
Pais devem criar rotina-e evitar que os

filhos dividam o quarto com o casal;
prejudicando a intimidade.

, .

Guerra ao Terror desbanca
Avatar e leva seis estatuetas.
Entre elas, a de melhor filme.

/

Pá
.

Relatório da CEI fica
-,

Fábrica de Shaw foi convocada para' amanhã, último dia de· depoimentos.
'-

Página 4

'<;, �

Motorist_9 perdeu o controle e se chocou contra um poste na Jorge Czerniewicz. Acidente deixou vários pontos sem luz 1aIt:.llllillilill

NO BOLSO

Contribuinte terá de
pagar mais pelo IPTU
Em Jaraquá do Sul, reajuste será surpresa, já
que atualização do valor dos imóveis altera
base de cálculo do imposto. Página 19

-ALERTA

Chuva volta a causar
'. transtorno e prejuízo

Vários balrros ficaram alagados. Defesa Civil
diz que população deve ficar alerta para
possibilidade de deslizamentos. Página 11

\

CORUPÁ
Meta é dobrar a

. produção de.água
. Prefeitura amplia o abastecimento no
município, com investimento previsto
em RS 100 mil. Página 10.

A -IJS

Estádio pode
ser assumido

.

-

pelo poder
público ..

. Durante plenária da
Acijs, secretário Ivo Konell
disse que conversações
com à diretoria do
Juventus já iniciaram.
.Página 7

aI,

FAMEG

,

(47) 3373-9800
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Nenhummarco da cultura jél!agu�ens� émais valorizado que � Schützenfest. Organizada
pelas Sociedades de Atiradores, a festa preserva as tradições alemãs e divulga Q esporte do
tiro, cujas competições aindamovimentam essas instituições. Nesta sessão, pretendemos
contar diariamente um pouco da história das Sociedades dêAtiradores, aquelas envolvidas
diretamente com a grande festa da cidade e também as que tiveram um papel secundário
- mas não menos importante - na história da região. Originadas nos períodos entre guerras
na Bélgica, Holanda e no norte da França, as primeiras treinavam seusmembros para a

defesa pessoal. Com o tempo, as comp etíções promovidas por eles se tomariani festas

populares, e a perda do carátermilitar transformariam essas entidades em recreativas.

2 História"

Collor pede o

fim dos mar(\jás
No dia 9 de março de 1987, o então

governador do Alagoas, Fernando Collor
de Mello, pede a condenação dos funcio
nários marajás. Durante sua gestão no

Estado, que havia começado um ano an

tes, Collor havia empreendido estrate

gicamente um combate a funcionários

públicos que recebiam salários (altos
demais'. Os "marajás" sairiam vitorio
sos do julgamento no Supremo Tribu
nal Federal, e Collor acabaria tendo o

mandato ameaçado por intervenções
federais após se recusar a pagar os salá
rios - mesmo com a decisão do tribunal
favorável aos funcionários públicos.

Pela sua conduta; ele acabou sendo de
.nominado pela imprensa como "Caçador
de Marajás", título que rendeu a ele ainda
maior apoio na campanha presidencial
que pretendia disputar. Orientado por
profissionais de rnarketíng, durante o'
mandato ele, anunciou publicamente a

cobrança de 140 milhões de dólares dos
usineiros do Estado para com o Banco do
Estado deAlagoas, conquistandomais uma
vez repercussão positiva na imprensa.

Sua postura de "guardião da moralida
de" acabaria lhe rendendo a presidência do
país, conquistada com o apoio de Roberto
Marinho, patriarca da Rede Globo. Com
um discurso baseado no combate à cor

rupção e aos altos índices de inflação do
governo Sarney, ele chegou a ter o apoio
da ex-namorada de Luiz Inácio Lula da

Silva, seu concorrente no segundo turno

das eleições de 1989. Collor foi eleito no

dia 17 de dezembro 'de 1989, e sofreu im
peachment no dia 29 de setembro 1992.

IN'VEN ES

Cadeira elétrica
Thomas Edison queria demonstrar os
perigos da corrente elétrica sobre os

animais, mas seus propósitos foram
desviados. O sistema judicial logo
se interessaria pela cadeira elétrica,

-. e a primeira execução, do assassino
William Kemmler, aconteceria em 6'
de agosto de 1890.

SOCIEDADES DE TIRO

I'
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o feminismo de
Nísia Floresta

Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseu
dônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nas
ceu em 12 de outubro de 1810. A vida da

educadora, escritora e poetisa brasileira foi
dedicada principalmente a uma luta: ela é
considerada uma das pioneiras do feminis
mo no Brasil e teria sido a primeira a romper
os limites entre o público e o privado na im

prensa brasileira.
. Já viúva e com uma filha pequena, seus

primeiros passos nas letras seriam dados em

1831, com a publicação de artigos sobre a con-
.

dição da mulher em um jornal pernambuca
no. Entre os livros que escreveu defendendo as

mulheres, 'os índios e os escravos, está "Direi
tos das mulheres e injustiça dos homens", que
se trata de um manifesto a favor da instrução
damulher e de seu direito ao trabalho.

Apesar de ter morado em diversos países,
ela ficaria no Brasil entre 1872 e 1875, época da
campanha abolicionista liderada por Joaquim
Nabuco. A escritora morreria de pneumonia
em 24 de abril de 1885, deixando plantada a

semente do feminismo brasileiro. Nísia Floresta, uma das precursoras do movimento feminista no Brasil

PELO MUNDO

'!

Morre Bukowski
1i159

.Barbie é lancada
- .:I

"�

As duas Alemanhas
No dia 9 de março de 1994, mor

ria de 'leucemia o escritor americano
Charles Bukowski. Influenciado- prin
cipalmente por Ernest Hemingway
e Fiódor Dostoiévski, Bukowski pu
blicou mais de 50 livros, sempre ins

pirado pelas ruas de Londres. A vida
nômade foi passada na companhia de

prostitutas e da música clássica.

No dia 9 de março de 1959, seria Em 9 de março de 1990, as duas

apresentado ao mundo o
- brinquedo Alemanhas começariam a dar sinais

.

que revolucionaria a indústria e seria de voltarem a ser uma só. As conversas

.

um grande foco de polêmicas: a boneca preliminares seriam reforçadas pelas
Barbie, lançada por Ruth e Elliot Han- primeiras eleições livres na Alemanha
dler (fundadores da empresa Mattel). Oriental, no dia rs de março. A reunifi
Dotada de um corpo adulto perfeitó, ela / cação aconteceria só em 3 de outubro
é até hojeum símbolo idealizado de su- de 1990, quando a parte orierital foi
cesso, beleza e juventude. reincorporada à ocidental.

Alerta' contra
o comunismo

POLíTICA
OCPem 1960 e, O MAf - Movimento

.. de Arregimentação Femt- ..

nino ;... enviou '1elegrarna
ao general .Neíeon de Me"

)'0

\110,
Míntstro da

G.�uer.
rê)

na declarando que as dona;
IO� de casa, mães de familta

.

e es congregadas do Mo-a vimenlo esrao ioquie/tls a

�� acusação de que. postos-eh - -

Em 1963, grande parte das' sessões publicadas no
,

jornal O Correio do Povo tratavam do assunto mais

preocupante da época: o comunismo. Frequentes
eram os alertas e notícias de investigações que -

intencionavam "livrar o país" de uma ameaça.
.

PIERO RAGAZZI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

A sociologia na universidade

Há um interesse
muito grande por
parte da população
em assistir novelas
veiculadas pela
televisão no

horário nobre

..... que é a: sociologia? A sociologia é o estudo
das sociedades o dos fenômenos sociais.
Esta resposta pode parecer, e com razão,

..._,vaga e tautológica. Todo intento de definir
a sociologia para delimitar seu campo de atuação,
apesar de sua capacidade de conciliar pontos de
vista de alguns sociólogos, sempre estará sujeita a

críticas,ou a oposição de alguns outros. Esta dificul
dade poderia desanimar o processo acadêmico,
chegando a desqualificar esta disciplina aos olhos
dos neófitos, delimitando-a. O importante é definir

. qual é sua função dentro da universidade, e, princi
palmente, consolidar a ideia de que
a sociologia implica pluralismo de
opiniões sobre ela. Qual é a explica
ção para tal condicionante?

A vertente acadêmica da socio
logia está direcionada a uma criação
contínua, na qual sua definição se dá
através.das sucessivas confrontações
entre as tendências que a alimentam.

. Esse é o.motivo fundamental para
dar à sociologia umá determinada

direção. Em princípio, é necessário

que os fenômenos sociais sejam des
vinculados de uma concepção a - histórica. A justi
ficativa desta prerrogativa está assentada na prem
issa de que só é possível entender o presente, e

talvez o futuro, se conhecemos os fatos motivador
es do passado. Por outro lado, a sociologia contem
porânea, devido àunificação do planeta Hum pro
cesso de ocidentalização, terminou incorporando
a antropologia social no seu campo de atuação, de
ixando sua especificidade parao estudo exaustivo
de unidades socioculturais determinadas. Tal mod

elação dá a sociologia uma nova caracterização na

sociedade globalizada, que é entender e analisar o'
. modo de produção predominante nesse contexto

social, utilizando a observação crítica através do

método dialético, que é revalidar a ideia de que os

verdadeiros agentes da criação cultural são os gru
pos sociais, e não os indivíduos isolados. Tal con
ceito está fundamentado em que a obra cultura!

.

está relacionada homologamente com a realidade

econômicae social da época em que foi produzida .

. Vamos analisar talfato por meio de uma obser

vação prática, muito importante para os acadêmicos

que cursam a disciplina de sociologia. Há um inter
essemuito'grande por parte da população em assistir
novelas veiculadas pela televisão no horário nobre.
Usando tal análise a partir da economia capitalista,
pode-se perceber que as estruturas dó mercado en-

.

tranham o fenômeno do desaparecimento do quali
tativo dos objetos, para ser substituída por uma

relação com os valores de troca meramente quanti
tativos. Tal processo envolve uma transformação da

.

consciência dos grupos em simples
reflexo passivo do mundo da econo

mia. Esta estrutura da consciência,
reflexo dó econômico, é homóloga à
estrutura da novela. Os atores,' que,
em seus comportamentos e valores,
vivem o qualitativo (equivalente ao

valor de uso) não podem expressar es
tes valores autênticos num mundo no

qual se impõe a relação quantitativa
(valor de troca). A novela é fruto do .

compromisso entre o mundo artísti
co e as estruturas da sociedade, num

determinado momento histórico. Tal análise não

"

"
está direcionada a avaliar o m090 de interpretação
artística (notadamente cultural) senão de examinar o
método, que pode ser resumido da seguintemaneira:
a novela, forma literária que permite a descrição do

trivial, vivido cotidianamente, constrói Um modelo
de infraestrutura econômica do tipo de sociedade no

qual domina a forma literária novelesca, e descobre
seu homólogo estrutural. '

. _.

A partir desta homologia, configura-se a ex

istência de uma relação complexa e causal entre o

econômico e o cultural, havendo uma retroação do .

cultural sobre o econômico, através de sua ação so
bre a consciência coletiva na vida do cotidiano. O

papel da sociologia na construção do pensamento
acadêmico tem como finalidade fazer um estudo
crítico da realidade social; em captar-la no só do pon
to de vista do "modelo', senão também sob o aspecto

.

da prática e dinamismo da própria sociedade .
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BOrtltEMO

Personal sex faz
. palestra a mulheres

EDUCA o

Prográma para
intercâmbio no exterior'

BOMPROMIS

PrazoJpara alistamento
, militar vai até abril

Rita Rostirolla, consultora gaúcha pio
neira no desenvolvimento de aulas particu
lares mostrando os segredos femininos da

sedução e da conquista, estará em Jaraguá
do Sul hoje. ·Ela é convidada da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojistas) para evento

em comemoração ao Dia Internacional da

Mulher, às 19h30, na Scar. O investimento
. é de R$ 20 para associados da CDL, Acijs e

Apevi, e de R$ 50 para o público em geral...
Informações pelo telefone (47) 3275-7070..

)

. A Unerj divulga a abertura das inscri

ções ao Programa de Bolsas de Estudo da
Universidade de La Rioja, na Espanha. O
programa contempla o curso de .língua e

- cultura espanhola que é destinado a estu-
.

dantes brasileiros graduados em univer
sidades do país. O programa tem como

objetivo favorecer o aprendizado na lín

gua espanhola. As inscrições devem ser

feitas até 9 de abril no site www.unirioja.
es/espanhol!editalbolsa.

A Junta de Serviço Militar de Iaraguã do
Sul informa que o prazo para o alistamento

.

militar termina no dia 30 de abril. De segun
da a quinta-feira, das 13 às 18 horas e sex

tas-feiras, das 8 às 13 horas, todos os jovens
do sexo masculino que completaram ou

vão completar 18 anos em 2010 devem se

alistar.' O mesmo prazo é estendido aos

que completaram 18 anos nos anos ante

'riores e que ainda não o fizeram. Informa

ções pelo telefone (47) 3371-5714.

EVEr�TO·

Região Norte sedia
simpósio sobre banana
Acontece nos dias 18 e 19 de março, no

salão. de eventos do restaurante Rudinick,
na Rodovia 101, em Ioínvílle, o l° Simpósio
sobre a cultura da bananeira nos subtrópi
cos do cone Sul. Inscrições antecipadas para .

o simpósio podem ser feitas nas associações
de, bananicultores ou' pela internet, através
do site www.asbanco.com.br. Também será

. possível a inscrição no local do .evento.Outras
informações sobreo evento através do e-mail
slmposiobanana@yahoo.com.br. J
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JARAGUÁ DO SUL

..Depoimentos que terminam
amanhã agilizarani o processo
e evitaram prorrogação do
prazo, avalia presidente

- �

f Instalada
no dia 13 de dezem

bro do ano passado, a CEI que
investiga indícios de írregula
rídades na última Schützen

fést terminará dentro 'do prazo
previsto no regimento interno da
Câmara, de- 120 dias. O relatório

final, de responsabilidade do vere
ador Justino da Luz (PT), será sub
metido à apreciação do plenário

- no dia 13 de abril. Antes disso, será
votado na própria comissão.

Durante o mês de fevereiro,
os membros da CEI chegaram a

anunciar que os trabalhos seriam

prorrogados por uma semana,
decisão que começou a ser rever- '

tida semana passada, quando' o
presidente da comissão, Jean Car
la Leutprecht (PC do B), pediu o

adiantamento dos trabalhos, visto
.
as insinuações de que a CEI termi
naria em pizza.

"
Os depoimentos
estão sendo

esclarecedores e
.

está tudo muito bem
encaminhado.

JEAN LEUTPRECHT,
PRESIDENTE DA CEI

"

Os depoentes
de amanhã
• 13h30min - Lauro Stoinski
conselho fiscal da CCO

• 14h45min - José Gentil
financeiro da Fábrica ..

de Shaw
• 16h - Genilson Medeiros -

responsável pela Fábrica de
Shaw

• 17h15min - Cecília Konell* -

prefeita
* foi convidada e não convocada

/
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Relatório pronto em 13 deabril
Comissão deve cumprir o prazo de 120 dias previsto no regimento interno da Câmara

lias depoimentos estão sendo
esclarecedores e está tudo muito
bem encaminhado. Se concluir
nios esta parte na quarta-feira,
poderíamos encerrar os trabalhos

.
antes", afirma Leutprecht.

