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Desemprego tem
mais uma queda
Taxa ficou em 7,6% em agosto, ente
8,1% em julho, segundo divulgou
ontem o IBGE.

Pdglln.19

Quem lê e envia S�S ao dirigir corre
mais riscos que motoristas sob efeito
de álcool e drogas, diz estudo. En
viar mensagens de texto do celular
enquanto se dirige um carro é mais

perigoso do que dirigirbêbado ou sob
influência de drogas, afirma pesquisa
ilo Laboratório Britânico de Pesquisa
em Transportes (TRL). O tempo de

reação das pessoas enviando men

sagens por celular enquanto dirigem
cai 35%, enquanto que aquelas que
consumiram o limite legal de álcool,
ou usaram maconha, caiu 21 e 12%

respectivamente, segundo o estudo:
"Esta pesquisa mostra o quanto é

perigoso dirigir e digitar um texto",
afirmou em comunicado Nick Reed, .

pesquisador da TRL

Fonte: ReutelS
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Lição ,de vida no

Dia dos Surdos
Gaúchos tocam
hoje em Itajaí
Cidadão Quem também se apresenta sábado
em Joinville. Saiba como comprar os ingressos.

Página 9

Pedagoga Valéria Camerlengo Lucia, 34,
se dedico a eles e quebra barreiros.

Página 20

PAIXÃO POR
VIAJAR

O mundo nõo termina
em Rio do Sui
Página 10
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EDITORIAL

:Quein diria
DO LEITOR

Req�erimento de
benefício previdenciário

O requerimento administrativo não deve ser com

preendido como um ato racional de vontade unilateral
do indivíduo na melhor defesa de seus interesses. À
administraçâo é imposto o dever de conduzir o proces
so administrativo segundo o império da melhor prote
ção social possível desde seu início.

A atuação da Admínistração Previdenciáriayem de
safiando os princípios constitucionais, seus beneficiá
rios tem encontrado sérias dificuldades para formalizar
requerimento de concessão de benefícios, raramente
têm oportunidade de apresentar as provas que enten
dam convenientes, podem sofrer juízo de indeferimen
to com base em prova produzida unilateralmente e via
de regra recebem a resposta administrativa desvincula
da de uma motivação precisa quanto aos fatos e quanto
ao direito. Não bastasse, o grau de prestação de infor
mações assumido pela Adminístração é sofrível, um
desalento para quem necessita e mira de fora o gigante
e intimidador sistema. A posição do administrado é de
absoluta inferioridade nas suas relações com a Admi
nistração, as formalidades especiais que se concedem
ao administrado, quando o ato administrativo interfere
com os seus direitos, não são mais que medidas prote
latórias, até que o exame da legalidade venha a ser feito
pela única jurisdição existente.

A Autoridade Administratíva detentora de poder
decisório nos processos administrativos, não mais
pode prender-se às instruções normativas, circula,
res ou ordens de serviços infra legais, sem levantar
ós olhos para' a obviedade da lei, ou da Constituição
Federal. A entidade Administrativa responsável pela
gestão da Previdência Social é percebida muitas ve
zes como obstáculo à concessão da prestação previ
denciária que se pretende. Paradoxalmente, quando'
se necessita ele segurança ou proteção social, o que
se encontra é a via administrativa, algo nada mais
incerto e angustiante. Proceder de acordo com a Lei
e o Direito, não é uma faculdade, mas sim, uma obri-
gação.da Administração Pública.

.

Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
, enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o
: Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatório
" informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. nüe serão publicados)

Dia para protestar contra .0 carga tributária

o presidente <tiorle-americano, George w. disse, ressá1vando, porém, que o país não atra
Bush, admítíu pel�{primeira y§z na noi�§. da vessa '.'citcunst�cias norm�s": "Os m�rcadosUlti:ma quarta.,-feiri;ii em ..

discurso' transrrrltido "'"

não estão funcionando corretamente. Há uma

pela Tv, que ós Estados Ilnidos estão "�ersos díssemínação da perda da c;onfiaq,ça."
em U1Ilàgrave Crise financeira".

.

".

"Esse esforço de resgate não
Por isso, ele pediu ao CO!'l8fesso se destina.a. preservar algurpado paísrque àprove 11m pacote George W. B'ush, êmpresa oú'setor em particular.de 7�? .,bilhões de ��lares para !;*.•

·

.•... odnl!Jiu pela primeirQ .iInl�?aPcreo·mt€londumePtroeds!3o,,!t:.arl�eco1f;{?çsâivar'fi1stitui,Ções e' evitar uma t.,· .

qtj,ebrad,erra. generaliza$r d� vez que os Estados Bush têntou ainda Taci9�",bancos 'B a tão temida escassez Uni'dos estão imersos nalíza» os motÍvos clã críié'.
do crédito. . Disse que o colapso das gigan-Busn disse que; se !�/tajuda em umo grov,cn8�;t �s financeiras teve origém 110
não for. aprqvada,. poupanças finonceim. '.

��cesso de �ré��9 "su�?prime"serão perdidas, os ...I!lespejos au:' ,/:ih fempT�sti':rtibs ii'ti'obililirios de
mentarão, empr serão perdidos, empresas segunda linha) no setor hipoteç;ário, 9,ue teve.

V�9 feêh:ar às/po c>paísmergulhaífâ emlluna enorme desenvolvirrientcf'p.a úitirnà: aécada:
longa e dolorosa recessão: "Eu tenho'profunda O desfecho desta negociação futeressa ao

crença.ªas trocas cómercíais livres, por iss�me mundo inteiro' que fiireci@lla tFtáis Uma V€lZ
oponho à quruquer intervenção do govefuo", os olhos aos EUA.

CHARGE

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRESIDENTE
DO CEIAS· CENTRO
EMPRESARIAL DE
JARAGUÁ DO SUL

PRefEITUl!AMUNICIPAl.

JARAGUÁ DO SUL ;

PONTO DE VISTA

alíza, na mesma proporção, a aplicação dos
recursos gerados.

O Feirão do Imposto é uma iniciativa que
surgiu em SantaCatarina,mais precisamente
em Joinville, e já foi encampada por entida
des representativas nas principais cidades do
Iaís. Jaraguá do Sul sempre esteve integrada
a esse movimento e neste sábado, através do
Núcleo de Jovens Empreendedores, dá sua

parcela de contríbuíção no sentido de escla
recer a sociedade. Um evento no Shopping
Breithaupt vai permitir visualizar o impacto
de taxas e tributos nos gêneros de primeira
necessidade, bens e serviços, no bolso do
consumidor. Nadamenos de 83 tributos que
todos nós pagamos no Brasil.

Só para termos uma dimensão do que
isso representa, segundo o Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário (!BPI) .a Receita

RODOLFO JAGELSKY, DIRETOR DE ASSUNTOS JURíDICOS
PREVIDENCIÁRiOS - SINDICATO DOS TRAS. METALÚRGICOS

Federal já arrecadou, de janeiro a agosto des
te ano, R$ 679 bilhões, quase 14% amais do
que no mesmo período de 2007. Dados da
própria Receita mostram que, em julho de
2008, houve amaior arrecadação para omês,
R$ 61,95 bilhões, ou 15,59% a mais do que

.

em julho do ano passado, já descontada a in
flação. O tributo commaior aumento percen
tual foi o IOF, num total de R$ 11,5 bilhões de
janeiro a julho, alta de 148,7%.

.

Conforme o IBPT, a carga tributária sobre
renda, consumo e. patrimônio já consome .

148 dias de trabalho do brasileiro. E mais:
segundo esse mesmo órgão, o brasileiro
que n�ce em 2008 trabalhará metade de
sua vida para pagar tributos. Em 108 anos

a expectativa de vida do brasileiro cresceu

116%, enquanto que a éxpectativa de paga-
.

menta de tributos aumentou 245%.
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Este sábado, dia 27 de setembro, será
marcado em 100 cidades do Brasil, sendo
11 em Santa Catarina, por umamanifestação
que promete ser pacífica e silenciosa, mas
certamente ruidosano seu objetivo:mostrar à
sociedade, a todos nós contribuintes, o quan
to tem sido onerosa nossa carga de tributos
e a fúria arrecadadora. O Ferrão do Imposto,
como é chamada a atividade, reúne uma

programação que vem tomando conta de vá
rios segmentos para evidenciar a indignação
de quem produz a riqueza do País eMO visu-
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FALA Aí!

" o futebol ainda'
é machista, "

RAt EX-JOGADOR DO SÃO PAULO
. e do Seleção Brasileiro.

" Jogar bolo e nõo
dar botinadas. "

SEBASTIÃO DECKER, técnico do
time de futsal da Kiferro, sobre o

necessário disciplina em quadra.

, A lulomania estÓ
no auge no Brasil. "
COMENTÁRIO DO JORNAL
ARGENTINO "LA NACIÓN"

sobre o índice de popularidade do

presidente Lula.

