o Moleque Traves

so, Luís Mário aponta duas
causas. "Primeiro por ser um

.

time que está na primeira di
visão do Catarinense e quero
ganhar visibilidade. Segundo
um ex-treinador meu, o Carlos
Rossi, 'é amigo de Esdras e me

indicou".

Maria Helena vence prova. 'no escuro'
Paratleta participou de duas travessias em menos de 12 horas no fim de semana

Maria Helena foi destaque no Sul

r-

GUARAMIRIM

A paratleta de Guaramirim,
Maria Helena Eggert, venceu
no fim de semana um desa
fio ainda maior do que está
acostumada. A nadadora fez
uma maratona de travessias:

participou de uma na noite de
sábado e outra na manhã de

domingo, além de enfrentar o

mar na escuridão.
r� No sábado, às 22h, ela na-
o .

S dou a 2a Travessia Noturna da
�. Praia de Bombinhas. Guiada

por boias e lanternas fosfores-

centes na touca, a nadadora

chegou em primeiro lugar nos
1,5 mil metros da categoria
PPNE (Pessoa Portadora de
Necessidades Especial).

Para a segunda travessia,
Helena acordou às 4h viajou
até o Litoral Sul catarinense.

Logo pela manhã ela partici
pou da l,a Travessia de [agua
runa, no Balneário de Arroio
Corrente. Apesar de ter dor
mido apenas três horas, He
lena faturou mais um ouro na

PPNE e foi considerada a atle-

.

ta destaque do evento.
"Tive que provar .para mim

mesma que consegÚia. Nadar
à noite é muito difícil. mas ré
emocionante. Como eu gosto
de aventura amei a prová, mas
tem que ter muita coragem",
descreveu Maria Helena, infor
mando que uma prova durante
o dia recebe de 400 a 700 inscri-·

tos, e a noturna tinha menos de
300 nadadores. O próximo com

promisso da nadadora de Guara
mirim é a 18a Travessia Ilha de

-,

Porto Belo, no sábado, 28.

, f
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LIBERTADORES

ESPORTE----�-----

,

DUVIDAS NA EST ElA COLORADA
Jorge Fossati tem dúvidas no meio e no ataque, mas Pato deve ser titular

.

DIVULGAÇAOjVIPCOMM

I

I I

t

!
PORTO ALEGRE

I j
I Depois da eliminação no

turno do Campeonato Gaúcho

para o Novo Hamburgo, o In
ternacional preferiu não fi
car se lamentando. A ordem
no Beira-Rio é se concentrar

apenas na estreia da Liberta
dores, em casa hoje às 21h50
contra o Einelec do Equador.
No domingo, o time consi
derado titular treinava' com
portões fechados, enquanto os

reservas entravam em campo
pelo Gauchão.

O técnico Jorge Fossati
ainda tem dúvidas no meio

campo e no ataque. Giuliano,
Edu e Taison brigam por duas

vagas. O primeiro pode entrar
como armador ou até como

companheiro de Alecsandro
na frente. Caso fique no meio,
Taison vai para o ataque. _Se
for o contrário, Edu será o ti-

. tularv lá o goleiro Pato Abbori
danzieri, que teve sua situa

ção regularizada ontem, deve
-{

r

1

I. "

I'
r

começar como titular.
Fossati também comentou

sobre '0 fato de se priorizar a

Libertadores, o que acabou
custando a eliminação no Es
tadual. "Temos que ter a ca

beça no lugar. Tenho que tirar
as conclusões corno treinador.

Jogamos com um time impro
visado. Sou responsável. Ago
ra ninguém vai lembrar que
tínhamos dois jogos muitos

próximos. Vão lembrar que jo
gamos e perdemos. Parabéns

\

ao.Novo Hamburgo", reforçou.
Já o vice-presidente de fu

tebol. do Internacional, Fer
nando Carvalho, admitiu
abatimento com a derrota na

semifinal, mas lembrou que
o foco atual é a Libertadores.
''As críticas virão com certeza.
Ficainos abatidos. Eu, particu
larmente, não .gosto de perder
nada. Mas terça-feira 'é outra

história, outro campeonato,
a torcida virá encher o Beira

Rio", ressaltou. , Giuliano (em pé) ainda é dúvida, mas pode atuar tanto como meia-armador como ser um dos dois atacantes

.
-

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

(

www.vw.corn.br. As ofertas contidas neste anúncio são válidas para veículos básicos, com pintura sólida e frete incluso. Plano Sem Limites Volkswagen: condições não
cumulativas. Novo Fax, 2 portas (cód. 5Z31R4). Total Flex. Preço à vista: R$ 30.490,00. SpaceFox 1.6 (cód."5Z6E4), Total Flex, MY 09/10,4 portas, com preço promocional à
vista a partir de R$ 44.. 190,00. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da
prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Preços sem troca para veiculas 09/10. Imagens meramente referenciais, não
condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especfficas. Validade:23/02/2010.
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