,

A última sessão de depoimen
tos está marcada para amanhã, a
partir das 13h30. A prefeita Cecília
Konell (DEM) foi convidada para
fechar o dia, mas a sua presença
nãoé obrigatória.

_-

Tarde de ontem foi marcada por mais uma rodada de depoimentos de envolvidos com a 21a Schützenfest

CONTRATONÃO TEVEA ASSINATURA DA FÁBRICA DE SHOW
DIVULGAÇÃO

. O projeto daAcstvi (Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu) para captação
de R$ 25 mil junto à Prefeitura foi

�

feito para fins de decoração e não

investimento no tiro, conforme

divulgado pela entidade. A afirma

ção é de RogérioTomaselli, funcio
nário da Fundação de Espores que
fez o projeto para a associação.

Primeiro ti depor, To'maselli
afirmou que a Acstvi o procurou
no início de agosto para desen
volver o projeto. "Em nenhum
momento foi dito que o dinheiro
era para o tiro. O Nelson (Sjõberg,
presidente daAcsvti) sempre falou
em decoração", afirmou.

Tomaselli disse, ainda, que a

associação tinha uma dívida com a

,

,

Prefeitura, pornão terprestado con
tas de recursos repassados em 2004.

Segundo ele, a dívida precisou ser

paga para os R$ 25mil serem libera
dos. "Eles·acertaramR$ 7.457 no dia
14 de agosto. Com isso, o dinheiro

.

foi liberado em 6 de outubro" disse.

Recursos da
Fundacão sob

, ..,

investigação
A liberação de R$ 150 mil

por parte da Fundação Cul
tural para a Fábrica de Shaw,
sob argumento da contratação
da dupla Fernando & Soroca

ba, está sendo investigada por
uma 'sindicância interna da
Prefeitura. Em depoimento à
CEI ontem, o controlador do'

município José Olívio Papp
confirmou que um relatório da'
Controladoria - Geral apontou
um indício de irregularidade. '

. Segundo Papp, a Centro
ladoria atentou para o fato do
contrato de liberação da verba
não possuir a assinatura de
um representante da Fábrica
de Sho\y, beneficiada com o

dinheiro. Por isso, a portaria
135/2010, de 3 de março, foi
assinada pela prefeita Cecília
Konell (DEM) instaurando a

sindicância. Os' trabalhos não

possuem prazo para término.

Representantes da
Fábricade Shaw foram
convocados para depor
amanhã na Câmara.

Segundo Leutprecht, os re

presentantes da Fábrica de Shaw

já foram convocados e caso não

comparecerem ao depoimento, a
Câmara deverá acionar a Justiça,

- pois a comissão possui poderes
legais' para obrigá-los a depor. A
participação deles é considerada
fundamental para o relatório final.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Acstvi teria
pedido verba

, para decoração

Papp coníirmouontem em

depoimento que poderá
ser aberta uma tomada de
contas especial

Sindicãnc.ia interna
foi aberta por uma portaria
da prefeita Cecília Konell

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carolina Tomaselli

Indagações de todos
..... uem fixa' os 'itinerários, pontos de

parada, horários, frequência,' frota
e terminais de cada linha? Como

........ são fixados os parâmetros e índi

ces das planilhas de custos? Quem con

trola o número de passageiros? Quando a

empresa concessionária não cumpre com

suas obrigações, quais são as penalidades
.aplicadas? Quais são os critérios para esta

belecer o equilíbrio econômico-financeiro

dos serviços? Quais são os critérios para
estabelecer a diferença de custos entre o

custo da tarifa antecipada � a passagem

Retolnada '

Pela via judicial, a Prefeitura de Corupá re
tomou os serviços de água e esgoto; até então
nasmãos daCasan. Os investimentos já come
çaram a ser feitos para aumentar a capacidade
de distribuição, uma' necessidade premente,
como lembra o secretário AlceuMoretti, Mas,

pelos próximos 180 dias, quem toca o siste

ma é a Serrana, ao custo contratual de R$ 80

mil mensais. É amesma empresa responsável
, pelo serviço emGuaramirim.

Exemplo
E que, assim como em Corupá, assumiu

os serviços temporariamente, mas isso já vai
fazer três anos. Em 2007, a Prefeitura anun

ciava amunicipalização, mas o que ocorreu

foi a transferência de uma empresa para
outra. Os problemas de falta de saneamen

to falam por si. O contrato foi prorrogado
sucessivas vezes, a última em julho, do ano

passado, com novo prazo a vencer .ern 30 de

junho próximo, O debate está posto.,

embarcada? Q.contrato prevê a construção
de mini-terminais urbanos. Por que não

foram executados ainda?

As perguntas, feitas pelos vereadores ao

governo, refletem as dúvidas dos usuários
'

do transporte coletivo de Iaraguá do Sul. As

respostas, se encaminhadas, poderão es"'

clarecer, entre outras coisas, porque a tarifa
,

aumenta se a concessionária não investe na

mesma proporção. O pedido de informação,
que leva a assinatura do G8, foi aprovado na

última semana. De posse dos dados, rest-a

saber que providências serão tomadas.

, PIERO RAGAZZI

Espaço,
Agora que foi confirmada a pré-candida

tura do ex-vereador Dieter Ianssen, ainda que
não esteja definido se a deputado estadual ou
federal, progressistas ficam na expectativa de

que a bancada do PP na Assembleia Legisla
tiva abra uma das vagas para o suplente. O

prestígio é bomnão só para quem entra. Com

os 15.884 votos que fez em 2006, Janssen aju
dou a eleger os cinco deputados do partido.

FALA Aí!
Fui um frequentador
da festa, somente.

ROGÉRIO TOMASELlI,
ESCLARECENDO NÃO FAZER

PARTE DA COMISSÃO CENTRAL
ORGANIZADORA DA 21 a

SCHÜTZENFEST

Reconhecimento
,

Aautoria da leiestadual que instituiu oDia do

Bandoneon, comemorado em 20 'de julho, tem
rendido ao ex-deputado e suplente Díoneí da Sil
va (PT) convites paraparticipar de eventos do 'gê
nero. Em abril, em encontro de bandoneonistas

que acontece em Chapecó e, maio, em homena

gem durante a Festa do Bandoneon, em Joinville.
No domingo, Dionei recebeu um agradecimento
público no encontro dosmúsicos, no Botafogo. ,

, DIVULGAÇÃO

Acertando contas
,

o secretário de Administração e Finanças de Guaramirim, Rolf Antonius

Júnior, encaminhou ontem ao prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) dois docu

mentos destinados à regularização das contas da Prefeitura, que deveriam ter

ocorrido em dezembro de 2009.,0 primeiro, no valor de quase R$ 270 mil, é o

recolhimento do INSS referente ao 13° salário dos servidores públicos. O outro

documento é a prestação de contas para a Secretaria de Desenvolvimento Re

gíonal.acerca de convênio entre a Prefeitura e Deínfra, no valor de R$ 400 mil,

para asfaltamento da Rua Cláudio Tomaselli.

RESPOSTAS EM 15 'DIAS

A última sessão da Câmara de Guaramirim foimarcada por uma _-.,.

quantidade expressiva de pedidos de informações. Do vereador Caubi
Pinheiro- (PDT) partiu o pedido da documentação, incluindo processo

licitatório, de auditoria na Prefeitura no ano de 2009. Jaime de Ávila (PT)

requer cópia do relatório da sindicância da cadeira do prefeito que foi

queimada. O tucano MarcosMannes pede a cópia da escritura de doação
do Hospital Santo Antônio, e cópia dos balanços financeiros no período
de outubro de 1998 até fevereiro de 2010. Engrossam a lista ospedidos de

documentação das reformas da Escola Heitor Antônio da Silva, no Barro

Branco, sobre compra de minerais no último ano, e acerca das viagens
realizadas pelo prefeito de IOde 2009 a 2 de fevereiro último, todas do

governista (foto) Osni Bylaardt (PMDB).
PIERO RAGAZZI
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CHARGE

.DOLEITOR

O Dia'lnternacional'da Mulher,

EDITORIAL

./

Sendo iniciada a comemora
ção do Dia Internacional da Mu
lher há exatos 100 anos, estamos

longe de que a data seja somente
comemorativa de conquistas.

Estamos longe de uma socie
dade igualitária com seus direi
tos civis na questão de gênero, .

ou seja, que realmente homens e

mulheres sejam tratados igualita
riamente. De preconceitos velados,
aceitos como culturais a agressões
ao bom senso e à ética, temos o

desrespeito damulher como ser de
direitos humanos, principalmente
em seus relacionamentos. Já é tem
po, depois de conquistas tecnológi
cas e em tantas áreas, que os re

Iacionamentos se atualizem, com
base no respeito e afetividade, o
que lhe são essenciais.

Não se pode conceber agres
sões de pessoas .escolhidas para
receber nosso afeto.

Não se tem como abençoar ou
ficar calado diante de tratamentos
diferentes de cidadãos por conta
de diferença de sexos, opções se

xuais ou crenças' culturais.
O Comdim (Conselho- Muni

cipal de Direitos da Mulher) se

solidariza com os movimentos
de proteção dos desiguais, princi
palmente as que levam em conta

a diferença pelos órgãos sexuais

que cada um tem. Temos um ju
diciário com estrutura interna

desfavorável à atuação damulher,
diante de mudanças constantes

. para se ascender, na carreira. Além
disso, nos deparamos com a vítima
de violência doméstica sendo des

qualificada em sentenças, mesmo
sendo penalizado seu agressor.

A plena aplicação da Lei Ma
ria da Penha, com instalações de'

Delegacias especializadas, abri- .

gos para pessoas em situação de
risco, juizados especiais para a

violência doméstica, são simples
mente negadas por quem tem a

ação por 'responsabilidade.
O tráfico de mulheres existe

em nosso meio, seja para trabalho
ou prostituição, sem que seja con

. siderado escândalo social.
O combate à feminização do

rnv; transmitida dentro do seu

lar, trazida por seus escolhidos
não tem a efetivaçãomerecida pe
los órgãos de saúde publica.

Longe de ser pessimista,' no
dia 8 de março comemoramos o

braço forte e firme de mulheres

que conquistaram direitos inima
gináveis para um sexo dito frágil,
.mas também comemoramos a

continuidade da busca de valores
humanos entre os gêneros huma
nos. Simplesmente por acreditar

que seremos todos mais felizes.

Silvana Passold� Presidente do Comdim
(Conselho Municipal dos Direitos

da Mulher), em Jaraguá do Sul

Segurança
não é favor

A superlotação do Presídio Re

gional de Jaraguá do Sul parece
uma novela longe do final feliz.
O descumprimento da promessa
do secretário de SegurançaPúbli
ca' Ronaldo Bene

det, de transferir .

50 presos para
penitenciárias até
o fim de feverei
ro mostra o caos

em que se encon

tra o sistema prisional brasileiro.
Como já era previsível, o com-

. promisso firmado após a rebelião
"

de dezembro de 2009 não seguiu
adiante porque as demais unida
des .do Estado tambéni estão na

mesma ou em pior situação que a

enfrentada noVale do Itapocu.
Infelizmente, O que se percebe

é que a segurança pública da re

gião é' tratada com total descaso

pelas autoridades políticas. Ao

visitar o município' na semana

passada, o governador Luiz Hen
rique da Silveira desconhecia que
o complexo prisional está 350%
acima da capacidade. Essa falta

de comunicação
nos leva a ques
tionar se o pro
.blema realmente
está sendo trata-.
do com serieda
de.

Hoje, o presídio abriga 330 de
tentos, mas tem capacidade para

'

apenas 76. A promessa da cons

trução de ummuro que permita a

ampliação da unidade é a última

r- esperança para que outras rebeli
ões não venham a acontecer. Que
o governo não trate a questão da

segurança como um favor para
quem paga os impostos,' mas
como um direito básico de todo o

cidadão.

NACIONAL

Tarifa maior
Foi

publicada ontem no Diário Ofi
cial da União uma lista de produtos
americanos que sofreram aumento

.

na tarifa da importação. Seguindo
'resolução da Câmara de Comércio Exterior
(Camex), durante um ano incidirão sobre
102 itens alíquotas que variam de 12% a

100%.Amedida entra em vigor após decor
ridos 30 dias de sua publicação,

A 'listagem inclui produtos
como veículos,' água-de-colônia,
gomas de mas.car, freezers, ócu
los de sol, agulhas, metanol, cos
méticos, produtos do algodão,
alimentos e soro de leite.

O imposto de importação
I

para veículos, por exemplo, pas
sou de 35% para 50%. Já os cos

méticos, como cremes de belezà
e xampus, passam a ter alíquota
de 36%. O soro de leite passará a ser importa
do com alíquota de 48%. O Brasil ganhou-na
OMC o direito de retaliar os Estados Unidos,
já que o país concede subsídios à produção e

à exportação de algodão. O valor pode chegar
a 560 milhões de dólares em importações de
bens por ano.

,

A relação deveria ter sido divulgada na

semana passada, mas para não constranger
Hillary Clinton, que estava de visita ao Brasil,

foi adiada para ontem.Aliás, a "agenda positi
va" que a secretária de Estado americana pre
tendia inaugurar em sua passagem pelo Bra

sil deverá ser esquecida por um bom tempo.
A recepção a Hillary no Itamaraty foi pouco
diplomática. Tanto Lula quanto o chanceler
Celso Amorim preferiram usar o encontro

paramarcar posições em defesa das negocia
ções com o Irã e abordar, de for
'ma franca, os conflitos comer

ciais que envoivem as barreiras
tarifárias ao etanol 'e a retaliação
autorizada pela Organização
Mundial do Comércio (OMC)
no caso do algodão. Hillary, que
esperava um contato amistoso
no qual convenceria o governo
brasileiro a comprar caças F-18

Super Hornet, foi embora decep
cionada. Um dos reflexos disso

deve ser a suspensão da visita do presidente
Barack Obama ao país, que deveria ocorrer

ainda no primeiro semestre.

Na opinião de diversos analistas, os dois

países teriam a ganhar mais com a amplia
ção de uma pauta de negócios do que com as

sansões, que criam um clima negativo entre

as nações. O problema é que Lula insiste em

ignorar 10 quanto pode ser perigoso fechar os
olhos para questão nuclear no Irã.

Os dois países terlam
a ganhar mais com
a ampliação de uma
pauta de negóCios
'.

do que com as

sansões, que criam
.

um clima negativo
entre as nações

,.,
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Konell diz que ideia é transformar área em centro esportivo municipal

N I I It�I_,IZ'

Estádiopode
serassumido

.