"Costume nacional"
"Não é aceitável que, cem a dureza da lei se queira inverter os costumes
nacionais e transformar todos os cidadãos em abstêmios, consumidores
de suço de fruta e refrigerantes". Manifestação do deputado Pompeo de
Mattos (POT-RS), contra o que. diz a lei Seco, para modificar novamen
te o Código de Trânsito Brasileiro em relação aos níve�s de tolerância
no consumo de álcool pelos motoristas. Segundo projeto do parlamentar
haverá tolerância de seis decigramas por litro de sangue para multas e

.

pontuação na CNH. Consideramlo como infração gravíssima os casos em
'

que o 'motorista ingerir o equivalente a mais de 12 decigramas por litro.
Atualmente, o código prevê punição paro qualquer consumo de álcool no
trânsito. Não dá paro' questíener que beber e dirigir seja nãuum costume
nacional, mos um péssimo hábito. Só que isso nunca foi permitido por ne
nhum código de trânsito que já tenho vigorado no país incluindo, mais re
centemente, falar ao celular. E, muito menos comer ou fumar, por exemplo.

CHUMBO GROSSO
"Se nós tivermos o .destino do re

eleíçõc, que tenhamos também o
.

destino de eleger bons vereadores,
decentes paro com o nosso comu

nidade." Frase do prefeito Moacir
Bertoldi (PMOB) sobre o Câmara de
Vereodores,e de quem afirmo ter sido
vítima no episódio de votação de pm
zos para que o empresa Viação Co
narinho cumprisse o porte que lhe
cabe no projeto de modernização
do transporte coletivo urbano.

HISTÓRICO
O Correio do Povo circulo hoje com suo
edição de número 6.000. Do primeiro
edição, em 10de maio de 1919, pas
sou por vários períodos de transfor
moção 'e, hoje, sem falso modéstia, é
considerado como um dos melhores
jornais diários de Santo Catarina. E
principal fonte de consultas sobre o

história da cidade e região com rico
acervo disponibilizado no biblioteca
pública de Jôraguá do Sul.

SQr'lCO ..

CrlJ%dJ'"o
doSu!

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Aten'demos: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais', Tribunal de Justiça
Aposentados e Pensionistas .. ,

Forças Armadas' e EC,.. (Correios).

Conheça nosso escritório na

Rua WalNt' Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

entre'em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail..consig.adm@terra.com.br

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2008

ADILSON HÉLIO DOS SAN:TOS -

CEBOLINHA- 15000 (PMI1,a)
Representtlnte comercial" natural de Jaroguá do Sul, co

.
sado,40 unes e pai de três:.ftlhos. Trabalho no área de
vendas há 160n05. Foipresidente da APP'da Escola mar.,
dini Luiz Lenli e presidentedo �ocioÇão de MoradoreS

'do Boifro VilalenzL Tem como objetivo, se for el9jto vereador,representat
o povo jaraguaense na Côrpar� de Vereadores. Fazer reuniõ�s mensais nos

bairros poro que seja"! discutidos e resolvipos os ptobtemos que nelesexis�
tem. lutar por melhoriós nas áreas de saúde, educação e Idler. Fiscalizar o
poder público e aprovar lêis que beneficiam ti população elU' geral"

�
- , >j" ,_-,

-

IMPOSTOS'
Quando .você põe gasolina na carro, 50% do cu�toé fmposto. Atê o final
de 2008: 47% da renda.do trabalhndof irá parQ o� impostos,'D equivalen-
te It f57'dias tr(lbal�ados. Estes números estli{) e udo feito pelo lns-
tihlto Brasileird .�e Planejamento TribOllÍrío. Re

.

o, isso explico os

bilhões anvneia�&s Pelo governo paro obras. E evidencia que quem �ate
os p s que fazem sua obrigação no exercício do mandato,
fda ado.

PREÇO ÚNIC.
..... 'r .

Isso porque em joí om a anuência do�eptão·Ptet�ito luiz Henrjque
'

da Silvêifa (Pfv1DBl e da m(liori� dos vereadores que. à época o apOiaVaJll n« ,,'

Câmaroicriou-s�; dentro dD sIstema, a tal passa�el11 �m
.

•• Resumindo, .;,

passageiros gue e'mbarcam foiQ dos terminois,pg,Qam RSr().,6 móis. ' .

".:"
':1-

""

".' ""','K

MERECIDO
Em funçío do. bóm trabatho feito, d�ra:nte
fotógtQfo aqui dá casa, PilHO

BrQsileir�:ddutsai para' cob
a pról(!maferçp-feir.

ceSSOidORItlto dcl casa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D O CORREIO DO POVO
.

SEXTA-FEIRA. 26 DE SETEMBRO DE 2008

TRÂNSITO

..pOLíTICA----------
POMERODE

1,7 mil acidentes de
janeiro até agora
Nos últimos nove meses, foramI'l mortes

Jovem morre na Serra de Pomerode
A quinta-feira começou de forma trágica� para os moradores de Pomerode. Um

acidente de trânsito envolvendo três jovens vitimou Paulo Ronki, de apenas 19 anos.

Ele foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros da cidade. Conforme infor
mações repassadas pela corporação, os amigos seguiam no sentidó Jaraguá do Sul
- Pomerode quando o condutor do Ford Ka, Wenésio Utech, 18, perdeu o controle do
veículo. Na curva das Três Marias, como é conhecido o local do acidente, eles caíram em

um precipício de cerca de 50 metros de altura. Ouando os socorristas chegaram à serra,
encontraram Ronki sem vida e deitado fora do carro. Acredita-se que ele tenha sido arre

messado durante a capotagem. O mesmo aconteceu com Jonathan Romig,J9. O terceiro
. ocupante do automóvel, no entanto, teve mais sorte que o colega e sofreu apenas ferlmen
tos leves na fpce. Já o motorista, o único que possivelmente utilizava o cinto de segurança,
está internado noHospital Rio do Testo com fraturas no tánn e na coluna dorsal.

JARAGuÁ DO SUL

De 1 ° janeiro até ontem, as
ruas de Jaraguá do Sul foram
paleo de 1. 709 acidentes de
trânsito. A maioria deles teve
como personagens principais
os motoristas de carros e mo-

.

tocicletas. Nessa categoria,
se enquadram 27% de todas
das colisões atendidas pelo'
Corpo de Bombeiros Volun
tários do município. Na se-

. gunda colocação, segundo os

dados da corporação, estão
as quedas de motos, com 316

registros nos primeiros nove

meses de 2008.

Conforme o capitão Gilda
de Andrade, do 14° Batalhão
de Polícia Militar, essas es

tatísticas resultaram em 19
mortes nos locais dos aciden- Acidentes entre carros e ,motos sõo comuns e já somam 27% do total
teso No ano passado inteiro,
haeiam sido 21 vítimas fatais
nas vias urbanas da cidade.
"Muito provavelmente até o

final de dezembro vamos ter

chegado a esse número, talvez
o ultrapassado, inclusive", ex
plica. Um dos motivos para a

perspectiva nada animadora,
de acordo com o policial, é
o fato de no próximo mês o

Norte Catarinense sediar as

chamadas festas de outubro.
Depois, para completar o qua
dro negativo, ainda ocorre o

início da temporada de verão,

na qual a movimentação nas

estradas aumenta e, com isso,
a quantidade de imprevistos
nas estradas também.

.

Na opinião de Andrade, no
entanto, a redução dos índices
de colisões dependê de apenas
algumas ações, que em grande
parte necessitam de poucos
recursos financeiros. Além da
fiscalização intensiva, ele su

gére a inclusão do trânsito na

grade curricular das escolas, a
melhoria do transporte coleti
vo, com ampliação das Unhas

de ônibus, e a construção de
novas pontes. Outra idéia é a

adesão a uma política de con

dução solidária nas empresas
jaraguaenses, a ampliação das
ciclovias e a instalação de li
nha de metrô de superfície no

local hoje usado pela ferrovia..
As três atitudes diminuiriam
o número de carros em circu

lação e, consequentemente,
grande porcentagem dos pro
blemas no tráfego.

KELLY ERDMANN

DATA: 30 de setembro de Z008 - LOCAL: Centro Empresarial de Jarag�á'do Sul
.

Rua Octaviano lombardi,l no - Czerniewicz - 'Jaraguá do Sul� SC
CREDENCIAMENTO: 18h30 -INíCIO DA PALESTRA: 19f1

UM '415 D� TODOS
GOVERNO. FEDERAL
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PALESTRA

Maílson da Nóbrega
fala de economia

E Ciro Bottini sobre vendas
JARAGUÁ DO SUL

Dois renomados profissionais
desembarcam em Jaraguá do Sul
.neste final semana. O ex-minis
tro da Fazenda, Maílson da Nó

brega, e o principal vendedor do
canal do Shoptime, Ciro Bottini,
participam da décima edição do
Encontro Catarinense de Repre
sentantes Comerciais. Ambos
palestram para o público ama

nhã, sábado, no Centro Cultural
da Scar. O primeiro bate-papo
começa às 10h. Nele, Bottini pre
tende falar, em suma, sobre mo
tivação e credíbilidade. Há mais
de uma década trabalhando na

mesma emissora, o convidado
do evento {considerado um

campeão de resultados positivos.
Além disso, ainda conquistou a

audiência, que se mantém fiel
aos programas liderados por ele.

Mais tarde, às 14h, a vez é
do economista Maílson da Nó

brega. Como não poderia deixar
de ser, ele se debruça sobre co

mentários acerca da economia
brasileira. O ex-ministro vai

tratar das transformações ínstí
tucionais ocorridas nos últimos
20 anos e quanto aos efeitos so-

,

fridos pelo sistema financeiro
nesse período. Para completar,
ainda faz projeções.