-' .

pelaPrefeitura
Governo estuda construir ginásio

.

nos fundos do João Marcatto
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura estuda
municipalizar. o Estádio
João Marcatto. A
afirmação foi feita na noite
de,ontem pelo secretário
de administração e

finanças, Ivo Konell..

possibilidade de o po
der público assumir q
espaço foi apontada,
durante a apresenta

ção do Programa de Mobilidade
Urbana, realizada na plenária da

Acijs (Associação Empresarial de
Iaraguá do Sul). Segundo Konell,

_

a medida seria uma forma de
salvar o patrimônio, que hoje é'
alvo de dívidas e ações judiciais.
Outro objetivo seria construir
um ginásio, municipal no terreno
que fica nos fundos do estádio,
para substituir oArthur Müller.

De acordo com o secretário, a
ideia é transformar a área em um

centro esportivo municipal, o que
também inclui 'a implantação de

/

\

pistas de atletismo ao redor do

João Marcatto. "Já iniciamos as

conversações com o TIdo (Vargas,
presidente do Juventus) e se hou-

- ver interesse, vamos levar a. pro
posta, para a Câmara de Vereado-

. res", destacou. Caso o projeto seja
aprovado, o governo cederia ao Iu
ventus o direito de uso do espaço
para realização dos campeonatos.

Inicialmente, a ideia da Prefei

tura era construir o novo ginásio ao

lado daArena Jaraguá Mas, coníor
me Konell, a administração estuda
criar um projeto paisagístico ao re-

,

dor do complexo, com a instalação
de pista para caminhada. "Não po-·
demos, em sã consciência, deixar o
terminal urbano onde se encontra

hoje, pois falta espaço e a constru

ção é inadequada", ressaltou. :

.• Daiane langhelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Jovem atingida por rojão já
pode se movimentar melhor

GUARAMIRIM
Atingida por um rojão há um

ano e dois meses, a jovem Ana
Paula da Silva, 22 anos, já apresen
ta melhora nos movimentos dos

braços e das pernas. Ela passou
um mês em uma das unidades
do Hospital Sara Kubitscheck, em
Belo Horizonte (MG), e- agora já
consegue ficar de pé com a ajuda
'da família. A jovem voltou para
Guaramirim na sexta-feira à noite.

. "Ela também consegue di

gitar no computador, comer e

tomar banho usando a mão es

querda", se anima a mãe. Rosali
da Silva. Dentro de' três meses,

Ana Paula deve passar mais 30
dias rra unidade, que tem uma

longa fila de espera. Três vezes

por semana, a jovem também faz
sessões de fisioterapia, hidrogi -

I

nástica, fonoaudiologia e terapia
ocupacional na MCD (Associa-·
ção de Assistência à Criança De

ficiente) de Joinville.
Segundo Rosali, a fase de de

poimentos das testemunhas do
acidente já está chegando ao fim.
Nos próximos dias, o irmão deAna .

Paula, que estava ao lado. dela no

momento do, disparo, também
será ouvido. Já os três acusados -

.

os primosGilbertoMarinhoMora- .

es, LuizVilmarMorais e Odair Luiz
Moraes - serão óuvidos por meio

.

de carta precatória em São José
.

dos Pinhais (PR), ondemoram:

ARQUIVO PESSOAL

Ana Paula foi atingida durante a festa de réveillon de Barra Velha, em 2008

Agênciada Celesc protesta
contra suposta -privatização ·

JARAGUÁ DO SUL que apenas 30% dos trabalha
dores. participaram do mo

vimento em Jaraguá do Sul e
35% em outros 15 municípios.:

Funcionários da agência da
Celesc de Jaraguá do Sul ade
riram a uma paralisação de

quatro' horas promovida pela
Intercel (Intersindical dos Ele-

- tricitáriós de Santa Catarina). �

O objetivo do movimento foi

protestar contra a suposta pri
vatização da empresa. Eles pe
dem o fim do convênio com a

Cemig (Companhia Energética .

de Minas. Gerais), firmado no

ano passado.
De acordo com o diretor do

Sindicato dos Eletricitários do
Norte de Santa Catarina, Ge
raldo Prus, cerca de 80% dos
funcionários das' agências de

Iaraguá do Sul, Joinville, São
Bento do Sul, Mafra, Canoi
nhas, além de Florianópolis, .

aderiram à paralisação, que
terminou às l lhôü.Iá a asses-

soria da. presidência afirma

Ontem, os sindicalistas en

tregaram ao presidente da com
panhia, Alfredo Felipe

.

da Luz
Sobrinho, um pedido para que a

Celesc não seja privatizada. "Se
. nosso apelo não for atendido,
não está descartado novos mo-
vimentos e até greve", garantiu
Prus. A autarquia garante que
não tem interesse em privati
zar a empresa e que o convênio
com a Cemig é apenas de coo

peração técnica, para a troca de

experiências.
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Dividir a cama com os filhos acaba prejudicando -a vida íntima de-muitos casais

.....

posso
dormir na suá' cama?".

Não há mãe que não tenha
escutado esta frase. A hora

, de colocar o pequeno na

cama é uma tortura para alguns pais .

Os filhos fazem birra, -choram, bri
gam e afirmam ter medo de dormir
sozinhos. E na maioria das vezes,
os pais acabam cedendo aos. apelos'
emocionais, e quando se dão conta,
as crianças já estão grandes e ainda
não dormem sozinhas. '

De acordo com a psicóloga Ode
nite 'Cardeal Magalhães, do Centro
de Estudos e Pesquisas Psicológicas,
a dificuldade das crianças em dormir
sozinhas está localizadana ansiedade
e angústia dos pais. "Tudo tem relação
com os medos infantis dos' pais .. Eles
ficam penalizados com o sofrimento
da criança. Para ela, é sim, uni medo
real .: Mas, a forma como os pais atu-

'

.

am é urn medo irracional .:
A criança "capta"
esse medo e

�

percebe que assim poderá ter urn pou- mesma hora, em' sua caminha, as
co mais de atenção". . ' ajudará a entender o que se espe-

Essa medida deve ser evitada des-
.

ra delas. -A rotina é uma grande
de cedo, para que a rotina do casal não

.

aliada nesse caso.

seja prejudicada e a criança conviva É . conveniente' que o bebê ou a

com isso de forma saudável. "Não exis- criança pequena durma sempre no

te urna idade certa. Vai dependermui- mesmo lugar. A mudança pode difi
to. da maturidade do casal. A criança cultar o desenvolvimento do 'Seu mo

desde o priineiro dia de nascimento 'dela de dor�. No caso de pais sepa
já pode ir direto para o seu quarto. ,Os rados, como não se pode compartilhar
pais de antigamente tinham menos o mesmo lugar, é recomendável que se

medo e culpa em relação aos filhos. Os esforcem para manter a mesma rotina

pais de hoje sãobem ao contrário. Cla-: quanto aos horários e os costumes.

ro que a', criança precisa da proteção.
Mas, a superproteçâo sufoca e gera
milita instabilidade, desequilíbrio e

/IA criança desde o primeiro dia
medos. Neste sentido o quarto passa a de nascimento já pode ir direto
ser urn lugar proibi?o", comenta.

.

para o seu quarto. Os pais de
antigamente 'tinham menos medo

.

e culpa-em relação aos filhos"
ODENITE CARDEAL MAGALHÃES - PSICÓLOGA

DIVULGAÇÃO

"

,

ROTINA É A MELHOR OpÇÃO
Para: que a criança, não se acos

tume a dormir na cama dos pais, é
necessário levá-la de volta à sua

cama quantas vezes seja ne

cessário, sem falar nem

discutir. As crianças'
'se ·comportam me

lhor quando iden
tificam um mo-

'

dela em que se

possa confiar.
Ensiná-las
a dormir

sempre na

"
Para as crianças'é urna'maravilha

dormir com seus pais. Mas se isso se

torna urna rotina, pode haver consequ
ências não muito agradáveis. "Os pais
precisam estar seguros de suas deci
sões .e não ceder às chantagens. As"
crianças sempre vão aceitar o que lhe
for imposto. Ela é urn ser em desen
volvimento", ensina Odenite.

.• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br .

Na
maioria

das vezes,
9S pequenos se

aproveitam das incertezas ,

dos pais e fazem chantaqem
emocional
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Lucas Henriquem Jahn assoprou velinhas ontem.
Os pais Tina e Jonas desejam felicidades

O pequeno
Murilo
Jamoski
Luciani

completou
1

. seu. primeiro
aninho
dia20

Seus Filhos 9o CORREIO DO POVO ._ Terça-feira, 9 de março de xn o

Os nonos mandam os parabéns para
Ana Julia que completou sete anos dia seis

'

Mirella
.

Carolina Rubik
comemora

seu primeiro
aninho no.

próximo
dia 11. Os

padrinhos
Jocileia e

Giovane
Chiodini

>' mandamos
parabéns

,
"

. \

No ultimo dia 24, Henrique Voigt comemorou 3 aninhos. Os pais e avós mandam um super beijo

Parabéns ao papaiVander e a mamãe Josie 'pelo
nascimento do pequeno Murilo no ultimo dia 2S�'
Os amigos Chico e Preta desejam felicidàdes

A bonita Lara Syndell Souza Sello completa seis anos
.

dia 11. Os familiares mandam uni super beijo
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Municip,aIização deverá
,

dobrarprodução de água
Bombas novas vão gerar até 30 litros do líquido por segundo
CORUPÁ Prefeitura comanda os serviços de

abastecer, distribuir e�atar a água
e também de saneamento básico.

Depois de 30 anos, a Casan (Com-'
panhia Catarinense de Águas e.

Saneamento) passou a adminis

tração para o \governomuriicipal. ,

Segundo o secretário de Saúde'
.Alceu . Moretti, responsável pro-

� visoriamente pelo setor, o inves-

ma
bomba capaz de gerar timento está orçado em R$ 100

O litros de água por se- mil para a compra de duas novas

gundo estava �endo testa- ·bombas, uma �elas ficará de r�
a ontem no RioAnoBom. serva. A empresa Serrana, terceí

O equipamento vai dobrar a capa- rizada pelo, governo municipal"
cidade de fórnecimento do serviço, comanda a parte técnica da obra.
com o objetivo de atender princi- Sobre as mudanças, Moretti
palmente os bairros mais distantes" afirma que outro nome será in
e altos da cidade, que mais sofrem dicado para coordenar o servíço
com as torneiras secas. no lugar- dele. E a pasta deverá

Desde a semana passada, a ser intitulada Águas de Corupá.

Prefeitura de Corupá
amplia o abastecimento '

'. de água no município.
-Investimento será em

média de RS 100 mil.

Será feita a ,

manutenção
nos tanques de
tratamento; diz.
operador da
ETA Ferreira

"
44% da água tratada não

passa pelos hidrômetros
e é desperdiçada por
causa dos vazamentos.

SECRHÁRIO DE SAÚDE
ALCEU MORETTI

"
PIERO RAGAZZI

.

Mais� de 40 vazamentos de água
O vazamento ,de água é, outro problema que co

meçou a ser solucionado emCorupá: 15 pontos foram
consertados e mais 40 ainda devem ser reparados.
"44% da água tratada não passa pelos hidrômetros e

'é desperdiçada por causa dosvazamentos", revela o
secretário. A Prefeitura também estendeu a avalia-

ção da qualidade da água que agora é feita ri cada
uma hora. Segundo o operador da ETA (Estação
de Tratamento de Água) Antônio Ferreira, também
será feita a manutenção nos tanques de filtro, re
cantador e floculador. Para 'atender a comunidade

,

durante 24 horas, será criado um 0800.

PIERO RAGAZZI

PROJETO JÁ ESTÁ APROVADO
.

Prédio do Gedup está orçado
em RS 5,5 milhões

'

GUARAMIRIM inaugural está marcada para
O projeto arquitetônico a próxima, segunda-feira

do Cedup (Centro de Educa-
I.

(15), na Acijs (Associação
ção Profissionalizante), de Empresarial de' Iaraguá do

Guaramirim, está concluído Sul). As atividades começam
, e aprovado pelo Ministério provisoriamente na Escola

da Educação. O governo fe- Alfredo Zimmermann, na

deral deve liberar R$ 5,5 mi- .

rua Gustavo Ruben, número
lhões para construir o pré- 226,. no bairro Avaí Os en

dio ..A obra está prevista para -contros vão ser de segunda
.' -começar em abril no terreno a sexta-feira, das 19 às 22h.

'doado pela Prefeitura, que -O curso técnico em co

fica ao lado do Parque de mércio destinado a gestão
Eventos Perfeito Manoel de negócios será a primeira
de Aguiar, O Estado ficará opção oferecida no Cedup.
responsável pelos cursos e A carga horária' é de 832

equipe profissional. Todos. horas e mais 160 horas de

os cursos são gratuitos. estágio. Segundo o prefeito
As cidades de Mafra, Ab- Nilson Bylaardt, as capaci

don Batista e Curitibanos tações de agente cornuni

também 'serão contempla- tário de saúde, informática,
das com um centro. área têxtil e química tam-

Em Guaramirim, 1,2 mil, bém devem ser disponibi
-Iizadas. "Vamos atender à
necessidade das indústrias

vagas vão ser oferecidas.
Deste total, {O pessoas já
ga!antiram inscrição. A aula da região", afirmou.

Prefeitura doou o terreno ao lado do Parque
de Eventos para construir Cedup

VMas abertas
para 14 cursos
a distância
CORUPÁ

As inscrições para cursos a

distância estão abertas até 23 de

março, na Biblioteca Pública Cas-
.

tro Alves, de Corupá. O valor da
mensalidade custa em média de

R$ 130. A metodologia contempla
aulas teóricas e práticas, apostila e

estudos orientados por monitores.
Esta é uma parceria entre Es

cola Técnica "Iupy; de joínvílle,
Sociesc e apoio da Prefeitura. São
14 opões de capacitações técnicas:
Administração, Comércio Exterior,
Contabilidade, Edificações" Eletrô
nica, Informática, Logística, Meio

Ambiente, Projetos Mecânicos,

Qualidade, RecursosHumanos, Ser
viços Públicos, Telecomunicações e

Vendas.. Os interessados devem ter

ou estar cursando o ensino médio. .

As aulas vão acontecer uma vez por
semana na Faculdade Jangada. Os
cursos têm duração entre 18 e 24

meses. Se' fechar turma com 20

alunos, as aulas serão em Corupá.
Informaçõesno (47) 3375-1399.
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Aterro de ponte
..

.

�"

some com aagua
Ligação na ruaAlvim Meier volta a dar trabalho

:�
PIERO RAGAZZIJARAGUÁ DO. SUL

As boas notícias que
envolviam a reabertura da
rua Alvim Meier, no bairro
Jaraguá 99, foram embora
com as trovoadas do fim
de semana e de ontem.

ponte erguida para ligar
os dois lados da via, e

dada corno praticamen-
.

e pronta, acabou sendo
prejudicada pelas fortes chuvas de
domingo. O barro e o macadame

'

depositados junto a uma das cabe
ceiras escorreram para o rio, abrin
do vãos. Devido à situação, a pre-

.

visão de permitir a passagem de
veículos leves pode sofrer revisão.

Conforme o secretário de Obras,
Valdir Bordín, existe um problema
permanente naquela encosta, I'A
sapata foi feita em cima de estacas.
Precisamos deumacortinade cimen
to para o material não sumir a cada

. tempestade", explica. Ele ainda com
plementa dizendo que a adequação
será exigida da empresa Enquanto
aguardam a melhoria, os 'operários
do município esperam também por
manhãs e tardes contínuas de sol. Só
assim é possível refazer o restante do
trabalho. Segundo o secretário, além
de escorrer rio adentro, o material
amoleceu e se misturou. Antes de o

local secar, portanto, os caminhões
não podem acessar a cabeceira para
colocar o barro faltante.