Os ingressos custam R$ 120,
até hoje. Já no sábado, sobem

para R$ 140. As inscrições de
vem ser feitas no Centro Em-

'

presarial, ao lado da Scar. A

expectatíva dos organizadores é
de que o Encontro Catarinense
de Representantes Comerciais
reúna cerca de 800 pessoas. O
evento tem como objetivo prin
cipal a troca de informações.

Esta é a primeira vez que Ja
raguá do Sul serve de sede à ini
ciativa. A realização é do Conse
lho Regional dos Representantes
Comerciais do Estado e do Sin
dicato dos Representantes Co
merciais do Norte e Nordeste
de Santa Catarina, em parceria
com o Núcleo de Representan
tes Comerciais da Acijs/Apevi.

KElLY ERDMANN

o CORREIO DO POVO IISEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2008

Para Vereadora:

" II'

Sempre ao seu lado
,

• JAAAG.JÁ NOSSA GENTE· PMDfH'R:..t'58-P¥4'Td0&f>C.008·f'RfH>HN lr-.l - I
•

NOSSA lAAAGUÁ "'DB "'N4'rdoS �Moacir Pedro

A Fameg realiza neste

sábado, o Dia da Respon
sabilidade Social que visa

integrar a faculdade com a

, comunidade e prestar servi
ços de cunho social, recre
ativo e educativo. Inicia
do de forma modesta pela
instituição de Guaramirim,
este é o primeiro ano que a

entidade investe num gran
de resultado para o evento,
aguardando dois mil parti
cipantes.

Das 9h às 16h a comuni
dade poderá cortar o cabelo,
fazer as unhas, exames clí
nicos, acupuntura e massa

gem. Atendimento jurídico,
recrutamento de emprego e

eventos culturais 'comple
mentam a programação. Para
as crianças, haverá doces e

refrigerantes gratuitos.Economista, Nóbrega foi ministro e presidente do Conselho Monetário Nacional

'Faculdade faz
sábado social

Centro expõe trabalhos de estudantes
JARAGUÁ DO SUL

Envolver não apenas os alu
nos, mas também as famílias das
crianças que freqüentam o Centro-

o o deEducação InfantilWolfgangWe

; ege, no Bairro Barra do Rio Cerro.

g Este foi o intuito dos organizadores
� da 2a Mostra Cultural e de Traba
� lhos, ocorrida nos dias 24 e 25, no
8 pátio da unidade. '

....... � � Entre uma parede e outra, nos
Assim como no Centro, setembro também é mês de exposição em todo rede corredores, os visitantes puderam

. conferir o resultado dos dias pas
sados dentro da entidade nos úl
timos nove meses. Os pequenos
estudantes reconstruíram a histó
ria da Branm Neve, encenaram
o tradicíonal Boi-de-mamão e

ainda preencheram o ambiente
com pesquisas acerca dos mais
diversos assuntos. Entre eles es

teve a alimentação saudável, a

preservação ambiental, a impor
tância dos animais na natureza

e a reciclagem do lixo. Para com
pletar, as crianças também se

expressaram através de painéis
sobre a obra de renomados pin
tores, como Cândido Portinari e
Tarsila do Amaral.

Segundo Andréia Giacomet,
,

diretora da instituição de ensino,
a exposição serve paramostrar às
pessoas que o Centro de Educa
ção Infantil é um espaço preocu
pado com a aprendizagem.

"
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Cecília: "etendl ao pedido do povo"
Candidata promete retomar ohras e projetos implantados na gestão do marido

,
' ,

,
- ...

JARAGUÁ DO sui.
É com o apoio e a experiência

de dois ex-prefeitos - o marido Ivo
Konell (DEM) e o candidato a vice
Irineu ,Pasold (PSDB) - que Cecília
Konell (DEM) planeja administrar o
município se tiver .sucesso nas ur
nas. Escolhida nametade da campa
nha eleitoral para substituir o ma

rido na chapa, a psicóloga diz que
atendeu a um pedido do povo. "Eu
seria covarde se dissesse não".

Entre as propostas da candidata
da coligação "Unidos por Jaraguá"
estão a implantação do passe único,
a construção de cinco pontes e de
novos centros de educação infan
til, além "da ampliação do horário
de atendimento nas creches como,

segundo ela, foi feito no governo do
marido. Além disto, Cecília promete

'

retomar outros projetos e ações da
gestão de Ivo'Konell. '

A candidata classifica como ab
surdo o fato de a merenda ter sido -

terceírizada e afirma que no seu go
verno serão valorizados os produto
res e as empresas locais. Para ela, o
abatedouro "não tem como funcio
nar" e diz que o destino do local será
discutido com os_produtores. Cecília Konell participou da sabatina com os jornalistas do jornal O Correio do Povo acompanhada do _seu vice, Irineu Pasold

OCP (1): Hoje o esporte que mais tem público
em Jaraguá é o futebol amador. Somente de atletas
são duas mil pessoas, desde os nove anos de idade.
O que a senhora, como prefeita prevê de investi-
mentos no futebol amador?

'

, -

Candidata: Vamos apoiar esses clubes e também
o Juventus, que parece que foi um pouco esquecido
nesse governo. No futebol amador, a previsão é arcar
com algumas despesas e repassar uma quantia men-
sal para os clubes.

.

oçp (1): Recebemos muitos eventos nos últimos
anos. Mas acontece que a nossa cidade, há muito
tempo, é apenas coadjuvante em competições como
Jogos Abertos, Joguinhos e Olesc, disputando po
sições intermédiárias, Hoje sequer temos equipes
de judô 'e ciclismo, por exemplo, modalidades que
têm uma grande .histõria no esporte locaI. 'Existe
algum planejamento para investir nas equipes de
rendimento?
"Candidata: Na época da administração do Ivo

(Konell) sempre valorizamos todos os esportistas,
independente se eram ciclistas, os motoqueiros, ji
peiros, todos foram contemplados. O Juventus foi
montado no governo do Ivo, o terreno onde está a

Arena também foi comprado naquela época. No
nosso plano está bem escrito o que vamos fazer,
modernizar quadras esportivas nas escolas públi
cas, apoiar o centro de treinamentos dos atletas,
criar centros esportivos e culturais em todos os

bairros e planejar uma sustentabilídade para a

Arena [araguá,

OCP (2): De que forma a senhora deve lidar com
as manifestações étnicas, como a Schützenfest e o

Carnaval? E quanto aos eventos culturais fixados
ria cidade, como o Femusc, a administração cogita
ria dar incentivos à realizaçân?

Candidata: Vamos dar incentivos. Tanto no go
verno do Irineu, quanto dó Ivo, a Cultura sempre

-

teve incentivo. Já falamos com a pessoa responsável
para que nós possamos resgatar a área da Salvita. Eu
acho que tudo foi um mal entendido e pode haver
um acordo para resgatar o local para a Schützenfest
e para os idosos, que não têm um lugar adequado
para os encontros. A Arena é um lugarmuito grande
para isso.

Quem se prestou a dar apoio neste ano foram
poucas pessoas e nós temos até que parabenizá-las
porque felizmente essa festa vai ter continuidade. No
ano que vem queremos que volte para o Agropecuá
rio e que seja a nossa Schützenfest, que esse evento

,

tão importante para Jaraguá do Sul não morra.

OCP (2): Reéentemente, a cidade foi palco de

polêmica acerca da demolição de um imóvel em
processo de tombamento. Caso eleita, como a se

nhora vai tratar dos relacionados ao patrimônio
histórico do município? Pretende investir em leis
de incentivo?

Candidata: Se o Bar Catarinense tivesse _ sido

tombado isso não teria acontecido. Esses espaços
devem ser mantidos, a Prefeitura deveria interferir
e estudar uma .maneíra de viabilizar a manutenção
deles.

OCP (3): Sobre o planejamento de colocar 24

câmeras de segurança nas ruas. Qual seu posicio
namento com relação ao investimento? Pretende
aumentar esse número?

Candidata: Acho que é da incumbência do Es
tado, �as continuaria com a parceria, com certeza.
Também temos aqui algo que foi implantado e está, '

funcionando muito bem:' os Consegs. Eles dão prio
ridade a atendimentos solicitados junto ao poder
público municipal. É a ação da polícia comunitária
nos bairros. Vai ser mantido e ampliado, e vamos

manter convênio com polícia civil, militar e bom
beiros voluntários.

OCP (3): Jaraguá do Sul é uma das cidades ca

tarinenses com maior número de veículos por ha
bitante e esse índice cresce a cada ano. Qual a sua
proposta para que o trânsito não fique mais com

plicado?
Candidata: Seria a construção de cinco pontes.

Uma que sai da Epitácio Pessoa e liga com a Jorge
Czerniewicz, Vila Rau aoAmizade, Fígueíra.a Wal- _

demar Grubba, São João e Schroeder e Jaraguá Es-.
querdo à Ângelo Rubini. Também viabilizar os ele
vados sobre as princípais passagens de nível da rede
ferroviária. A própria rede ferroviária será ocupada
por passagem com um metro de superfície, que fará
a linha entre Guàramirim e Nereu. E a criação de
anéis viários, começando em Nereu por trás dos
morros, que vai até Guaramirini. E também outro

que sai de Chico de Paula, passa pelo Iaraguá Es

querdo, completando 'entre Pomerode e Iaraguá.
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OCP (4): Hoje o grande problema das mães
trabalhadoras da cidade é a. falta de vagas
nas creches domunicípio. Um estudo aponta
que mais de 800 crianças estão na fila de es-

'

pera. Como a senhora pretende resolver esse
problema?
Candidata: O número real é bem maior. A
única saída para este problema é construir e

ampliar as creches. Quando nós implanta
mos as 12 primeiras creches de Jaraguá, nós
dávamos uma cobertura para mães que trab
alhavam em horários diferenciados. Então, as
nossas creches abriam às 4130 e fechavam às
22h30. Hoje isso não está mais acontecendo.
Nosso objetivo é fazer funcionar o modelo im
plantado na gestão do Ivo. Também pretend
emos deixar as creches fechadas somente en

treNatal eAno Novo. É uma responsabilidade
muito grande cuidar-destas crianças. Também
vamos disponibilizar gratuitamente os uni
formes para as crianças, calçados e material
escolar.

.

OCP (4): O baixo salário é apontado pelos
médicos como o principal fator que impede o
cumprimento da carga horária nos postos de
saúde, além de afastar os novos servidores,
Como modificar essa situação e garantir
atendimento aos usuários do SUS?
Candidata: Fizemos uma pesquisa de campo
e isso é verdade. Os médicos não estão sendo
valorizados. Temos que rever. Pretendemos
fazer com que os médicos possam atender em
horário integral. Os médicos especialistas vão
atender com hora marcada. E os outros médi
cos, como clínico geral, aí é diferente. 'leremos
o cheque consulta, mas não será só consulta,
serão cedidosmedicamentos e exames de lab
oratórios. Vamos construir mais dois Pamas,
como um pronto-socorro, onde serão feitos

pequenas cirurgias.

OCP (5): A população de Jaraguá cresce em

ritmo acelerado. Isso gera uma demanda
social. Como fazer com que o crescimento

populacional acompanhe o desenvolvimen
to social nomunicípio?
Candidata: Trabalhei nessa área social e sei

que é bastante difícil, porque você tem que ser
racional e o emocional ao mesmo tempo.Mui
tas famílias semudam para Jaraguá, e, o chefe
da família consegue logo uma vaga em uma

empresa e o resto da família fica sem-ter onde
morar, sem ter as suas necessidades básicas
atendidas. Temos que nos planejar e procurar
atender a necessidade de toda a população. É

.

nosso compromisso investir na qualidade de
vida das pessoas. E sobre a habitação, preten
demos fazer com que a Prefeitura construa as

casas populares, economizando e ampliando
o projeto atual, como era feito quando o Ivo
foi prefeito.

loteamento industrial, mais universidade e in
cubadora.

OCP (6):Por que a senhora acha que o passe
único e o terminal urbano ainda não foram
implantados? Qual sua proposta para o

transporte coletivo?
Candidata: Teríamos que perguntar isso para
o prefeito, porque este projeto fez parte do

plano de governo dele. Isso não cabe a mim

responder. Nós pretendemos implantar o

passe único, está no nosso plano de governo.
A gente recebe a reclamação de linhas; de
todos os bairros surgem reclamações, só que
por outro lado tem que também tomar um

cuidado. Às vezes abre-se as linhas e não tem
usuário suficiente. Então, é uma questão de
levantamento, de estudo detalhado, pará ver

como está e melhorar.

OCP (6): Qual sua proposta para o abate
douromunicipal, obra inaugurada na gestão
do seu candidato a vice Irineu Pasold.e que
nunca foi utilizada?
Candidata:O abatedouro eu tiveumainforma
ção, quando o lrineu foi meu adversário, hoje
eu tenho uma outra informação, da higiene
que existia ali, dos cuidados maiores que tem
que existir num abatedouro. Mas eu continuo
achando que não tem como funcionar. Vamos
conversar com os produtores e achar amelhor
solução para eles e parao município.

OCP (7): Com relação àmerenda, à senhora é
favorável à terceirização ou contrária?
Candidata: A merenda escolar está vindo de
São Paulo. Eu não posso ser a favor. Nós temos
bons produtos aqui, boas empresas que po
dem nos fornecer. Então sou completamente
contra amerenda escolar vinda de São Paulo e

até as merendeiras foram terceirizadas. Acho
isso um absurdo.

OCP (7): De quemaneira conduzir o reÍacio
namento entre a Câmara de Vereadores e o

Executivo para garantir a gevernabílidade?
Candidata: É conversando que se entende.
Jamais admitiria fazer alguma coisa que fosse

. contra os interesses da nossa população, assim
como eu acho que também os vereadores. E eu
acredito que se nós trabalharmos de uma ma
neira correta, não teremos problemas, porque
não'acho justo o prefeito fazer acordos com os

vereadores para que seja aprovado algo de seu
interesse.

.

teve que recuarE eu dei um passo a frente
.

porque o povo quer, é o povo que está pedin
do, não uma ou duas pessoas. Eu seria uma
covarde se dissesse não. E alguns conceitos
nós temos que mudar, não existe um único

padrão de político.

OCP (8): Se vencer essas eleições,-o seumari
do· Ivo Konell vai ter algum papel no seu gov-

. emo, mesmo que não seja nomeado?
Candidata: O Ivo é meu marido há 43 anos,
eu sempre o apoiei em tudo, e claro, ele está
me apoiando. Ele é o meumaior cabo eleitoral
e vai oferecer, prestar o serviço dele quando eu
solicitar, mas de maneira voluntária. Ele não
vai ser secretário, como eu também tinha me .

disposto a ser voluntária, se ele fosse candi
dato e ganhasse a eleição. Essa troca foi feita. É
uma parceira, nós vivemos em parceria.

OCP {8}: Como avalia o papel daimprensa
de cobrar e até fiscalizar os administradores

públicos? Se eleitacomo é que a senhorapre-
tende lidar com isso?

.

Candidata: Não tenho boas lembranças, e ten
ho algumas queixas. Existem algumas pessoas,
não vou dizer que seja a imprensa toda, mas
tem pessoas na imprensa, que hoje e quando
o Ivo forprefeito, quando fui secretária, difi
cilmente eles encontravam algo para ser elo
giado, só para criticar. Isso está acontecendo
hoje ainda. Semana passada saiu no jornal
de vocês eu entregando folhetos nó Hospital
Jaraguá, só que eu não tinha nada nas mãos,
alguém trOUX(3 naquele momento. Quer dizer,
alguém (de outro partido) que estava pronto
para tirar uma foto e me prejudicar. Só que
isso não adiantou nada. Acho que me ajuda
ram, porque eu trabalho, eu luto.

OCP (8):Aquilo foi um jogo rasteiro então?
Candidata: Sim. Quer dizer, a pessoa que me
entregou não. A pessoa que me entregou o

material não fez isso por intenção. Mas a pes,
soa que me entregou estava esperando que eu
tivesse essematerial namão. Eu não achei que
fosse alguma coisa que viesse ame prejudicar,
porque eu não entrei nos quartos dos pacien
tes. Entrei nos setores e tive a companhia do
diretor do hospital no começo. fui convidada
pelo diretor do hospital, porque ele conhece
meu trabalho. Só que eu não entreguei nada
dentro do hospital.

OCP (8): Então a senhora avalia como com

plicado esse relacionamento do administra
dor público coin a imprensa?
Candidata: Acho que tudo depende de uma

conquista. O respeito é uma das coisas mais

importantes que uma pessoa pode ter, uma
das maiores virtudes. Eu nunca chamei a aten
ção de ninguém na frente dos outros, e sempre
chamei a atenção das pessoas com educação.

OCP (5): Uma das idéias do Projaraguá é OCP (8): A senhora foi a primeira mulher a Nunca dei ordem. Se dou ordem, dou ordem de
transformar o município em um pólo tee- se candidatar à Prefeituta de Jaraguá do Sul umamaneira fume, mas eu não preciso agredir.
nológico. Como atrair indústrias desse seg- em 2000. E agora repete esse feito.A política . Um olharjá chama a atenção. Então acho que eu
mente? E como formar a mão-de-obra ne- ainda émachista? tenho tudo para ser prefeitae ninguém vai dizer
cessária? Candidata: Eu acredito que não, porque estou o contrário .. Tenho tudo porque sou umapessoa
Candidata: Temos duas' faculdades e uma tendo apoio integral tanto das mulheres quan- que respeita os outros, e as pessoasmerespeitam
universidade e hístoricamente as empresas to dos homens. Posso até não ficar tão.a von- . também. Tenhomuita força de vontade. E estou
e as universidades sempre estiveram juntas tade para falar em público quanto os políticos fazendo que o estou fazendo por amor. Não por
para atender a demanda do mercado de tra- de carteirinha, mas tenho tantas qualidades dinheiro. Porque eu conheço as pessoas, sei das
balho. Devemos apoiar os cursos técnicos que que não.me importo com isso. Porque tem necessidades das pessoas, eu seime colocar no
venham ao encontro das necessidades das - políticos que falam, falammuito,masmentem lugar das pessoas. E isso não émérito depolítico.
empresas. No nosso plano degoverno, temos·. o tempo todo. Eu.soumuito sincera, Enffi.O:lÓ Existem políticos assim, o Ivo é um político as

também um projeto que é o 'Iecnoparque, um
.

queria dizer que eu, estou aqui porque 'o Ivo" �;sim; o Irineu é-assim, mas são poucos.