Não fossem as precipitações, o
trânsito de automóveis de passeio
seria liberado em breve. O concre
to já está apto a suportaro tráfego,
apesar de as escoras colocadas na

parte inferior da ponte terem sido
arrancadas pela água. A programa-
ção era retirá-las ontem. Aterro junto à cabeceira da ponte foi feito na semana passada

Guarda-chuva, casaco e óculos escuros se tornaram obrigatórios

Outono será marcado por
veranico de maio e chuvas

JARAGUÁ DO SUL rologistas, as primeiras massas

Prestes a terminar, o verão de ar frio chegam a Santa Cata
vai deixar para o outono uma de rina a partir do dia 15 de março.
suas principais características. Entretanto, elas ainda são fra
Segundo. as previsões do Ci- cas se comparadas às anuncia
ram (Centro de Informações de das para maio, quando surgem
Recursos Ambientais e de Hi- acompanhadas de geadas ge
drometeorologia de Santa Ca- neralizadas e neve no Planalto
tarina), a estação que inicia no .Sul. Quem prefere termômetros
próximo dia 20 será de chuvas nas alturas,· também pode co

frequentes e com volumes aci- memorar. Nos próximos meses,
ma da média. Por causa da in-deve haver registros dos cha
fluência do fenômeno EI Nino, mados veranicos, nos quais os

os temporais munidos de ven - 30 graus são comuns, apesar da
tanias e ocorrências isoladas de

'

presença do outono.

granizo continuam, porém, em Mas, antes de tudo isso, os

intensidade menor. catarinenses vão ter uma sema-
,

Já as temperaturas devem na típica para a época. Hoje, por
oscilar dando a sensação de iní - exemplo, o tempo fica instável
cio de inverno durante as ma-com chance de temporal na região
drugadas e de verão ao longo Norte. Amanhã, é a vez de o sol
das tardes.Conforme os meteo- brilhar por quase todo o Estado. /

PIERO RAGAZZIÁGiJAS C RAS
Pedra deslizada

WOlFGANG WEEGE
Rua ·interditada

INUNDAÇÕES
-Deslizamentos

Entre os cerca de 30 chama
dos recebidos pela Defesa Civil
no fim de semana, um deles veio
da localidade . de Água Claras.
Uma pedra deslizou. e interrom
peu a passagem na RI 54. Ela será
detonadà, porém, ainda não há
data estabelecida para o serviço.

O trânsito na rua Wolfgang Weege,
no bairro Parque Malwee, está parcial
mente interrompido. No cruzamento

çom a estrada Thecla Triebess, os mo
toristas precisam acessar um desvio
por dentro de uma propriedade parti
cular ou retornar. Não há previsão para
a via ser liberada, conforme a Secreta
ria de Obras'.

Segundo a Defesa Civil, diversos
pontos da cidade sofrerarh alaga
mentos. Os mais significativos ocor
reram no Água Verde, Três Rios do
Norte,Vieiras, Nereu Ramos e Ribei- .

rão das Pedras. Caso volte a chover
forte, a indicação é prestar atenção a

possíveismovimentações de terra.
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Universo TPM

Elijane Jung
----��--------�----------�--�--��--

BISCOITO
DA SORTE-

Suba bem alto, mas
. use paraquedas.

, SOMOS INCRíVEIS!
Você

pode ter aquela pelanquinha no braço, mas são esses mes- ,

mos braços capazes de dar o melhor abraço do mundo em

_
quem te ama. Você pode ter pernas flácidas e com alguma ce-

lulite. Mas são essas mesmas pernas capazes de te fazer correr
atrás de tudo o que mais importa na sua vida.Você pode ter pneuzinhos
na cintura e uma barriguinha indesejável, mas é essa barriguinha capaz

'

de carregar o maior milagre da vida. Você pode ter ruguinhas bobas ao

redor dos seus olhos, mas são esses mesmos olhos capazes de ver além
e reconhecer uma ameaça ou uma. ajuda àqueles que você ama. Você
pode ter cabelos brancos bastante inconvenientes, mas são esses, si
nal de vida, de ter chegado tão longe, de ter tido a benção de viver uni
dia após o outro, da sua maneira. Ontem foi o nosso dia, mas eu jamais
deixaria de dizer o quanto sou feliz como mulher, mesmo com todas as

minhas imperfeições. Amem-se do jeito- que vocês são. Cada uma é es-
..

pecial, bem do seu jeitinho. Parabéns, mulherada!

f'

A! SE JOGA!
Num curso de automaquiagem. Saber como

fazer sua própria produção é super útil, dá uma

pequena aliviada no bolso e ainda agrada às ami

gas que vão aproveitar todo o seu conhecimento.
Que tal se informar nas lojas de cosméticos e per
fumarias? Aproveita!

'

Simpatia extrema
Tudo bem, amada? Como vai, querida?

Prazer em conhecê-la, flor. Argh! Peço des

culpas aos que têm amania de, mal conhecer
alguém, e já ficar com essas,melações. Não
gosto, mesmo, acho que soa falso e que só
deveria ser permitido usar essas expressões
com pessoas que conhecemos muitíssimo
bem ... E olhe lá! Para mim isso não 'é simpa
tia, isso é necessidade de autoafirmação, de
aprovação. Aliás, coisa que não funciona por
que, imagine que eu chegue numa festa sem
ser convidada, olhe nos olhos do segurança,
sorria efusivamente e diga: "como vai, ama
do?". Tá! Fui simpática e daí? Duvido que eu

"
vá provar dos comes e bebes.

ÉCA! ABA DO A!
As frescuras de uma dieta: ir ao aniversário dame- .

lhor amigae negar um pedaço do bolo de aniversário.
Jantar fora com um bofe novo e se fazer de fresca dan
do uma beliscadinha na folha de alface. Comemorar
a promoção de uma amiga pedindo água para brin
dar. Escorregue commoderação. Mas escorregue!

,

CTRL C + CTRL V
"

.. .Não sei a quem devo mais: às mulhe
res que um dia passaram pela minha vida
ou ao Banco do Brasil. A diferença é que,
um dia, talvez eu consiga quitar minha dí

.

vida com o banco.
Com as mulheres, vamos morrer em dé

bito. ( ... ) Devo muito às mulheres que amei,
mas talvez deva mais ainda às mulheres que
me amaram. Se hoje ainda sou o bruto que
sou, é porque não aprendi o suficiente. Do

pouco que aprendi, sei que poderia ser um

bruto ainda maior se não fosse por elas. Ao
fim de tudo, se não fosse por elas a gente não
,teria feito metade do-que fizemos na vida ... )

Paulo Rebelo - jornalista

• Como o mundo

cinematográfico é uma
, verdadeiramontanha russa, '

, eis que surge "Alice" de Tim
Burton, o filme que acaba de
arrancar o tituto de campeão'
de pi11l.ete�j� déJ1\vatár", que
reinou por 11 semanas.

,LORD CAFA RESPONDE:
o "Cata" do meu pseudônimo não é uma

afronta aos homens, é, de fato, as iniciais do
meu nome, mas não saiàm catando os cafas
da vida, pois não é assim que sou conhecido.
Posto isso, estarei aqui, respondendo pergun
tas é dando algumas dicas às que se atreve
rem a perguntar. Não sou um cara namorável,
nem casável, e acho que por 'isso fui o escolhi-

do: justamente por ser avesso aos relaciona-
, mentos e poder analisar friamente as diversas
situações. Estarei por aqui, não espero nomes

completos, nem telefone ou endereço. Enviem
as dúvidas para o email da coluna, que a ma

dame ali, vai me repassar. Por enquanto, só
um ,leve abraço nas meninas. Quando vier a

intimidade a gente muda isso ...
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,t MELHOR FILME, MELHOR 13
MIXA�EM DE SOM, EDIÇÃO •

DE SOM, MELHOR ·ROTEIRO '"
II>..

..

ORIGINAL E MELHOR

EDIÇÃO (MONTAGEM)
"Guerra ao Terror" -- """""

MELHOR ANIMAÇÃO E
MELHOR TRILHA SONORA

"Up - Altas Aventuras"

,

Filme demenor bilheteria desbancaAvatar, que já faturoumais de US$ 2,5 bi

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
Mo'Nique - "Preciosa - Uma
História de Esperança"

MELHOR ATOR COADJUVANTE
Christoph Waltz, "Bastardos
Inglórios"

EfEITOS VISUAIS,
CINEMATOGRAFIA
E MELHOR

DIREÇÃO DE A.RTf.

'. ,� ".�
,�Avatar"

uem esperava que o filme Avatar levaria contraste, arrecadou apenas US$ 20 milhões;
o Oscar demelhor filme, se decepcionou. tornando-se o filme de menor bilheteria a re

O longa Guerra ao Terror foi o grande ceber o Oscar de melhor filme.
vencedor deste ano. com seis prêmios, 'Guerra ao Terror, que conta a história de

ntre eles o de melhor filme e de melhor dire- uma brigada anti-bombas do Exército dos'
tora, paraKathryn Bigelow, que se converteu Estados Unidos no Iraque, concorria em

-
'

naprimeiramulher a receber a estatueta. nove categorias, mesmo número de Avatar,
Com os prêmios da noite de domin- o filme de maior bilheteria da história, pre

go, Bigelow derrotou também o ex- miado com apenas três estatuetas. Além dos .

marido, James Cameron, diretor de prêmios de melhor filme e melhor diretor,
Avatar, que teve lançamento em 3D. Guerra ao Terror venceu também nas catego
Avatar, que já arrecadoumais de US$ rias edição, roteiro original, mixagem de som
2,5 bilhões, era considerado o favo- e edição de som. A grande decepção da noite
rito depois de ganhar os Globos de foi Bastardos Inglórios, indicado a oito esta
Ouro de melhor filme e melhor dire- tuetas, venceu apenas uma, com Christoph

. tor em janeiro. Guerra ao Terror, em .

Waltz como melhor ator-coadjuvante.MELHOR ATRIZ
Sandra Bullock,
"Um Sonho
Possível"

'

MELHOR DOCUMENTÁRIO
"The cave"

MELHOR DOCUMENTÁRIO
.

EM CURTA-METRAGEM
"MuSic by Prudence" .

MELHOR CURTA-METRAGEM
DE ANIMAÇÃO
"toçorarna"

MELHOR CANÇÃ,O ,

The wearykind, de "Coração louco"
MELHOR FIGURINO .

. "The young Victoria"
.
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CINEMA
CRÔNICA

QUARrA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBAQO
• Um Olhar do Paraíso (teg)
(21h20 - todos os dias)

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
o

• Invictus (Leg) (16h30, 19h, 21h30
- todos os dias)

---

(14h - sex, sab, dom, qua, qui)

• Cine Breithaupt 2
• Avatar (Leg) (18h - todos os dias)
• Um Olhar do Paraíso (teg) (21h20 - todos os dias)

(15h30 - sex, sab, dom, qua, qui)

• Cine Breithaupt 3
• Alvin eos Esquilos 2 (Dub)

(14h, 15h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Premonição 4 (Leg)
(17h40, i9h30, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
• O Lobisomem (Leg) (15h,17h, 19h, 21h - todos

os dias)

• Cine Cidade 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Oub) (14h40 - todos os dias)
• O Fada do Oente (Dub) (16h40, 18h40 - todos

os dias)
• Avatar (Oub) (20h40 � todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h, 16h45, 19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)

(13h40, 16h15, 18h45 - todos os dias)

.

PatrídaMoraes, 'KellyErdmann, o CharlesZimmermann, CarlosHenrique
o

joma'istá " jornalista escritor Schroeder, escritor

• Cine Mueller 3
• O Lobisomem (Leg)
(14h20, 16h30, 19h10, 21h40

- todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(13h40, 16h20,18h50 - todos os dias)
• Zumbilândia (21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h10, 16h40, 19h20, 21h40

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Onde vivem os Monstros (teg)
(13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• 00 Começo ao Fim (Leg)
(14h20, 16h50, 19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Preciosa (teg) (16h10, 21h45 - todos os dias)
• Um Olhar do Paraíso (Leg)
(13h30, 19h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Oub) (14, 16h - todos os dias)
• Avatar (Oub) (18h - todos os elas),
• Avatar (Leg) (21h20"_ todos os dias)

Propaganda enganosa
com nossos corpos. Vemos que é mentira,
mas eles estão ali, repetindo e repetindo as

mentiras, em lic�mercíais" milionários pelo
tempo enorme que ocupam e que na verda

de, quem paga é o consumidor incauto que

compra o' produto que eles empurram.
'

Então vejo uma peça publicitária do Co-
o

nar - na TV; afirmando que fiscaliza e não dei-

xa que propagandas enganosas' fiquem no ar,

na televisão ou qualquer que
seja a mídia. Essa é a maior

das propagandas engano

sas, visto' o número enorme

de propagandas que estão

sendo exibidas, dia após dia,
prometendo mundos e fun

dos sem que. ninguém faça
absolutamente nada para que elas parem de

martelar nos olhos e nos ouvidos da gente. .

Na verdade, o Conar não tem poder para ti
rar a propaganda enganosa do ar. E parece não

estar fazendo o seu trabalho, que é identificar a

propaganda enganosa e levar o fato aquem tem

autoridade para tomar providência.

Ando
cada vez mais indignado corri

o que vejo nos intervalos dos pro-
o

gramas de TV. O que há de propa-
o

ganda mentirosa, enganosa, abu

siva' é um absurdo. E ninguém faz nada,

parece que aquele espaço, aquele veículo é

terra de ninguém, porque anuncia-se o que
se quer, do jeito que se quer, prometendo
o que quiser, independente de ser verdade

ou não. Na televisão a cabo
'

---------------------------

e até na aberta, há aqueles
comerciais de 2 minutos, às
vezes três, de produtos mi

lagrosos que fazem coisas

mirabolantes em curtíssi

.mos espaços de tempo.
Exemplos são aparelhos

de exercício físicos e remédios para emagrecer;
embora existam dezenas' de' outros produtos,
pois a cada dia aparece um novo, que os canais

de venda shop isso e shop aquilo tem com ex-,
clusividade para fornecer.

Os aparelhos prometem emagrecer e

tornar o corpo da gente definido e mus

culoso com seções de 5, la ou 15 minutos

diários. Todos fazem milagres instantâneos

L
:
;

NOVELAS
vão falar com Marcos. lngrid fica indignada ao

, saber que Jorge vai sair com Myrna novamen

te. Helena comenta que pensa em retomar

sua carreira e Marcos não gosta. Osmar su

gere que Bruno fotografe o batizado de José.

Luciana tenta persuadir Tereza a cuidar mais

dela mesma. Jorge ensina Myrna a jogar tênis.
Dora discute com Soraia. Isabel conta para
Paixão que Jorge está com uma namorada

nova. tngríd fica boquiaberta ao ver Jorge e

Myrna juntos no clube.