OCP (7):Com relação à estrutura admínistra
tiva da Prefeitura no seu governo, a senhora

pretende fazer alguma revisão no organo-
grama atual?

.

Candidata:Diminuir de 21 para 14 secretarias
e os cargos de confiança 60% a menos.
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PODEROSA (O)S
.

Corre uma história de que certa vez, quando Clinton era presidente, Hillary e o marido pararam para abastecer em um posto de gasolina e Hillary ficou de conversa
com o frentista.que os atendeu. Ouando foram embora Bill questionou. - Hillary, quem é o frentista? Ela respondeu: - Apenas um amigo e ex-namorado dos tempos
de colegial. Bill retrucou: - Hillary, já imaginou serocê tivesse levado esse namoro adiante? Hoje você estaria casada com um frentista. Sem perder tempo, ela as

segurou: - Não meu bem, é aí que você se engana. Se eu tivesse me casado com ele, hoje ele serln o presldente dos Estados Unidos. Vamos conhecer então, as super
mulheres dos candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul. Sem esquecer que "por trás (ou melhor dizendo, ao lado) de todo grande homem, sempre há uma grande
mulher". Com todo respeito ao seu Ivo, que pode ser (o primeiro-cavalheiro) de Jaraguá.

II .

:
IVO KONELL, MARIDO DA .

II�" "

'

.

. CANDIDATA CEcíLIA KONELL

I
.

A HISTÓRIA DE AMOR: Nos conhecemos no firmo do tio dela em março de 1963. E.u
trabalhava lá e no intervalo do escola elo chçgou poro tomar uma laranjinha. Depois
de uma semana nos encontramos em uma festa do Colégio São Luís. Desde então amo

essa mulher. QUEM É CEcíLIA: É psicólogo uma ótimo esposo e uma mãe exemplar.
Um exemplo de mulher inteligente e determinado. Sempre lutou poro melhorar o vida
qos outros. Acima de tudo é uma mulher de confiança. QUALIDADE DElA: Bondade e

determinação. DEFEITO DELA: Perfeccionismo. MANIA DELA: Está sempre preocupado
cem osfllhns e netos. UMA PAIXÃO DElA: A família. UM POliTICO lUE ADMIRA: O
senador Raimundo Colof!1bo. O l,1ARIDO NA CAMPANHA: Estou completamente envol
vido. Ela sempre foi meu braço direito e agora tento retribuir. Trabalho diariamente.
O OUE MERECE SER PREFEITA: Pelo seu compromisso, sua capacidade, seu carisma

e garra. Ela vai administrar com determinação e coragem. Foi quem implantou as

creches em Jaraguá e sabe gerenciar. CEcíLIA EM UMA PALAVRA: Paixão."
-�--- ----

�f��
'j

I A HISTÓRIA DE AMOR: Gosto muito de recordar este encontro. Nos conhecemos no dia
24/12/1994. O Luís foi contratado para fazer a filmagem da nossa ceia de Natal junto com

a revelaçõo' do amigQ do secr�to. Foi muito legal. Afinal, este foi o meu presente de Natal.
Estamos juntos 14 anos e casados há 10 unes, QUEM É Luís CARlOS: Luís atua profissio
nalmente como fotógrafo e tem uma visão bastante ampla do ramo. Meu marido é com

preensivo e muito calma um homem simples e de bQa índole. QUAlIDADE.DElE: Honesto
e persistenté.. '

.

EfEITO DElE: Ansioso. UMs\ MANtA DELE: Levantar muito cedo. UMA P IXÃO'
;,H.E: Política. :':114 PmÍJ1CC QUE ELE ADMIRA: Heloísa Helena. A E)POSf'NA CAMPANHA:
Além do apoio censtaníe, sou a marqueteira da campanha e coordeno desde a produção
dos santinhos até préparaçíio paro as entrevistas. POR QUE ElE MERECE SER PREFEITO: Ele
anseio ver us pessoas melhor e tem essa vontade de trabalhar por todos, é uma realização
que ele quer muito. E·ele tem muito conhecimento e é capacitado para fazer nossa cidade
melhor.Wís CARLOS EM UMA'PALAVRA: Corajoso.

_.,-'- �- ... -

LAUDlCÉIA CARDOSO;' ESPOSA DO
c� <.

.

CANDIDATO DlONEI DA SILVA
_- �"

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um .dia?

ROUPAS FEMININAS -ACESSÓRIOS

Marechal Deodoro, 739, loja 04

I A HISTÓRIA DE AMOR: Nos conhecemos no lançamento da candidatura dele a prefeito
em 2000, no dia 8 de julho, coincidentemente o dia do meu aniversári�, Ele tem uma

.

filha do primeiro casamento, a Gabriela, com quem tenho uma relação excelente,
QUEM É O DIONEI: É um batalhador. Acredita no ser humano, que o mundu pode ser

melhor, que pode existir justiça social. Não desiste nunca daquilo que acredita, É
atencioso, respeita a minha individualidade, QUALIDADE DElE: Persistêncle. DEFEITO

, DELE: Teimosia, UMA MANIA DElE: Horário. UM!. PAIXÃO DHf: Política, UM POLíTICO
QUE ElE ADMIRA: Lula. A ESPOSA NA CAMPANHA: Trabalho na coordenação da campa
nha, Acompanho tudo todos os dias, POR QUE ELE MERECE SER PREFEITO: Porque é um

trabalhadar e quer melhorar a vida das pessoas de Jaraguá do Sul. DIONEI EM UMA
PALAVRA: Especial.

•• I! I I

I!I Dia desses uma ami-
ga me disse que achou a

solução para os problemas
de relacionamento. Nilmorar
homem feio, mas fero de
doer! "Você não tem ciúmes,
.nem preocupaçõo de que al
guma amiga se assanhl;l; para
cima do mocréio e ainda sai
no lucro, porque ele vai dizer
que você é muito melhor
que a Jú Paes". Mel.b9F e

completamente
desesperada, né?

A HISTÓRIA DE AMOR: Conhecemos-nos em Curitiba durante a faculdade e casamos

em 1988, Temos três filhos. Estefânie -19 anos Henrique -18 e Bárbara -16.
QUEM É MOACIR: Médico Pediatra e atual prefeito de Jaraguá do Sul, pai e marido
dedicado, um exemplo de homem honesto e trabalhador, orgulho para nossa família:
OUAlIDADE DElE: Determinação e humildade.:lH C DE E: Dormir Pouco. UMA
MANIA DElE: Trabalho... Trabalho... Trabalho .. , u� A PAIXÃO DElE: Jaraguá do Sul.
UM POÚTJCO aUE EU ADMIRA: Getúlio Vargas e Mahatma Gandhi. A ESPOSA NA
CAMPANHA: Participar intensamente de todas as atividades relacionadas à campanha.

I I POR QUE ElE MERECE SER PREFEITO: Porque quem demonstrou que faz, pode continuar
fazendo. MOACIR EM UMA PALAVRA: Dedicação

. A 'basíllc[,dtrN'
de lu Da'urade, na Fr iI

quer remodelar o guardo.
roupas do estátua da Virgem.

"

Pora isso os paroquianos •

recorreram a estilistas
.�

famosos como Paco Rabane
e Jean Lacroix, dentre.outros ,

e marcas mundialme
,

.
conhecidas como Gu
Prada e Valentino. HI
dar umil opórência,m mo-

derna à Santa. Chique; não?
Enquanto isso, em poíses'da
África.,.

Certo. Eu li a notícia que
a Elba Ramalho e o G.aeta.no
(ma-ga-vi-Iho-so) nãO' estão
mais [untos, Isso na terça-,
feira. E ontem, a notícia do
novo affair do cantara .(que
deve ser outro "homão", por

.

que você jil viu essas coroas

famosos namorando homem
dragão?), A questão é a fila,
que no nosso caso, anda.
Mas no cuse delas corre uma

maratona em tempo recorde!

E vivá o 'biscoHo M'sorte
de hoje!!!
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Cidadão
Quem
encerra

turnê
emSC
Fãs podem

. . ,

assistira

bandaem

Itajaí, hoje,
eamanhãna
cidade de
Joinville

DA REDAÇÃO
Se . você curte os gaúchos . da Cidadão

Quem, tem apenas duas chances de vê-los
antes que a agenda de shows da temporada
2008 se acabe. E, todas elas estão a poucos
quilômetros de Jaraguá do SuL Se ontem foi
a vez do teatro Carlos Gomes, em Blumenau,
receber a banda, hoje quem a assiste é o pú
blico de Itajaí.

A apresentação acontece no Teatro Muni

cipal e começa às 21h. Os ingressos custam

R$ 40 e podem ser encontrados na bilheteria
da entidade. Estudantes e pessoas com mais
de 60 anos de idade pagam só a metade do
valor. O local fica na Rua Gregório Chaves,
111, Bairro Fazenda. Informações adicionais

pelo telefone (47) 33496447.
Mas, quem prefere encurtar as distâncias,

.
também possui a chance de matar as sau

dades antecipadas enfrentando a BR-101 no

sentido Norte. A Biero Music Hall, em Join
ville, é a linha de chegada. O último show da
turnê inicia pouco antes da meia-noite, ama
nhã. O acesso custa R$ 20, quando garantido
com antecedência. As entradas estão dispo-

.

níveis na loja Doce Beijo Chocolates (Shop-

ping Müller).
As duas apresentações são acústicas e

têm como foco o trabalho mais recente da
banda, o álbum "7". Por causa dessa linha

pocket, a Cidadão Quem sobe ao palco ape
nas com três integrantes: os irmãos Duca e

Luciano Leindecker e o baterista Cláudio
'Mattos. A idéia é mostrar versões despre
tensiosas e despojadas das principais can

ções da carreira, que foi inaugurada no

lançamento de "Outras Caras", há 16 anos.

Depois disso, a banda colocou no mercado
outras seis compilações, sustentando o su

cesso trazido pelo primeiro CD.
Mas, nos próximos meses, a turmadá uma

trégua e se separa temporariamente, Luciano
se dedica à fase final do tratamento de um

câncer na medula óssea. A doença foi diag
nostica em 2007, porém, já está controlada.
E, Duca segue- fazendo shows ao lado do
conterrâneo Humberto Gessinger, com quem
montou o projeto "Pouca Vogal" ..O primeiro
show da dupla ocorre no dia 17 de outubro,
em Porto Alegre.

KELLY ERDMANN

Banda liderada
pelos irmõos
Leindecker dá

uma pausa até o

início de 2009.

Enquanto isso,
Duca segue na

estrada ao lado
de Humberto

Gessinger
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR!TO�

Sair por aí...
Consta que o termo "turismo" se popularizou a '

partir das viagens do poeta inglês Byron há quase
200 anos, quando ele era um jovem parlamentar,
estava enjoado de Londres e decidiu fazer "tours"
pelo Velho Continente. Foi para Portugal, Espa
nha, Malta, se apaixonou pormulheres e homens
e seguiu para a Grécia e Albânia. Nesse período,
escreveu poemas se entregando a sensualidade e

tolerância que via nos países do Mediterrâneo. Os
, turistas não sabem, mas a sombra de Byron paira
acimade todos os 850 milhões de deslocamentos
feitos a cada ano - um número que não pára de
crescer. Por trás de toda a viagem há o espectro do
romantismo, a idéia de que estar em determína
do lugar fará de você outra pessoa, a expectativa
de que mudanças se dão magicamente como em

Byron. Recordo de uma prima, com a possibilida
de financeira desde criança e depois de passar as
mazelas de um casamento desfeito, tomou cora

gem e fez uma viagem a Europa, sozinha. Nunca'
havia viajado ao exterior. Voltou embasbacada,
deslumbrada. Voltou a sorrir e amar seu trabalho.
E lembro de um amigo, um autêntico "workaho
olic" que fez sua primeira viagem ao exterior na

companhia da esposa: Antes, era radical nas opi
niões sobre sua maneira de ver o mundo. Agora
quando toca no assusto viagem, seus olhos bri-
"lham. Ouvi-lo, é ter uma aula de história.

Estamos num período de preparação para as

férias de fim de ano. Ouvi de um grupo, numrit
mo de euforia: 'já fechamos o aluguel da casa na

praia para a temporada!". Percebo que suas finan
ças per capita, com relação a aluguel, cervejas e

carnes são superiores a média de gastos diários
num outro país, até do continente Europeu. Mes
mo se somada a passagem aérea. b casa que alu
gam é a mesma das últimas seis temporadas. Sa
bem até que a vizinha gostosa vindo de não sei de
onde, vai estar lá. Com as coxas estiradas ao sol.

Sair da inércia do conforto é necessário. O
conceito províncíanísmo é associado à concep
ção de espaço. Provincíano é alguém cuja forma
de pensar está limitada a um espaço pequeno e

marginal. Para estes, ir a Curitiba é viajar a um ou

tro continente e o espaço termina em Ríodo Sul.

Florianópolis é ummarco na vida. Piçarras é uma

realização e Balneário Camburiú é um sonho. Se
a empresa pensa em transferi-lo paraCriciúma ou
Chapecó, vai negar a oferta. Se sentirá longe do
círculo de amizade que mantém desde a adoles
cência e distante das paqueras que o bajula des
de os dezoito anos' de idade. O homem mediano
não está particularmente interessado no mundo.
O simples fato de estar vivo já pesa bastante para'
ele, e quanto menos esforço tiver que fazer, tanto
melhor. O ato' de conhecer o mundo requer uma

mobilização de forças, tanto físicas como intelec
tuais, que consomem o ser humano.

Há a necessidade de constantemente se sur

preender. Um homem que deixa de se espantar
está oco: apagou-se a chama do seu coração.
Aquele que acredita que já viu tudo e que nada
mais pode surpreendê-lo perdeu a alegria de vi
ver, a beleza da vida.

VARIEDADES-----------'-------

JAR'AGUÁ DO SUL
• Cine S�opping 1
• Perigo em Bóitgkok (Leg)
(15h,17,"19ti,21h-"todososdias)

c<;_

JOINVllLE
• Cipe cidcl�� 1

.

y

• Mais áo que vo.cê imagina (Leg�
(1Sh,:m, 19h, 21 h -Jodos os�diQs)
• Cine Cidade 2
-'Hancôck (Dub) .. ,;.'

'(15h50, 17h40;\19h3(21h20 Jtodos os dias)
• KungFu Panda (Dub)..{14h -,.todos es dias)

• Cine Mueller 1
• Controle absoluto

(14h30,J 711, 19h30, 21h50- todosos dills)

Southland Tales,
o fim do mundo

Um ataque nuclear destrói 'parte do Texas
e força o governo americano a intervir
na liberdade de' todos os cidadãos. Um
grupo revolucionário tenta acabar com a

ditadura através da violência. No meio do
caos, o prenúncio de um desastre social,
três vidas se cruzam.

A nova ortografia da

língua portuguesa
Mesmo aprovado, o acordo ainda gera
dúvidas'. Este livro, além de transcrever
as novas regras na íntegra, dá exem
plos concretos sobre o que mudo e o que
permanece na grafia das palavras. Guia
didático, com .linguagem acessível, in
dispensável· a todos que usam a escritá
no dia-a-dia, como editores, estudantes,
jornalistas, pro-tessores etc. '

CIRANDA DE PEDRA
Afonso diz a Frau Herta que tem medo de Fer
dinando. D. Ramiro e D. Alzira aceitam acolher
Laura. Elzinha revela a Cícero que tem uma

filha. Daniel dá o Loura o pulseira de Julieta
que Letícia lhe dera de presente.Laura e Daniel
fazem um pacto de amor eterno. Eduardo pede
Margarido em casamento. Daniel diz que não
sobe onde Louro está. Cicero e Elzinha contam a

Conrodo e Letícia que vão se casar. Ferdinando
seqüestra Virgínia e o levo a Notércio. Natércio
diz a Virgínia que vai trocá-lI! por Loura.

TRÊS IRMÃS
Bento levo Dora poro passear. Rafinha descobre
e se irrita. Nélson espera que Luiz Roberto bri
lhe no jogo contra o Coraguaçu. Neuza' encen
tro um caroço no seio. Alma pede que elo faço
exames. Toninho vê Corlinhos/Duda treinar boxe
e fica pasmo. Valéria seqüestra Dr. Andrade e

exig� saber onde está Dudo. Woldete se hospe
do em um hotel luxuoso no Rio e usa roupas
sofisticadas. Pacífico e Sandro organizam um

protesto contra Nélson e Violeta. Virgínia surge
na'praça, pronta paro se dirigir à multidão.

A FAVORITA
Pepe diz que não estava seguindo Silveirinho.
Flora finge ter apanhado dos bandidos. Copola
percebe o desespero de Cassiano com o seqües
tro. Silveirinha diz o Floro que foi seguido por
Pepe. Donatela e Pepe vêem Dodi com Silveiri
nha e dois capangas. Donatela e Pepe seguem
um capanga e descobrem o cativeiro. Gonçalo
aviso que quer ir sozinho no' entregar o resgate.·
Donotelo ligo paro Zé Bob e foz uma denúncia
anônima do cativeiro. Um capanga pego o di·
nheiro de Gonçalo. Zé Bob chego 00 cativeiro.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Maria levanto e Somiro avanço com a espa

.

do. Maria otrave�sa o parede e aparece atrás
de Samira, lançando bolas de energia. Samira
perde o espada e as duas ficam frente o fren
te: Somira lanço ondas mentais e Mario sente

umn dor insuportável. Tati grito pelo pai e Me
tamorfo o aterrorizo. Marcelo e Leonor correm
em direção aos gritos. Draco se diverte com o

medo de Bianco e o monda escolher ficar com
ele ou morrer. Bianco diz que nunca se entrega
rá o um mutante do mal. Bianco dá um golpe
em Draco.

'CHAMAS DAVIDA
Diego aponto armo para Antônio, mos Beatriz se
coloca no frente. Marreta tenta imobilizar Die
go, os dois lutnm e o armo disparo. Carla, André
e Miguel dão palestro sobre reciclagem. Diego
atiro em Marreta. Antônio, Beatriz e Manu,
levam Marreta 00 hospital. Guilherme pede o

môo' de �ichele. Diego diz o Tomás que- atirou
em Marreta e que o armo era dele. Tomás fica
furioso. Demoro é atacado por dois rapazes. An-

I dressa solre com o sumiço de Démoro. Roberto
diz à Andresso que vai ajudá-lo a-encontrá-Io.