CAMA DE GATO
Severo conta para Juvenal a verdade so

bre seu passado e os dois se abraçam emo

clonados. Roberto pensa em Glória e chora na

cadeia. Débora fica insegura, mas Pedro con

torna a situação e os dois se beijam. A crise

asmática de Bené piora e Taís o leva para o

hospital. Rose diz a Glória que vai ajudá-Ia em

·sua carreira de modelo. Verônica pede para
Wanda conseguir a sua fuga, mas ela se recu

sa e ameaça abandonar o caso. Rose e Gusta

vo se lembram de todas as falcatruas que He

loísa cometeu a mando de Verônica. Gustavo

manda Heloísa embora e ela sai chorando .. O

ex-capanga de Roberto se entrega para a polí
cia e depõe contra Verônica. Almeida fala para

o

a vilã sobre Antônio e ela lhe oferece dinheiro

'para que ele facilite sua fuga. Rose chega em

casa e fica surpresa ao ver Miguel.

http://luizcarlosamorim.blogspot.com
.r

BELA A FEIA
Armando parte para cima de Gastão, qué

se diz inocente. Samantha também tenta se

explicar e implera para que o maridoa perdoe..
Armando coloca um ponto final no casamento

e Samantha fica chocada. Vera visita Clemente.

Ataulfo convida Bárbara para Viajar, mas ela re

cusa o convite e diz que como mãe do presiden
te da Mais Brasil se tornou uma pessoa mais

ocupada. Cíntia não consegue aceitar o término

do noivado; Cíntia vai até Adriano e diz queem

breve vai assumir a presidência da Mais Brasil.
'

Rodrigo fica preocupado quando Berenice conta
sobre Olga. Bela tem vontade de comer feijão e

goiabada. Vera brinca que a amiga tem desejo
que parece de grávida. Ataulfo insiste, mas Ri

cardo não aceita comprar a ilha. Olga, assom
brada, diz ter visto Bela e Rodrigo fica perplexo.

LANÇAMENTOS
TEMPOS MODERNOS
O resumo do capítulo não foi divulgado

pela emissora.'
.

.

<,Grandes crimes
VIVER AVIDA
Bruno desiste de falar com Marcos ao

vê-lo sair do hotel acompanhado. Cida avi

sa Gustavo que Betina está furiosa com ele.

O advogado inventa uma desculpa sobre as

flores para a esposa. Helena conversa com

Osmar sobre propostas de trabalho. Marcos

entra no mesmo restaurante onde a esposa
está e finge que não a viu. Helena e Osmar

Nesta explosiva produção incendiada

pelo clima dos filmes de gángsteres dos

anos 1930, a trama narra o nascimento
,

'

·do FBI em meio auma onda de crimes.

Verídica, a história acompanha a per

seguição do maior' inimigo da 'América,
John Dillinger, durante a pós-Grande De

,pressão,' inicie dos anos 1930./Por seu
. comportamento bombástico, 'violento,
carismático e desafíador, 'DillJnger se tor
na o alvo' número um de J. Edgar Hoover,
do FBI, e de seu agente, Melvin Purvis.

,

-

(O resumo dos capítulos é de responsabi-
lidade das emissoras).

,
.

CLIC DO LEITOR

U,m" ídolo do" rock
Ele foi vocalista do Queen, banda

que marcou a história do rock m.undial

com seu som ínusítado. Além de uma

figura carismática, Freddie Mercury
marcou pela

o

sua voz e estilo irreve

rente. .conslderaco um dos maiores

cantores de todos os tempos, deixou
, uma legião de fãs ao morrer em 1991,
de Aids. Em "Freddie Mercury", o fran

cês Selim Rauer narra a trajetória deste

músico britânico, marcada por muitas

polêmicas e com um legado eterno.

Este lindo gato é o Zulu, curtindo a tranquilidade de
um dia de sol. O dic é da leitora UrsulaWulf.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

------------------------------------/------------------���------�------�------------------�-----------��--------------�-----
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Mudanças importantes podem
marcar seu trabalho. Há risco de bri

ga séria na área afetiva. Respeite seu desejo
de ficar sozinho: Seus compromissos toma
ram toda sua disposição, acabando com a

criatividade.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Defina objetivos diferentes e con-

centre-se no que é prioridade para
você. No campo afetivo; o diálogo será seu

maior aliado. Saia com amigos para um ha

ppy hour, t�ocar ideias lhe fará muito bem.

fjGÊMEOS(21/5 a 20/06)
Poderá unir o útil ao agradável.
Corrija suas atitudes. Em períodos

como este coisas boas acontecem. Hoje,
tome conta das suas, emoções e tente pas
sá-Ias pelo critério da razão sempre que for

possível.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Vai querer se destacar no que faz.
No romance, alguém que está longe

pode despertar saudade. Lembre-se da sua

palavra-cnave 'para ser feliz: entrega. Não

queira desviar-se da sua própria natureza.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Siga suas convicções. Tudo o que
conseguir será fruto do seu esforço

pessoal. Na paixão, alguém conhecido vai
atrair você! Aproveitar melhor o tempo é a

solução de vários problemas considerados
'grandes. \

VIRGEM

(23/8 a 22/9) .

� Dedique-se a algo que traga ale-

gria. Seu coração recebe estímulos
extras e uma nova paixão pode aparecer!
Caminhar ou fazer exercícios será bom, não
somente ao corpo, mas ao ,equilíbrio dele
com a mente.

LIBRA .

(23/9 a 22/10)
Bom dia para mudar sua rotina ou

até mesmo de residência. Na con

quista, fase promissora: vá em frente! Hoje,
seu dia a dia estará em evidência. Aproveite
para organizar sua vida, arrumando armários.

ESCORPIÃO '

(23/10 a 21/;1.1)
Pode ter sucesso em atividades que'

exijam concentração. A fase indica
prazer e realização. Há chance de assumir no-

<,

vas tarefas, além de firmar um compromisso
afetivo. Hoje, procure.sair para trocar ideias.

9SAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Mudanças podem marcar sua

vida financeira e 'os assuntos de
família vão se resolver. No amor, sua ge
nerosidade não terá limites. Você terá a

sensação dê bem-estar e dará valor ao que
tem de bom.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Você pode marcar presença aonde
quer que vá. Cuide, amor e trabalho

baterão de frente. Na paixão, diálogo e bom
humor podem fazer a diferença. A Lua te dei
xa com angústia em relação aos assuntos
familiares.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Trabalho que envolva planejamento
fluirá tão bem quanto as tarefas que

envolvam comunicação. O romance pede sutile
za ..Tenha um diálogo claro e sincero em casa e

aproveite para limpar questões obscuras.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Medite sobre o que valoriza. Hora
de organizar o' dinheiro. Hoje terá

'

forte cumplicidade com quem ama. Com le
veza e prazer, você saberá viver um dia gos
toso mesmo estando ligado em algumas
obrigações.

'

,

O COMEIO DO POVO • Terça-feira, 9 de março de 2010 Variedades 15
"

Alunos querem
DoUrado de volta

Os alunos de Marcelo Dourado não sabem se tor
cem contra ou a favor do lutador no BBB10. Apesar
de gostarem muito dele, elesdizem que não sabem
como se posicionar porque "se ele ganhar, não vai
mais querer dar aula para gente", explica Ivan, de 5

.' anos. Para os colegas de trabalho, os rótulos de ho
mofóbico e grosseiro que ele tem no programa não
mostram sua real personalidade.

Além de ser a data do aniversário de 81
anos, ontem foi um dia muito 000

importante
para Hebe CamargoDepois de ter: passado
por �ma cirurgia para a retirada de tumores
na região do perttônlo, ela finalmente voltou
a apresentar seu prógramá. Na programa- -

ção, estava prevista a visita de amigos como'
Roberto Carlos e lvete sangaio, que comemo
raram com ela o Dia Internacional da Mulher.

Novo casal em
"Viver a Vida"

.
"Viver a Vida" reserva mais uma surpresa para as

próximas semanas. Um novo casal está prestes a sur

gir, e os personagens que formarão a nova dupla são
exatamente aqueles que ninguém tmaginava: o pro
dutor de moda Osmar, e Alice, personagem de Maria
Luisa Mendonça. De acordo com Manoel Carlos, os
personagens irão iniciar um romance e logo no come

ço Osmar assumirá ser bissexual. A atitude empolgará
Alice, que se sente atraída por homens versáteis.

DIVIRTA-SE
1

Madre injustiçada
Madre Tereza de Calcutá estava dando umas vol

tinhas pelo céu, quando de repente vê a Lady Di com
umaauréola nacabeça.lndignadá, procuraSão Pedro:
- Perdão, São Pedro! Não consigo compreender
a vontade de Deus. Sempre dediquei a' minha
vida aos desamparados, nunca namorei, nunca

.possuí nenhum bem material e, mesmo assim,
não mereci uma auréola. Mas esta senhora ...
- Acalme-se, Madre! Aquuo na cabeça da princesa é
apenas o volante do carro!

-.

,
Jean Wyllys, ganhador do BBB

5, escreveu um artigo em seu blog
onde critica o participante do BBB
10 Marcelo Dourado. Intitulado
v"Autoridade dourada e fascista",
o texto afirma que a popularidade
do lutador representa a maioria
heterossexual que se volta contra
a diversidade mostrada no progra
ma. O ex-BBB chamou Dourado
de "líder fascista" e avaliou que
ele (Jean) ganhou o BBB 5, entre
outros motivos, porque era.o único
gaye não representava ameaça.

/Filme de Xavier
causa fenômenos-

O ator Ângelo Antônio, que interpreta o papel
título no longa-metragem "Chico Xavier - O Filme"..
afirmou em uma .entrevista no domingo que viven-,

,

ciou fenômenos sobrenaturais durante a prepara-
ção 'para o filme. Outra atriz do elenco teria visto
o espírito de Chico Xavier durante as filmagens. O
trabalho teria feito Ângelo recordar a época em que
frequentava um centro espírita.

Joia brasileira
estava no Oscar

Mariah Carey e Kristen Stewart levaram à ceri
mônia de entrega do Oscar um pedacinho do Brasil:
as atrizes estavam usando joias da grife H.Stern.
Enquanto a pulseira de !'<risten custava 224 mil
dólares, a de Mariah Carey valia nada menos que
720 mil dólares - o equivalente a mais de R$ 1,2
milhão: O acessório é de ouro branco e tem 452

_ diarnantes de quase 40 quilates.

SUDOKU

SOBRE O JOGO

,
'

Jean critica
lutador

É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de.I
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada
quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
8/3
AdairF. Grutzmaçher
Adriana M. de Melo
Adriane M. Rodrigo
Alessandra Puff
Andrieli dos Santos
Anelare tenz
'Anthony P. Mei.er
Bruno dos Santos
Cristiane A.'Lanibrecht
CurtRahn
Dair M. dos Santos Feiler
Daniel R; Behnke
Ddrotheia B. Hauck' '

Edson Spieckert
"

Fabiane C. M. Bledon
Henrique A. Reimer
Jean C.Stinghen
Joice T. Schneider
Jose E. Torezani Filho'
Jucimara J. Stahelin
Luciana Hauck o

tucíane M. Pirassoli
MakeJi Pereira
MaUricio S. Daípíaz
Monica R. V61kmanri
Neide S. Amadigi
Nicolas P. Pradi

\ Rodrigo Hemckmaier
Rogério J. Forte
Sandra M. Noriles

,

Traude Eleutério
Tyago Y. Nunes
Vanderlei A. Gessner
vanessa Povoas
Volnei Mathias
W<;il:tra�� K!Jrch

o 9/� •.... �,
,

AdelciolStein
t, Ad.emar,Rolloff

Alan F. de Oliveira
AlbertiQQ Hoepers o! ti
Alessandra M. GioVcmella'

o •

Andreia Santos "

Annabell P. Wepar
Antonio Rambo
caroline Pintér

.

; .Cesar A� Macejl!lnas.
Cidonia Czucza
Claudia L. Mahlstedt
Daieni Machado
Denise Langer
Dionizio Czucza
Eduardo Mader
Isabel C. Couto
Ivo Kalfels
Ivo Lamke
Ja�i de Souza
Jiordane 11. P. Weller
Jose de O. Turci .

Kelvin H. R. Vegini
Lia Santos Bentis

.

Loni Barg
Lorival utech
Lurdes Bahr
Maiara C. Martins
Maria E-duarda Baittinger
Marlene Siewerctt

.

Nelson Erbach
Paulo E. Hansen
Rafaela T. Jacobi
Reinaldo A. Chaves
Roberto L Ruysam
Roselene W. Packer
Tatiana P. de Souza.
Tiago J. Cardoso
Ursulina Borchardt
vaídemiro da Silva

. Valnei l. Fopoa
Walter E. F. Sonnenhohl
Waltraud L Simon

o

Zeni I. Lazzarotto
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moagoncalves@riefuno.com.br

Moa Gonçalves
ELAS

O
dia foi ontem, mas corno elas são sempre líderes de audiência,
es�ã� �ucessivq�ente no f.oc.o� cheias de energias, .oti:nism.o,
criativídade e estilo, E corno nao sou poeta e no mundinho da
minha coluna não tem espaço para as rainhas da cocada-preta,

recolho-me a essas magras linhas de texto, para homenagear hoje e

sempre todas as mulheres.

CRICIÚMA
CONST�UÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

Níve'r do·Vini
Não ousem esquecê-lo! Vi

nicius W.odzinsld,' o grande Vini,
certamente, é o aniversariante
mais festejado de hoje. Liguem!
Ele vai adorar saber que foi lem
brado. Parabéns, amigo. O meu

desejo é que você e toda a sua fa-

.mílía sejam plenamente felizes.

NAS RODAS
• O empresário Igue Ioestíng c'

fez caminho de volta a Iaraguá,
depois de curtir o fim de semana
com os filhosAna Flávia eAndré,
em Curitiba, onde a dupla estuda.

•A "rapeize" está reclamando que
a amigaAna Bruna Tavares anda
sumida d.os eventos.Apareça gata,
a galera está com saudades.

• Continua firme e forte o romance

dos meus amigos Rodrigo Moraes
eAlice Paula Balsanelli. A dupla
já pensa em até dividir o mesmo
teto. E viva o amor;

I

Língua de veludo
Fala sério! Os "amigos" da

quele coroa recém-separado fi
cam admirados com as situações.
que ele inventa para se promover
nas rodas socíaís, Merecia parti
cípar do USe vira nos 30", no Faus
tão, Haja criatividade:

.

In
Três mulheres chamaram

atenção pela beleza e elegância
na festa no fim de semana. Priscila
Franco, num tubinho de onça de
seda, na festa Fuel: Ana Lucia Rai
ser, c.om um vestido nude que re- -

alçou ainda mais suajovialidade,
naMoinho: e a estudante de arqui
tetura Iosí Guimarães, na London,
de preto, sempre maravilhosa.

Janaine Karger festeja
hoje 17 aninhes

• No dia onze de março, das
8 às 16h, acontece no Centro ". É"Q.este sábadó a 2a
Comunítérie 4a Comunidade ' Màcarronada Beneficente do
Evangélica Luterana Cristo ' Moa. Prestigie.
Salvador, na Barra do Rio
Cerro, o tradicional Bazar

Rodrigo e Rafael
Me{ldonça.

Tio e sobrinho
'come'morám' raiver,�i[' . 'I' •

na sexta-feira.
Na foto, a dupla
recebendo os

presentes.

Buxixo
Veio pelo meu e-mail uma

,

denúncia que o gerente de uma

empresa aqui de Iaraguã está
maltratando os funcionãrios. Ele'
humilha os trabalhadores com

um tratamento arrogante e vive

pressionando seus subordína-:
-

dos, Os funcíonarios dizem que
vivem sob pressão, Se isso for ver
dade e o sindicato descobrir, eu
sugiro a ele um copo bem gelado
d.o chopp Kõnigs Bier para relaxar.

• 0 boa genteNorberto
Kubnen,'o Bato Píscal, está'1. ,'"

na área den�Jis, de quase uma '

semana fora da urbe. Para
começar bem a semana, hoje
à noite ele e 'lato Branco, '

pilotam, na' 7a Dívísão,
,
esperta macarronada,

.

oferecida por este colunista.

. Marina Ioestíng, esposa
do amigo Percy Ioesting, é
a grande aniversariante de
hoje. Mil vivas!Onde comer bem

'em Jaraauá
Na chopería Sc�dinh.o

www.buelter.mann.com.br

Priscila Ronchi foi alvo
de muitos cumprimentos
pelo seuníver ontem

"
Nem tudo que se

enfrenta pode ser
modificado, mas nada
pode sermodificado

até que seja
enfrentado.

ANÔNIMO

"

Dica de terca
Conferir a inauguraçãodo

Empório, no antigo Califórnia
Lanches. Lojas especializadas
em verduras, conveniências e

orgânicos. Na batuta o meu amigo
Paulinho Césario, ex-Peuqeot,

• Boa pedida' Na sexta - feira
..quem for prestigiar oSubWay;'
vai ter surpresa ext-ra.A cada
lanche que você consumir,
ganha outro. à mimo é em

comemoração a um ano de '

sucess.o da casa.
, .'

Com essa, fui!

acarronada
É neste sábado, a partir das 11 horas, que r.ola no Pavilhão A, da

Schutzenfest, a 2a Macarronada Beneficente do Moa, que este ano

será revertida em prol daAjapra. Presençamusical dos Caubóis, Bella
Donna, Turbinados do Forro, South OfMind e Iohn & Luan. Ingressos
ao preço de 10 reais estão à venda na Imobiliária jardim, Revista Nos-:
sa e com o pessoal da Ajapra.

Djalma Boga, ao lado do amigo
Felipe, comemorando o seu

niver, no sábado (6)

Jackles (ani (camisa vermelha),foi o grande
aniversariante do domingo. Na foto ladeado
pelo famiiliares, Djeimes, Mauri, Jordhan,
Joelma e Jonathan
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Visita deHillary rende acordos
Apesar de objetivos em comum, não. foram definidas eventuais 'colaborações de ambos os lados

_.... urante a conversa da
secretária de Estado
norte-americana com

...., o ministro das Relações
Exteriores, Celso Amorim, foram
reafirmados os esforços em defe

sa da paz no Oriente Médio e na

busca de um acordo entre israe
lenses e palestinos. Neste tema,
o Brasil e' os Estados Unidos di
ferem sobre a interpretação da
divisão territorial da região.

Os acordos firmados entre os

dois países também deram prio
ridade às 'armas nucleares, bio-,

combustíveis, defesa e segurança,
questões raciais, mudanças cli
máticas e defesa e segurança. Ou-

BRASíLIA

DisCUSSão com H iIIary
Clinton deu ao Brasil
uma série de acordos
bilaterais e a promessa
de avanços no setor de
biocombustíveis.

tro foco foi o combate à violência
contra a mulher e a .proposta de

ampliação de cinco para dez anos
na validade dos vistos de cidadãos
norte-americanos e brasileiros.

Quanto aos biocombustíveis, a
.intenção é incentivar as pesquisas
e desenvolver projetos de tecnolo

gia, com o objetivo de -ampliar os
programas conjuntos entre o Brasil
e os EUA. Durante a estada no país,'
a secretária negou que exista discri

minação contra os brasileiros nos
Estados Unidos, e ressaltou que, a

relação entre os países se reflete
, também em suas populações.

Pesquisas e
desenvolvimento de'
projetos tecnológicos
devem ser a prioridade

Na área da defesa, o objetivo
é retomar as discussões dos gru
pos político-militar e de defesa
dos dois países. No entanto, não
foram definidas atividades nem
eventuais colaborações de am

bos os lados.

PREVISÃO DO TEMPO

Conversa entre Clinton eAmorim permeou diversos assuntos, mas não foram firmados compromissos concretos

·8 L E A GU AS
S

o sol aparece em

períodos mais
prolongados e chuva em

forma de pancadas entre
a tarde e noite. Risco de
temporal isolado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 19°e
MÁX: 28°e

QUARTA
MíN: 19°e
MÁX: 28°e

QUJNTA
. MíN: 200e
MÁX: 29°e

J •

SEXTA

�Mí�.: 19°C' '.
MAX: 300e

. .

.

CHAP.fCÓ
T· ...
170270

cu OS,

Atto nível de
radiação em se
Os cálculos doEpagri/Ciram

para hoje e amanhã mostram

que 'os níveis de radiação de

vem alcançar níveis extre.mos
principalmente perto do meio

dia, Enquanto o litoral registra
índice 11 (de 11 a 14, o nível é

de extrema intensidade), o resto
do Estado fica por volta d� 12.

l-
I -

!MAfRA
T ...
179250 I

,

JOINVlllE
T ...
210260

I
..

II ii
I e

JARAGUÁ D6 SUL
'

T ... J
19° 28°

I

FlORIANÓPOliS' \ ,I
T ... ./11/
220 270 v

JOAÇABA
T ....
18° 27°

RiO DO SUL
T ...
18° 26°

I . ILI AD
Ciclone passa

próximo do litoral

í

SÃO JOAQUIM
.....
13° 220Um sistema de baixa pressão (ciclone)

,

próximo ao litoralmantém o tempo instá
vel, compancadas de chuvaentre 40 e 60mm
'em média. A atenção continua voltada para
possibilidade de alagamentos e deslizamen
tos no litoral. É importante acompanhar os
boletins de previsão do tempo.

�600
Ensolarado PaJ'cialmel1te Nublado instável Chuvoso

Nublado
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Estaleiro da OSX
em' Biguaçú

A aposta da nova empresa do grupo
EBX repete o modelo que vem sendo
aplicado nas demais empresas de Eike
Batista: um time de primeira linha, um
projeto arrojado e um IPQ grande o su

ficiente para garantir os investimentos.
. Esta oferta de ações acontecerá no próxi
mo dia 19 deste mês na Bovespa e pode
rá alcançar omontante de R$ 9,9 bilhões.

A QSX já nasce com 48 plataformas
contratadas pela OGX, a petroleira do

grupo de Eike e um contrato de venda
de 10% da divisão de estaleiros para a

coreanaHyundai Heavy Industries, com
direito a intercâmbio de tecnologia.

A previsão é de que as plataformas
construídas no estaleiro comecem a

ser entregues em 2013. A estilnativa da

própria empresa é que, no Brasil, nos
próximos 10 anos serão construídas 182

plataformas para atender à demanda,
inclusive para a região do pré-sal.

O estaleiro da OSX,. com 3,2 milhões
de metros quadrados, será construído
na região da grande Florianópolis, em
Biguaçu. Pretende ser o "maior estalei
ro das Américas", com capacidade para
processar 220 mil toneladas de aço. De
acordo com o diretor de operações,
Luiz Eduardo-Carneiro, os investimen
tos serão da ordem de US$ 1,7 bilhão.
A expectativa é de .que, já no segundo
semestre, as licenças sejam liberadas e.
as obras comecem.

Nos planos de Eike Batista, o esta -

.

leiro OSX era a "Embraer dos mares",
mas por enquanto oMinistérioPúblico
Federal determinou que o processo de
licenciamento da obra seja transferido
da Fatma para o Ibama.

o CORREIO'DO POVO • Terça-feira, 9 de março de 2010

Mercado Regional. Ik t @ t br

Lourival Karsten

Emprego e

diversidade econômica'
Em 2009 o emprego formal em Jaraguá do Sul

apresentou decréscimo de 524 vagas contra uma

criação de 4.119 vagas em 2008, mas só não foi pior
por causa da diversidade da economia. Enquanto o

setor de.materialelétrico e de comunicações perdeu
1309 vagas - contra 761 novas'contratações em 2008
- a Indústria Têxtil do vestuário e artefatos de tecidos
que já havia criado 594 vagas em 2008, crioumais 859
em 2009, sendo o setor de melhor desempenho. Tam
bémo comércio varejista mostrou sua força, criando
418 vagas em 2008 e mais 390 em 2009. A julgar pe
los dados de janeiro, com saldo positivo de 800 novos

postos de trabalho, neste ano poderemos contar com
a criação de muitas vagas.

.Inflação
IPCA de fevereiro: maior desde 2008, puxado por

mensalidades escolares. Indicador subiu 0,78 % em fe
vereiro, contra alta de 0,75% em janeiro, diz IBGE.

'Minério de ferro
As australianas RioTinto e BHP - concorrentes

da Vale - que ocupam o segundo e terceiro lugar no
ranking do setor - estão negociando aumentos de
preço do minério de ferro de 80%, o segundo maior
da história. Já a Vale estaria negociando com a side
rúrgica japonesa JFE um aumento de mais de 90%. A
ArcelorMittal já teria negociado um aumento de 70 a

80% com validade a partir de abril. Independente do
percentual, o fato é que o minério deverá puxar os
preços do aço.

OGX anuncia
descoberta em campos

A empresa anunciou que encontrou uma coluna,

'de' 70 metros de hidrocarbonetos em um poço locali - ,

. zado a 82 quilômetros da costa do Rio de Janeiro em

águas rasas - 137 metros de lâmina dàgua, Trata-se
de um poço que ajudará na delimitação de uma re-.
serva que ainda não foi estimada.

I

EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 Imês

para até 59 NF-e emitidas
,

Camisa da
seleção'
Foi amplamente

.divulgado pela im

prensa o fato de a nova ca

misa feita pela Nike ser pro
duzida integralmente \

com

material reciclado.' Esta
tecnologia, no entanto, não
é muito inovadora. Hoje, a
maioria das matérias-pri-
mas das cordas produzidas
'na região de Itajaí tem a mes

ma origem. Inovador, além da espessura dos fios, é o fato
de a camisa não, ser costurada, pois suas partes são'coladas
através de umprocesso que ganha terreno a cada dia.

Hypermarcas compra
.. "

Enãlilas Sapeka ·

Por cercá de :R� 367 milhões aHypermarcas .
COJU sede e�"Goias"áuffi(hih{ âhida mais séu d'i;ersificadop�tif6lio a� 'pro-

���?�<� HY!:1Yf'IÍlilIcas. -,majs,: cQ99�ciRa. pel� :,rn�!ca As�pl,�,"::,
"P;9ssui umafãbrica em Itajaí, produzindc'detergentes e"9utros

:'" í 'l1'fO�!l:�0S d�I!Jjmp.�za. '

'
.

'!\,�'tI!>' ',.:.' . ..!é '.'.:

I·N DIGADORES

,: BOVESPA

POUPANÇA,
.OB,MARÇO.2D10
:OB:MÁRÇd.átI1D�

CÂMBIO ' COMPRA VENDA VAR. ",
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Atualização elevaopreço do II"I'U
Aumento pode chegar a 25%. Taxa de lixo também estámais cara em alguns municípios
REGIÃO

Contribuintes da região
do Vale do Itapocu
devem ficar atentos às
datas de vencimento do .

IPTU (Imposto Predial
Territorial Urbano) e da
taxa de coleta de lixo.

este ano, os valores
sofreram reajustes. Os
moradores terão van

tagens . de parcelar o

pagamento e também vão ga
nhar descontos na quitação à
vista (confira no quadro).

Na cidade de Corupá, os

contribuintes terão de desem
bolsar uma grana amais porque
o IPTU teve aumento _de 4,12%
e a t�a de lixo. sofreu reajuste
de 80%. O acréscimo pesado na

......coleta de resíduos' é justificado
pelo secretário de Administração
e Finanças, Sandro Glatz, "O au

mento é em virtude da mudança
do destino do lixo. Devido a uma

determinação do Ministério Pú-

blico, fechamos o aterro da cida
de e hoje encaminhamos o lixo

parei Mafra, o que elevou o cus

to para a Prefeitura".
Sobre o vencimento do IPTU,

o secretário disse que houve um
atraso na impressão dos quatro

.

mil carnês porque a adminis
tração pública recadastrou

.

os

imóveis da cidade. Por isso, o pa-
.

gamento para o dia 15 demarço
será prorrogado para 15 de abril.

.

A mudança terá de ser aprovada
pela Câmara de Vereadores.

Em Schroeder, o IPTU sofreu

reajuste de 4,17%. Mas o secre

tário de Planejamento, Gestão
e Finanças, DenílsonWeiss, ex
plica que, devido à reclassifica

cão das ruas, alguns moradores
vão pagar áté 25% a mais no

tributo. "Tem gente que estava

na terceira classificação e agora
passou para a primeira por isso
terão aumento" .

Os contribuintes de Iaraguá
do Sul só vão saber qual é o rea
juste do IPTU quando os-carnês

chegarem, depois do dia IOde

março. O aumento varia porque
a Prefeitura atualizou a ·valori

zação dos imóveis.
Em' Guaramírim, não teve

reajuste. E em Massaranduba, o
aumento foi de 4,61.%.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Em Guar,_amirim entrega dos carnês 'vai até 20 de março. Depois os blocos devem ser retirados na Prefeitura
.

,

COMERCIANTES OTIMISTAS SE PREPARAM PARA FATURAR

Venda de peixes é aquecida nos dias de Quaresma
. JARAGUÁ DO SUL de peixes nos finais de' semana

Não são 'somente as vendas para estimular airida mais as

de chocolate que movimentam . vendas", comenta. Bacalhau,
o comércio com a proximidade salmão e filés de pescada estão

da Páscoa. NoS supermercados entre os mais procurados.
da região, a procura por peixes
está-aquecida nesta Quaresma,
período em que os cristãos dei-

- xam de comer carne vermelha.:
"Eu como peixe o ano inteiro,
mas durante a Quaresma, toda
qu�rta e sexta faço peixe", reve
la o comerciante Fernando. de
Jesus Lima, 50 anos.

De acordo coro o gerente
de uma das principais redes
de supermercados da cidade,
Marcio Ranucci, a Quaresma é
o melhor período para a venda
de peixes. "Vendemos pratica
mente o que se vende-no ano

todo. Estamos com degustação

Em uma das principais pei
xarias da cidade o movimento

também já aumentou. Mas a

expectativa maior é para a Sex
ta-feira Santa, no próximo dia

2, quando as vendas devem du

plicar. "Estamos vendendo bas

tante
.

principalmente nos fins

.

de semana. Mas é na Sexta-feira
Santa que costumamos vender

mais", destaca a vendedora Ki
rian Cristina Simon Sjoberg.