.(O'resumo dos capítulos é de inteiro respensa
,bilidade dos emissoras) ..
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---------VARIEDADES

Beldade causa

uma saia justa
Segundo a coluna Zapping do Jornal
A Folha de São Paulo, Solange Frazão
está espalhando que vai apresentar
"Dez Anos Mais Jovem", que trunsínr
ma o visual de mulheres com plásticas
e banho de loja. Mas o programa será
comandando por ligia Mendes, do
"Astros", que já gravou oito episódios.
Isso causou mal-estar no SBT. Mas a

personal triliner não admite que onda
falando essas coisas.

A grande e

bela família
Marcelo Antony e a mulher Mônico
Torres gostariam de aumentar a

, família, mas não.sabem se consegui
rão. Eles já adotaram os pequenos
Stephanie, de sete anos, e Francisco,
de cinco, pelos quais não escondem
a paixão. "Temos vontade de adotar
mais um filho. Mas não sei se teremos
tempo e mais uma série de coisas. Te
mos a vontade, mas não temos idéia
se isso será possível", diz Mônica.

Vovó gata
na Playboy

, Vinte e três anos depois de posar nua
na Playboy, Claudia Ohana'vai dar
repeteco na edição de novembro. "Ela
é um namoro antigo", garantiu a ge
rente da revista. Aos 45 anos, Claudia
é uma das vovós mais enxutas do país.
O ensaio do atriz em 1985 marcou

tanto uma geração que o cantor Zéu
Britto compôs uma músico, em que se

referia à falta de depilação da atriz
rio ensaio.

SUDOKU
Essa boxer de nome

Doroh nõo é só lindo,
mos iombém danado.
Elo nõo pode ver uma
máquina fotográfico
que já foz pose, E

que belo, pose! CUc
do leitora Andresso
Mrygl

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna'. Também
não se pode repelir números em cada quadrado de 3x3, PREVISÃO DO TEMPO ,,', ,',' o,

�

,

'

»: Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃQ
Tempo fechado no litoral Norte com chance de

'

chuva ocasional. Nas demais regiões, presença
de muitas nuvens e condições de chuva isolada
a partir da tarde. Temperatura estável.

� S�I e Rt!giio

GHEI�, MINGUANTE NOVACRESCENTE

SÁBADO
MiN: 15° C
MÁX: 26° C
Sol com pancadas
de chuva

HOJE

MiN: 11° C
MÁX: 23° C
Sol com nuvens

DOMINGO

MiN: 16° C
MÁX: 26° C

'til! ÁRIES

4:�I' (20/3 a 20/4)

r" 1 Apesar da vontade
.\. � de se recolher. a

,vida social e os

relacionamentos estão pedindo
atenção. O amor passa, por mais
uma fase de muita sensualidade.
Olhe com atenção o que precisa
mudar e não espere para tomar
as decisões necessárias.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você estará mais
criativo, nesta fase
e tudo o que rea-

lizar será reconhecido. Deixe a

imaginação flúir livre. Acredite e

invista mais eni você, pois nesta
fase você não passará desperce
bido. Fase boa também para os

romances e filhos-.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Com a alta de sua

energia, você pode
planejar um futuro

mais interessante, voltado para
as coisas que verdadeiramente
o faz feliz. Um ano astral como
este não é sempre que acontece.

Portanto, não tenha medo e

mostre seus desejos.'

L� LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)
:. '} A necessidade de

� u-: fazer um ambiente
mais prazeroso e

acolhedor aumenta. A vontade
de estar mais perto de seus fa
miliares e amigos também. Sua
mente estará mais ágil e é bom
usá-Ia para resolver problemas
financeiros que'tem enfrentado.

TOURO .

r- ""
CÂNCER

(21/4 a 20/5). �.J (21/6 a 2111)
Agora todas as ;�:-••_.:;!� Nesta fase você ten-
suas energias ésta-': ; tará fazer de sua

rão voltadas para casa o lugar mais
a execução e organização do harmonioso de seu mundo. Se
trabalho cotidiano. Época boa estiver pensando em se mudar.
para contratações e também esta é a melhor fase para isso.
para realização de projetos de Se não, procure mudar os ob-
curto prazo. O trabalho tende a jetos dentro de sua casa, como
render mais durante esta fase. forma de mudar as energias.

ESCORPIÃO
(23/10 li 21/11)
Hora de reavaliar
seus planos para
os próximos meses,
já que até o finol

do ano você inicia um período
mais tronqüilo no que se refere
às finqnças. Reflita ainda sobre
o verdadeiro valor do amor e das ..

relações pessoais em sua vida. ' "

II}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Época boa para
partir defhliti
vamente para o

equilíbrio de suo vida financeira.
Procure colocar tudo no paper
para ter bem claro os passo�
que deve dar nesse sentido. Você
tem ainda um ano de exigênc:ias
nesse sentido. Discipline-se.

29j9

SEGUNDA

MIN: 16° C
MÁX: 25° C i f"'f"�f'-�

Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
A vida social será
dinamizada nãs
próximas semanas.

Procure os amigos, divirta-se,
saia, namore. A fase promete
grandes alegrias. Mudanças feitas
neste período serão benéficas.
Comece a pensar seriamer.te em
todas as possibilidades.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

...{. As próximas
semanas serão de
colheita; afinal,

há quanto tempo você vem
, trabalhando em seu. novo ter
reno. Mas prepare-se. Grandes
mudanças estão a caminho.
Planeje-se e tenha sempre
uma carta reserva na manga.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 26 DE SETEMBRO DE 2008

DIVIRTA-SE '

Solução
O farmacêutico entra na sua farmácia
e reparo num homem petrificado, com
os olhos esbugalhados, mão no boca,
encostado em uma dos paredes. Ele

, pergunta para o auxiliar:
- Que significa isto? Quem é esse cara

encostado naquela parede?
- Ah! É um cliente que queria comprar
remédio poro tosse. Ele achou caro,
então eu vendi um laxante.
- Você ficou maluco? Desde quando
laxante é bom para tosse?

) excelente. Olho só o medo que ele
tem de tossir!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O astral pede bons
planejamentos
poro os próximos

meses. Seja racional apenas nos,
momentos que precisa <,er. Pensar
é um bom modo de re ,iver os

problemas, mas pensar demais
pode ser uma maneira de camu
flar nossos medos e receios.

PEIXES
�

, (19/2 019/3)
.'"1rt Fase de melhora
,.,."., no setor financeiro

e no amor. Antigo
e novo continuam brigar por
supremacia, mas você já tem '

claro o que deseja para sua vida.
Apenas mais uns meses e você
sentiráa finalização de uma'
difícil 'fase que dura anos.
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QUATRO COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Lojo'
Emmendoerfer
reino'Ugurodo,.
A reinouguração 'da loja Em

mendo�Úet �..� Jo.raguó do Sul,"seró,
realizada d� segunDo-feinl (29) até
sexta-féira t3l10). Para cOmemorar,

i±i'estáagendado um evento.no dia 2&.�e
outubro, na próprio loja.�.Emmendo
erfer completdl!\�O anos neste mês.

'Ni;r�onçomento
lit ari.o

O .0JIVro de s Cardume de
"Nuv�nS do Coco de Qliveira foi lançado
��\ontem. O evento aconteceu �as '18h üs
22h, na Livraria Midus (ruo. Joõo C!lliÍl,

,. 475, e J�j��lIetQ·va.lor do li-
. yro é 5: Os InterASsodos\devem,
'ligo.r o número (41) 3433�0536.

VITRINE----------

LOTERIA
NUMJiNirm

CONCURSO N° 04280

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

.
acham neste Tabelionato par", protesto de TItulos contra:

Protocolo: 87684 Sacado: ROSEMERI A.P. VOlTOLINI CNPJ: 05.682.461/000
Cedente: POSTO MIME LTDA eNPJ: 83,488.882/000
Número do Titulo: 894312 Espécie: Duplicata de Venda Mercantll por Indlcaçl!o

. Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/09/2008 Valor: 567,00

Protocolo: 87685 Sacado: ROSEMERI AP. VOlTOLINI CNPJ: 05.682.461/000
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Titulo: 894312 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por lndicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/09/200B Valor: 567,00

.

Protocolo: 87695 Sacado: ANGELAMARIA PAPeiS CPF: 039.470.579,38
Cedenle: F P F PRESTADORA DE SERICOS LTDA CNPJ: 04.159.7231000 '

Número do Título: 611·1 Espécie: Duplicata dê Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC , Data Vencimento: 10(0912008 vetor- 267,00

Protocolo: 87697 Sacado: ANGELAMARIA PAPPIS CPF: 039.470.579-38
Cedente: F P F PRESTADORADE SERICOS lTDA CNPJ: 04.159,723/000
Número do Titulo: 562·3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 1010912008 Valor: 264,00

Protocolo: 87793 Sacado: C E M PAPE GRAFleARAPIDALTDA GNPJ: 03.193.416/000
Cedenle: CIA DE CANETAS ÇOMPACTOR

���������t��BOd�s,(l���1J�rê�� �"f��6"��ô�41�t'bMeroa��&:'v!��:�rnt� 08i09/2008 Valoe 585,90

E, como 0$ ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida inlimacao, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Lei, a fim .de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob ,8 pena de serem 05 referidos
protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 26 de_Setembro de 2008
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TODOS DORMINDO?!