Mas o consumidor, antes de
escolher o pescado deve, pes
quisar preços.' Segundo estudo'
realizado pelo Procon na última
semana (veja quadro), em Iara
guá do Sul, é possível encontrar

.

/

filé de sardinha por R$ 5,90 em

uma peixaria. O mesmo peixe é
comercializado por R$ 9,96 em

uma rede de supermercados. Já
o filé de cascudo que é comer
cializado por R$ 9,50 em um es

tabelecimento especializado, é
vendido por R$18,60 em outro.

A pesquisa completa'pode ser

acessada em www.jaraguado
sul.com.br

Pesquisade preço
é garantia de
economia para os

consumidores

*PESQUISA (PROCON) ANGELONI BREnHAUPT SER� GUTO PESCADOS

........ f.i I� �.E?. ��r.9.!E?c;J............. . R�.��.�?º....... .R.�.�?�?? .. . R�?�.§).º .

Filé de Bacalhau
-

R$29,80
•.

·

.••• Iii�·.�.� ºc;Jç.�.<? � R.�.�5,98 ·····R$i6·:iO···············
..

R$9�9Ó ··Riió:50···········
.. ················ .. ·

�. f.il�.. �E? �i���9.�g..... .. R��!�.§).9.
....

R$ii}à"
...

R$iõ:96'
.

R$·ià:5b'··
..

....fil�.º�M�r.).lJ.?ª ......R$n.t�§....
..

R$iLi,98'"
···

.. Jt$ª:.$:Q:·::. ·R$9�80.::: .::.. .

.. X.il�.de Pes�?�c:l.... . R$§)�§)?.......... R$15,18 R$8,90 R$9,5'o
Filé de Salmão' R$24,98

.. · ..

·R·$·2·Li·:95· ·R�:?$.;9Ó.:·: .. :�'$..??:.º.º··:.·
Fi 1�.�:�:$�.r.ª:i6hª·::::···::::·:: :.:R:$$;$:$.· ::::: B.�ª;:ª.$···: R.$.?.!�.º R$.§!§.9 .

Posta de Cação R$13,96 R$16,71 R$9,90 R$10,50
Postá"de, Gár:oúpá'"

.... . .. ...... ....... ..

R'$:2�3;'9b
.,.

R$i7;õO'
.... · .

Camarão R$15,9Ó'
·

·R·$ii�5·8 R$i2:·9Ó.· 'R$i3:óó'"• Debora Vlilpi
debora@ocorreiodopovo.com.br * Preço por quilo.
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,

linha de fundo

Julimar Pivatto
RAFAEL VOITINA/MUNICípIO DIA A DIA

·Uniforme
�... uem viu estranhou o fato do Iuven

tus estar sem patrocinador no jogo
contra o Brusque. A .explicação vem

...... do presidente Ildo Vargas: "fomos
com o nosso uniforme grená tradicional,
mas o do Brusque, mas disseram que não

poderíamos usar, porque confundiria com
o do Brusque. Então tivemos de levar o

branco de Jaraguá do Sul e ele não tinha o

patrocinador impresso. No próximo jogo
já estaremos com o tradicional". Aliás, essa
derrota em Brusque complicou muito a si

tuação. O time do Vale do Itajaí era um dos
adversários na briga contra o rebaixamen
to e agora abriu dez pontos de diferença. O
jeito é continuar sonhando.

Caindo
A rodada do' fim de semana .

derrubou dois técnicos. O Ioin
ville, que sábado perdeu por 3xO
para o Figueirense em Florianó

polis, foi mais rápido e trocou

Sérgio Ramirez por Mauro Ove
lha. Já o Atlético de .Ibirama, que
foi derrotado pelo Imbítuba fora
de 'casa por 1xO, mandou embora
Gelson Silva e também procurou.

- Ovelha (foto), mas ele' já negocia
va com o time do Norte.

M.aus resultados
Mesmo conquistando o turno, o Joinville não vinha fa

zendo uma boa campanha. Foram cinco empates e uma

derrota nos últimos seis jogos. De quebra, a diretoria tam
bém mandou embora quatro jogadores - o zagueiro Valen
ça, os meias William e Claudemir e o atacante Lino. Já o

lbirama fez um bom com�ço de campeonato, mas depois
começou a alternar bons e maus resultados e a gota d'água
foi a derrota com' um gol nos acréscimos. O bonde deve

passou ontem por Chapecó, onde a diretoria mandou três

jogadores embora. Helton, Cadu Mineiro e Williari Amaral
rescindiram contrato com o Verdão, que também vive situa-

ção complicada no Estadual.
.

DIVULGAÇÃO/CHAPECOENSE

Malwee. Este ano tem

tudo para ser diferente de
2009. O time provou também

que, mesmo jogando atrás ou

empatando sem gols, sabe a

hora certa de buscar o resul
tado.A tranquilidade em qua
dra faz a diferença.

�GOLCONTRA
Adriano. O atacante do

Flamengo voltou apenas on
tem ao clube, depois da folga
no fim de semana e das con
fusões em que se envolveu
em um baile funk. Desse jei
to, a vaga na Copa do Mundo
fica mais longe para ele.

DOIS TOQUES

CURIOSIDADES OLíMPICAS .

Em 1924, em Paris, o boxeador
, francês Roger Brousse acabou,
desclassificado da competição
olímpica. A organização tOfTIOU
essa decisão depois de encontrar
marca dos dentes dele no peito do
adversário, o britânico Harry Mallin.

DIVULGAÇÃO

Lenísio comemora o gol que deu a vitória ao time jaraguaeilse na final

SUP ,l·GA

Malwee/Címed
.

.

;'
.

começaano com
maisUDI título
Após comemoração, foco se volta .

'

para Liga que inicia dia 5 de abril
JARAGUÁ DO SUL

/ '

o primeiro título do
ano da Malwee/Cimed,
conquistado no fim .de
semana com uma vitória

magra de-lxO sobre o .

. Minas, na Superliga, serviu
como um termômetro.

O,
pivô LeníSió,.

autor do único

gol da Malwee na decisão,
analisou o que aconteceu

na última, semana em Be-
tim (MG). O jogador disse que a

dificuldade em sair na frente no

marcador e de se soltar nos em

alguns confrontos é reflexo das

mudanças .que a equipe promo
veu para a temporada. "Tivemos
muitas transformações e até sé'

entrosar eo time se adaptar requer
muita calma. Mas mesmo assim
·mostramos a força do nosso gru-

_ po", comemorou o jogador.
Para Lenísio, o fato daMalwee

ser o "time a ser batido" em todas
as competições que participa,
também dá mais motivação aos

adversários. "Todos jogam com

mais aplicação quando do outro

lado da quadra está a Malwee".
O camisa 10 falou também so

bre a Liga Futsal2010. Segundo ele,
o técnico Fernando Ferretti vai in
tensificar os treinos para.o início da
competição que está prevista para o
dia 5 de abril. "Estamos no caminho
certo, esse ano tivemos bastante

tempo de preparação e uma ótima

pré-temporada", lembrou.
.

\

A.CBFS (Confederação Brasi
leira de Futsal) ainda não divulgou
a tabela oficial da Liga, já que nes
se momento ela passa pelo aval
dos 21 times que vão concorrer

ao título. Mas, de acordo com in

formações não oficiais, o clássico
Malwee e Krona/Ioinville deve
abrir a competição. Sobre o possí
vel confronto, o pivô disse que será
uma boa estreia e "começar a Liga
assim será bom para a cidade, pa
trocinadores e' jogadores".

.
• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

B 11-11_ ••

Primeira etapa é transferida
. .

A etapa que abriria oCatarinense de Automobilismo de Terra foi
transferida. As chuvas impossibilitaram a realização das disputas em

.

São Bento do Sul. Assim, a etapa de Lontras, que será nos dias 27 e

28 de março passa a ser a primeira. Uma nova data para a disputa no
Autódromo Rio Represo será divulgada hoje.
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RAFAEL VOITINA/MUNICípIO DIA A DIA

--'--

Crlciúrna 5, 3 1 2 o

Brusque 3 3 1

AtI. de Ibirama 2 • 3 O

Joinville O 2 1

Chapecoense 1 3 O 1 2
_-,._--,---_ .. __ .-_.'. -_,

O 3, O O 3 4 10

Moleque Travesso, do lateral Fabiano (camisa branca), perdeu mais uma, dessa vez para o Brusque por 3xl

C MPEON TO CATAR NENSE'

Semana inteira

paraacertar os
pontos noJuve"
Com folga no calendário, Tricolor
segue os treinos em busca da vitória'
JARAGUÁ DO SUL

.

o Campeonato Catarinense
ganha folga de ,uma· '

semana, por causa da
Copa do Brasil, e, o
Juventus segue com os

treinos para conquistar a
primeira vitória.

a esperança se volta para
o jogo de sábado, 13, con
tra a Chapecoense, no João

.....Marcatto. Já que contra
o Brusque o time amargou mais
uma derrota, dessa vez por 3xl. O
técnico José Esdras admitiu que a

equipe não atuou bem, mas ga
rantiu que tem "a sensação de que
o time vai fazer um resultado posi-

,

,

tivo a qualquermomento".
"Não jogamos bem como nas

outras partidas do returno. Mas o

time está evoluindo. Diante do Me

tropolitano e do Avaí tivemos prestes
empatarouvenceraspartidas.Contra
oBrusque foi o único que realmente
bobeamos, por que não tivemos a

calma necessária", analisou.

Esdras enfatizou que durante
todo o returno os' jogadores não,
estavam comprometidos e tinham
problemas disciplinares, mas hoje
o cenário é outro. "Esse tipo de tra

balho, de resgatar a confiança, não
é feito de uma hora para outra, e

pode ser perdido facilmente. In-
.

felizmente, não dá para depender
, de mágica, o mínimo quepoderia
ser feito, como organizar o time e

, colocar disciplina, está sendo rea

lizado" ressaltou.

o treinador, mais uma vez,

não quis fazer cálculos mate

máticos, apenas pediu para que
a torcida não' deixe de apoiar
o time nesse momento difícil.
"Temos no Brasil exemplos de

equipes que reverteram resulta
dos bem mais difíceis como, por

exemplo, o que aconteceu com

o Fluminense em 2009. É funda
mental ter confiança de todos".

TORNEIO DE VERÃO DE SCHROEDER SEGUE NESSA TERÇA-FEIRA
, -

Três times saem na frente
SCHROEDER Macico, Igor e Jorge. Luís Gustà-

A rodada, de 'abertura ,da
-

vo descontou para o auriverde.

segunda' fase do 17° Torn�io Jorge fezmais três e fechou o pri
de Verão Aberto de Futsal de meiro tempo. 'O Vitória esboçou

, Schroeder teve três times ven- uma reação, na etapa' comple-
J

'

cedores. Noite a' Fora, Loes .rnentar e marcou com Kotchella,
Materiais de Construção e Bau - Gustavo eMabinha.
mann saíram na frente na briga Já o Loes bateu a Kíferro por

por uma vaga na semifinal. 3xO. O primeiro tempo foi equí-
O Noite a Fora enfrentou o librado e time' blumenauense

3x1. Alex fez o primeiro do Bau -

'

, mann, Anderson anotou'mais
dois tentos e Zerbin descontou.

A sequência da competição
acontece hoje com os seguin- '

tes confrontos: Cival Moda
,Jovem x, Baumann (l9h15),'
Posto Cidade/Tio Patinhas/
Maderix x Kayapós/Smurfs
Lanches' (20h15) e Loes Ma
teriais de Construção x Noite
a Fora EC (21h15). O Torneio
de Verão acontece no Ginásio
Alfredo Pasold e tem entrada
.simbólíca de R$ 1.

Vitória e venceu por 7x5,. O time
de Corupá abriu o placar com,

,
,

Igor. Mabinha empatou para' o
time doRio da-Luz. Depois disso,

,

o Noite a Fora marcou três com

só marcou depois do intervalo,
com o goleiro Marcos. Gabriel
fez o segundo e André deu
números finais. Baumann e'

Kayapós/Smurfs terminou em

DIVULGAÇÃO/AVANTEESPORTES

-

, Apesar do placar de 3xO, Loes, do ex-jogador da Malwee Xande ((), fez um jogo equilibrado contra a Kiferro
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ESTADUAIS

• CAMPEONATO GAÚCHO
·)2a RODADA RETURNO
RESULTADO

Grêmio 1x0 Porto Alegre
Novo Hamburgo 2xO Inter-SM

Santa Cruz 1xl Caxias

São Luiz 1xllnternacional

Veranópolis 2x5 São José
Ulbra 3x2 Pelotas

Esportivo 2x4 Avenida
JuventudeIxl Ypiranga
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Novo Hamburgo 6, Grêmio 6,
Juventude 4, Ypiranga 4, Avenida 3, Esportivo O,
Porto Alegre O e Inter-8M O.

_

GRUPO B: São José 6, Internacional 6, Caxias
4, Pelotas 3, Ulbra 3, Santa Cruz 1, São Luiz O.e

Veranópolis O.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 11"RODADA
RESULTADOS

Corinthians-PR Oxl Operário
Serrano Oxl Paraná
Nacional 1xllraty
Cianorte 2xO Eng. Beltrão
Toledo 5xl Rio Branco
Cascavel 4x3 Paranavaí
Atlético-PR 1xl Coritiba

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 26, Atlético-PR 22,
lraty 18, Cascavel Lê, Paranavaí 17, Cianorte
17, Paraná 17, Corinthians-PR 15, Operáno 14,
Toledo 14, Rio Branco 13, Serrano 10, Nacional
7 e Eng. Beltrão 4.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 13a RODADA

-

RESULTADOS
Oeste 1xl Barueri

Bragantino 1xl Monte Azul
Rio Branco 2x2 Mirassol
São Caetano Oxl Corinthians

Portuguesa 1xl Santos
Santo André 4xl Botafogo
Ponte Preta Ox2 São Paulo
Rio Claro OxO Mogi Mirim
Ituano 1x0 Paulista
Palmeiras 3x2.Sertãozinho
CLASSIFICAÇÃO: Santos 32, Santo André 30,
São Paulo 24, Corinthians 23, Botafogo-SP 22,
São Caetano 20, Portuguesa 19, Palrneiras 19,

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 9 de março de 2010

Ituano 19, Prudente 19, Ponte Preta 18, Mogi
Mirim 15, Oeste 15, MiraSsül15, Bragantino

· 14, Rio Claro 11, Rio Branco 11, Monte Azul 9,
Paulista 8 e Sertãozinho 8.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 3a RODADA TAÇA RIO
RESULTADOS
Madureira 0x2 Volta Redonda
Macaé2xl Bangu
Resende Ox4 Flamengo
Duque de Caxias 2xl TIgres
Olària Oxl América
Americano 1xl Friburguense
Vasco tiO Boavista

Fluminense 2xl Botafogo
CLASSIFICAÇÃO,
GRUPO A: Flamengo 9, Fluminense 9, Volta
Redonda 6, Boavista 6, Duque de Caxias 6,
Olaria 6, Bangu 3 e Americano 1.
GRUPO B: Vasco 9, Botafogo 6, América 6,
Macaé 3, Friburguense 1, Madureira O,
Tigres O e Resende O.

• LIBERTADORES

HOJE
19h - Racing (URU) x Cerro Portefio
19h - Bolívar x Estudiantes
21h15 - U. Católica x Univ. de Chile

23h30 - Deportivo Cuenca x Morelja
AMANHÃ
19h30 - Once Caldas x Monterrey
20h30 - Nacional (URU) x Banfield
21h50 - Independiente (COl) x Corinthians
21h50 - Alianza Lima x Juan Aurich

21h50 - Caracas x Flamengo
QUINTA-FEIRA
19h - Nacional (PAR) x São Paulo

21h15 - Emelec x Cerro (URU)'
21h45 - Deportivo Italia x Cruzeiro

23h30 - Deportivo Quito x Internacional

• LIGA DOS CAMPEÕES
• OITAVAS-DE-FINAl - JOGOS DE VOLTA

HOJE
16h45 - Arsenal x Portó
16h45 - Fiorentina x Bayern de Munique
AMANHÃ
16h45 - Manchester United x Milan

16h45 - Real Madrid x lyon

Foram
12 dias desde a vitória

sobre a Universidad Católi

ca) pela Copa Libertadores,
em 24 de fevereiro. Neste

período, o centroavante foi liberado
de quatro treinamentos, defendeu
a Seleção Brasileira contra a Irlan

da, não atuou na goleada em cima
do Resende, no último sábado, pela
Taça Rio, e se envolveu em um es"

cândalo com a namorada. O joga
dor já está dispensado da partida
de quarta, pela Copa Libertadores,
contra o Caracas, na Venezuela, no
segundo compromisso do time na

Libertadores, e não viaja junto com
-

a delegação namanhã de hoje.:
.---------------------------

"

Nesta segunda, Adriano che-

gou por volta das 15h20 no CT do

Flamengo, na zona oeste do Rio,
conversou com dirigentes e ãpe
nas realizou um trabalho físico na
academia. Nos 12 dias que ficou
afastado do Flamengo, Adriano fez
apenas um treino leve com a Sele

ção Brasileira em Londres. Depois, .

foi titular do time de Dunga no

amistoso contra a Irlanda, no úl

timo teste do Brasil antes da Copa
do Mundo. Quando voltou ao Rio,
ganhou mais duas dispensas dos
treinamentos, uma delas provoca
.da pela ,confusão com a namora

da, amodelo JoanaMachado.
O artilheiro também recebeu

críticas do técnico Dunga, que co

mentou a falta de mobilidade em

campo. Visivelmente acima do

peso, voltou apensar em parar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

A Ajadefi, Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos, em seu

CNPJ:01.379.124/0001-92, convoca seus associados para reunião extraor

dinária que acontecerá no <fIa 24 de março, às 18h em primeira chamada
e 18:30h em segunda chamada. Local: Câmara de Vereadores Municipal,
Avenida GetúlioVargas,621- Centro - Jaraguá do Sul-Se.

O assunto em pauta segue a ordem de:
- Destituição dos associados da entidade em descumprimentos com

as obrigações legais;
- Aprovação do novo estatuto da ajadefi;

À diretoria.

EDITAL

l, Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/SC

ISAMARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do-Registro de Imóveis da Comarca
de Iaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que VERNER Zll.Z,
CI n° 162.525-0-SESP-SC, CPF n° 121.164.759-53, lavrador aposentado, brasi
leiro, casado com CECILIA PICOU ZILZ, CI n° 19R/ -1.585.769-SSI-SC, CPF n°

828.099.769-53, pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vi-

gência da Lei 6.515/77,
.

Residentes e domiciliados na Rua 909-Carlos Tribess sin°, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM

BRAMENTo' situado nas Ruas 909-Carlos Tribess e 319-Paulina Demathe Pi

colli, Bairro São Luis, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo carac

terizado, aprovado pela Prefeitua Municipal de Iaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n° 339/2009, expedida em 21.09.2009, assinando como responsável
técnico, o engenheiro florestal Claudionei Peters, CREA n° 56.132-5, ART n°

2819148-W 1. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 5.989,99m2, sendo constituído de 2(duas) parcelas, sistema viário e rema

nescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da

data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.

Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-Centro, Iaraguá do Sul/Se.

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2010

AOFICIALA

.P l.Ê I Á

Adriano reaparece
depois de 12 dias
Artilheiro não joga contra o Caracas pela Libertadores .

DIVULGAÇAO/VIPCOMM

RIO DE JANEIRO

Depois de muita polêmica
e seguidas dispensas dos
treinos, o atacante Adriano'
voltou ao trabalho, na tarde
de ontem, no Flamengo.

.
,

JORNAL NOTíCIAS DO DIABRASI lEIRÃO

Divulgada a tabela
A tabela do Campeonato Brasileiro 2010 da

Séria A e B foi divulgada ontem pela CBF (Con
federação Brasileira de Futebol). A competição
inicia no dia 8 de maio e encerra em 5 de dezem
bro. No sábado três jogos abrem a primeira ro

dada: Botafogo x Santos, Atlético-GO x Grêmio
e Palmeiras xVitória. O Avaí (foto) estreia contra
o Grêmio Prudente no domingo, dia 9. A tabela
completa está no blog do repórter Iulimar Pivat
to, no site www.ocorreiodopovo.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'. o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 9de março de 2010

,

asClaras
Vítima foimorta a golpes depé de cabra por causa de dívidas de drogas

Fil E·

Mortechoca
JARAGUÁ DO SUL

Polícia Civil continua
investigando o homicídio de
Rosimar Gomes Pinheiro,
38' anos. A vftima foi morta
na quinta�feira por Rosimar
Ribeiro Rosa, 18 anos.
_... osa foi detido pela Polícia

_1Il
Civil quando tentava fugir
para Cascavel, no Paraná.
Ele, está detido e aguarda

julgamento no Presídio Regional.
Se for condenado,' pode pegar de'
12 a 30 anos de cadeia com a acu

sação _

de homicídio doloso por
motivo fútil. Amulher que ajudou
.o acusado a esconder o corpo da
vítima não teve o nome divulgado
pela polícia. Ela está foragida, mas
prometeu se apresentar hoje. Se

condenada, pode cumprir pena
de um a três anos de reclusão por
ocultação de cadáver.

Porvolta das Iôhdaúltimaquin
ta-feira, Rosimar Ribeiro Rosa, na
tural de BoaVista da Aparecida/PR,

, foi apontado como o assassino de
Rosimar Gomes Pinheiro através de
uma denúncia anôníma, De acor

do com a pessoa que o denunciou,
vítima e suspeito eram usuários de
crack e estavam brigando por dívi
das de drogas há algum tempo. "Ele
não apresentou nenhuma prova,
mas nós resolvemos acreditar em .

sua versão", comenta o delegado da
PolíciaCivil, BrunoEffori.

_

O denunciante guiou o delegado
e uma viatura da Policia Civil até a

rodoviária. Rosimar estava tentando
\

embarcar em um ônibus para Cas-
cavel. O suspeito não reagiu quando

, foi abordado pelos policiais.
_

Na delegacia confessou o crime
e deu detalhes da sua ação. Depois
de golpear' a cabeça de Rosimar
Gomes Pinheiro até que ele ficasse
inconsciente, Rosa degolou a vítima
para garantir que ela estivesse mor-.
ta. Commedo de ser preso, resolveu
enterrar o corpo no quintal da sua

casa, no bairro Águas Claras. "Os
dois abriramuma cova rasa, coloca
ram uma camada de lixo em cima e

atearam fogo na tentativa de ocultar
o cadáver" conta o delegado Effori.

Ribeiro foi enterrado no domin-
.

go no Cemitério da Vila Lenzi. Ele
era divorciado e pai de um adoles
cente. Esse já é o terceiro homicídio
do ano em Iaraguá do Sul.

'

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO/POLíCIA CIVIL

A GVT informa que no dia 02/03/2010 das 16h30 às 17.h45, algu�s
assinantes da cidade de Jaraguá do Sul sofreram interrupção
dos servicos devido a obras na rede.' A GVT tomou todas as

medidas para restabelecer prontarnenteo serviç� e lamenta os

inconvenientes que possa ter causado aos seus clientes.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL ..
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 32/201 ()

SECRETÀRIA DE ADMINISTRAÇÃO .

TIPO: Menor Preço por Item.
.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas,
visando ao Registro de preços a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIEN!E
ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações no ANEXO I ?o edl!al
e ANEXO III - Minuta da Ata .de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal
8.666 de 21/06/93, LeiFederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRE

TO 6.737/20Ó9 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTRE·

GA'dos ENVELOPES: Até às 13:15 horas do dia 22 de março de 2010, no Setor
de Protocolo da-Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Mar

quardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDE�CIAMENTO, disputa de

preços e abertura dos envelopes serão as 13:45hs do dia 22 de março de 2010,
na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO

PARA AQUISiÇÃO: R$ 63.264,04 (sessenta � três mi,1 duzentos e �essenta :
quatro reais e quatro centavos). INFORMAÇpES: A Integra do �dltal podera
ser 'Obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraquadosuí.
sc.gov.br Jaraguá do Sul (Se), 25 de fevereiro de 2010.

IVO KONELL
Secretário de Administração

Durante reconstituição
do crime.Rosa indicou o local
onde escondeu o cadáver: no

quintal da própria casa

Polícia 23

Homem morto
atropelado não
foi identiticado

A polícia aindaestá investi
gando a identidade do homem
que foi atropelado e morto na

rua Bertha Weege, no bairro
Barra do Rio Cerro, na última

.

sexta-feira. De acordo com

informações da Polícia Mili
tar, o homem estava empur
rando uma bicicleta na beira
da rua quando cortou a frente
de um carro Gol com placa de

Jaraguá do Sul.
Amotorista, umamulher de

40 ànos, chegou a frear,mas não
conseguiu evitar o choque com
a vítima que foi lançada há qui
lômetros de distância. Segundo
ela, não foi possível perceber a
presença do homem que estava
sobre a pista, pois a visão esta-

. va ofuséada pelas luzes de um
carro que transitava em sentido.
contrário. O homem tinha cer

ca' de 30 anos 'e próximo a sua

bicicleta foi encontrado uma

garrafa de bebida alcoólica que
estava pelametade. Os bombei-

. ros estiveram no local e ainda
tentaram reanimar a vítima que
não resistiu aos graves ferimen
tos. O corpo está no IMLaguar
dando ser reconhecido-.

Acidente provoca falta
.

de energia elétrica
No início da manhã de ontem,

por volta das 8h, um Prisma bran

co, com placa de Jaraguá, dirigido
por Rogério Straub, 33 anos, se

chocou comum poste na rua Jorge
Czemiewicz.baírro Czerniewícz.A
batida deixou Corupá e dez.bair
ros deIaragua sem energia elétrica
por duas horas. -

De acordo com informações
da Polícia Militar, Straub perdeu
o controle do carro· e bateu de
frente com o poste. Os bombei
ros foram chamados para tirar
o motorista das ferragens. Ele
recebeu os primeiros socorros e

foi encaminhado para o Hospital
São José com suspeita de trau

matismo craniano. No fim da tar

de, boletim médico indicou que
o estado dele é estáve1.

O choque atingiu uma cen

tral elétrica, o que provou o cor

te de abastecimento de energia.
De acordo com a assessoria de

. comunicação da Celesc, a inter
rupção de duas horas não pro
vocou· grandes prejuízos para
a cidade, até mesmo. porque
alguns bairros ficaram parcial-

mente sem energia.
Corupá . e os bairros Nereu,

Vila Rau, Santo Antônio, Ami
zade, Czerniewicz, três Rios do
Norte e Três Rios do Sul, ficaram
totalmente sem energia. Apenas

.

uma parte da Vila Lenzi e Nova
Brasília foram prejudicadas' pela
falta de abastecimento.

.

Com o período sem energia
elétrica, a estação central de
tratamento de água do Samae

(Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto) ficou quase,
duas horas sem funcionar. Qua
se três milhões de litros de água
deixaram de ser tratados, levan-

.

do à queda no nível de todos os

reservatórios que atendem à l.

cidade. Nas regiões mais altas
a situação pode demorar 24 ho
ras para se normalizar.
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Trabalhó
dobrado

PERSO G' N D lE

Chocolate é umaarte
"

nasmãos da doceira
Hoje são mais de
duas toneladas de
cho�olate por ano

LUZIA DA ROSA

Na loja de Luzia, os produte
de Páscoa já estão pendurade
por todos os lugares. São cenn

nas de ovos que devem desap:
recer das prateleiras até 'O d:

quatro de abril. Nessa époc
do ano, a empresária não par.
Chocolate ao .leite, brano
meio amargo, dietético 'e sei

.' lactose são produzidos a tod
instante. I�. nossa produçã
inicianametade de janeiro. A1
o domingo de Páscoa minh
rotina gira em torno dos doce
Não consigo sair daqui, porqu
o toque final tem que ser mel

Sou o controle de qualidade d

empresa'rconfessa.
.

Esse ano; a data que ma

pede chocolates terá uma ne

vidade. A tradicional Colou
ba Pascal. São três' sabore
diferentes. Luzia conta qu
um professor veio de São Pai
lo para ensiná-la a fabricar
doce. "É bem difícil de encor

trar aqui em Jaraguá. E garant
.

que a 'minha ,é a melhor da c

dade", finaliza .

Luzia-largou a costura para' �e dedicar aos doces

Em véspera de Páscoa,
a'empresárla admite
que' não abre mão de
'participar de todas as

etapas da produção.

Todos
os dias, Luzia dedi

ca o seu tempo para pro
duzir ovos de chocolate,

, trufas, alfajor, bombons,
, beijo baiano e outras delícias de
dar água na boca. De acordo com
� empresária, essa é uma paixão
que vai durar enquanto ela tiver
saúde e disposição.

Luzia, -que era costurei-
..

ra, conta 'que tudo começou
como brincadeira. "Começa
mos derretendo dois quilos de
chocolate em banho-rnaria só

para fazer para· minha família,
não para vender. No ano se

guinte .
a quantidade dobrou.

E assim foi crescendo. Além
de' eu' ter gostado muito dis

so, a necessidade financeira
também.me impulsionou para

. continuar", relembra.
. Após ter feito .muitos cursos

na área, Luzia sentiu a necessi
dade de abrir uma loja. A com

pra de máquinas foi inevitável.
"Não dava mais para derreter

.

tudo em panelinhas. Adquiri-
: mos várias máquinas para dar
conta das encomendas. Hoje
são mais de duas toneladas de
chocolate por ano", comenta.

• Débora Kellner
deborak@ocor�eiodI!Povo.com.br

CÉSAR JUNKES
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Caraguá Àuto Elite'
Uma reTação de confiança

4732746000

Condições válidas para veiculos usados VEICULOS ANO/MOO 2007/2007, para financiamentos em 60X , de veiculos seminovos, a partir de 2007, a Caraguá Auto Elite paga 50% das 6(seis) primeiras parcelas.
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Validade: 091031201Q.

�"br G.",po Auto Elite 40 anos de credibilidade. �wUswAGEM

I f
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