DOAÇÃO ESPONTÂNEA
Olho só gente. O Primeiro Comando do Capital ( PCC) seqüestrou em diversos
cidades do país alguns deputados e prefeitos envolvidos em desvio de dinhei
ro público e em outros falcatruas. O porto voz do bandidagem - PCC e não
-parlamentares- está exigindo 50 milhões de reais poro não queimar vivos os

inocentes - O Inocêncio não está no meio- representantes do povo brasileiro.
Vamos colaborar galera! Até o fechamento desta edição já foram recebidos

.
como doações: 2 millitros de gasolina, 1.500 litros de querosene, 60 dúzias
de caixas de fósforos e 65 isqueiros. Continuem doando!

DIZEM POR Aí...
Um vereador está gostando tonto di
nheiro no componho que ctéu próprio
coso já hipotecou. Dono Mario, o dono
do barroco, avisou: se não ganhar o

eleição, o ruo será o serventia do
coso do pobre coitado. "Pobre e ainda
desempregado, to foro"! Só pedindo
mesmo uma dose duplo do minha Veu
ve Clicquot Brut.

FESTA DAS BOAS
Ouase todos os promoters de Ja
raguá do Sul, resolveram se reu

nir no sábado. Pois o partir dos
23 horas, vão promover o maior
agito do cidade: o "Bolado dos
Promoters". O frege acontecerá
no CTG Velho Ouerência. Poro em

bolar o babado o presença do ser

tanejo universitário com Nicolas &
Matheus, além do grupo de pagode
loka Tentação e vários DJs convida
dos. Festa imperdível.LEITORA DO DIA

A leitora do dia é o mega e dinâmico
empresário laurita Weege, que sempre
lê esta coluna poro ficar por dentro dos
melhores novidades do -sociedade. Va
leu dono laurita.

CONTAGEM
REGRESSIVA
Tá chegando o hora. Falto pouco
mais de uma semana poro o dia do
voto. loucuras podem ocorrer no

r,egião." O importante não é 'ser

importante, mas é
dar import�ncia. (I quem CARRETEIRO DOte acha ímportante "
ROSEMARY'RODRIGUES ATLETA

Amanhã, mais conhecido como

sábado, acontece no Juventus o
. 2° Carreteiro do Atleta. O evento

O contador Custódio, "Todinho" terá início às 11 horas do manhã.
poro os íntimos, chegou - quinze ml- A arrecadação será destinado poro
nutos atrasado o uma conferência compro de material e outros equi-
de determinado figurão jaragua- pamentos poro o Futebol femlnlne
ense. Ao entrar o porteiro alertou: Olympya. A entrado é franco e terá
- Ô careca, por favor, não faço barulho! pagode dos bons com o. grupo loka
- O quê? Já tem gente dormindo? Tentação. Nessa eu vou!

473376 0414

Rua José Albus. 80 si 03

Centro - Jaraguá do Sul

ENTREGA DE BEBIDAS

�-0801fi-30051']
-���

Ana Paula Danker, modelo do Nayama Model,
uma das promessas do mundo fashion

I SIM OU NÃO?
Está o maior bafafá em torno do lacre dos cervejas Itaipava e Schincariol.
Todos os cervejeiros de plantão querem saber se o babado evito ou não o

contaminação do loto. Segundo laudo entregue 00 Ministério Público (MP):
o lacre não vedaria completamente e favoreceria até o contaminação de
bactérias. Também não sei poro que tonto lera-lera se os outros não pos
suem e o povo bebe. Não estão nem aí poro o lacre !!!. Não é?

A Sra. Michele de Andrade .Iadeada pela sua equipe, durante
o coquetel de inouguroçíÍo, no terça-feira, do elegante
Confeitaria Belo Cotarino.

TE CONTEI!
• Sobe aquela moço bonita que
trabalho numa grande rede de lojos Iloui
do cidade? Aquela que de repentelorgou
o marido - ele por sinal não se conformo
com o situação- e resolveu querer morar
sozinho? Pois é, isso tem um motivo forte:
parece que elo se apaixonou loucomente
por um outro homem que, recenteménte,
também largou o aliança. Tem maiS:
os comentários dizem que o amor é
totalmente recíproco. Huml1l!!!! Isso oj
ainda vai arder mais que "Pimenta Do
Quintal de Coso."

• Hoje à noite no Choperio Avenida,
,
em 6uoramirim, tem o festa Rock and'
Roll, com o Bando 4ever. Já no domingo,
o grupo loka Tentação agito o espaço
mais badalado do cidade com muito
pagodeira.

• O renomado DJ Fábio Costa, de São
Paulo, será o atraçüo maior do reollérturo
oficial do Banana Joe, em S
do Sul. dia primeiro de no
favor, agendem!

"

• Omeu abraço de hoje cheiÓ d�
energias positivas vai para o meu amigo,
e gente do bem, o empresário Reinaldo

.

Côrreia, do Impressul. Ele lambém é leitor
assíduo do coluna. Valeu irmão.

• Hoje quem terá seu telefone tocoodo
a cada minuto é o meu amigo R '0
Tomazelli. Nesta sexto-feira é
fe�ejar o idade novo. Porabé
*

.• ot

'III No sábado, o partir das 11
son Behling recebe todos os

.

no lavação Jaraguá poro com t em

grande estilo, mais um aniversário. Valeu
o convite brother.

• No próximo dia 2 de Qutubro, o meu'
amigo e empresário Aclinio Feldet do
B�rlim Ambiente, promove um jantar de
confraternização em seu porque fabril.
Vai ser servido o melhor da gastronomia
italiano poro seleto grupo d� amigos.

• Recebi dos môos·do amigo Ariane, do
Sont Sebastian, o convite poro partiCipar
no próximo dia 2 de outubro, às 19h30,
do inauguração do Novo Centro-de
Eventos do Hotel. No ocasião será servido
um coquetel aos presentes.

• Tem gente que apostou alto num

candidato e agora ando quieto com medo
do que'a urna vai mostrar.

• Eu gostaria de saber o significadode .

infantilidade .. .!

• Com esso, fui!!!
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Vitória no Estadual
O time do Vitória já sabe quem enfrentará no Campeonato Cata

rinense Não-Profissional de Futebol. Será o XV de Outubro, de Indaial,
que também disputa a liga Jaraguaense_ O sistema de disputa será
eliminatório, em jogos de ida e volta_ Outros seis times disputam a

competição - Torino (Rio Negrinho) x Oeste (Chapecó), Metropolitano
(Criciúma) x Unidos (Florianópolis) e Juventude (Cancórdia) x Alvorada
(Tubarão)_ A competição começa no dia 19 de outubro e li time jaragua
ense deve mesclar jogadores do time A com a garotada do time B. "Que
remos ir longe", prometeu o diretor de futebol, Carlos Ricardo.

EM RE.CUPERAÇÃO
A melhor atuação do Juventus nll.pífia �J1mpanlTa na Divisõo Principol
(que culminaI[ com o rebaixamento); foi a vitória em casa por 3x(}
4iante do Joinville. Mas, naquele jogo, o atacante Edinho, em uma

dividida; acabou quebrando a perna do goleiro Marcelo PitoL Recu
pe(ádo, o jogador do JEC já deve estar preparado para voltar na Copa "

Santa Catarina. O pràzo é que ele volte aos gramados,em um mês. Aí
terá'de brigar por uma vaga no time'itu!.�r.

BOC8A.. > ....
...

.: . ...
'

" <',
Continuo bem'equilfbrodo o Municipal de Bocho Ratll Valo em Duplos.
Bqependi/Sipocll e.Refriger(Íçõo frigomaq IideIom o cpmpetiçãocOIll
15 pontbs; segúi�.os de perto por BaepelJdi7Mal�as P�pp 'e Arduíno
Prodi, com 14, e MigloslScltfoeder com 13. Resultados'desta semana

-Jrigomaq 2xl )o,fio ,peSsollj,Arnigos do 9nça, Arsepum 1x2 A�duíno
Pradi, BaefJendi/Sipaca 2xl Amizade, Kuchenbecker/Leier 2xl Bae
péndi/Malha�Papp e D'jatk .lX2MiglaS/CME Schroeder.

!

I EM SCHROEDER

ESPORTE�----:c---------
ESTADUAL DE FUTSAL

Malwee vence e

mantém liderança
Time ganhou de São Bento por 4xl no Sesi

Depois do intervalo, a

Malwee sentia ainda as di
ficuldades de enfrentar, um
adversário na retranca, mas Café marcou os dois primeirQs gols no vitória de ontem sobre São Bento

conseguia fazer boas jogadas
e evitava o contra-ataque.
Em bela jogada, Humberto
acabou fazendo o terceiro gol
e, em outra troca de passes,
Chico chutou rasteiro. para
fechar o placar em 4x1 para
os donos da casa. "Eles mar

caram forte, mas consegui
mos equilibrar defesa e ata

que e vencemos", disse o ala
. Douglas depois do-jogo.

JARAGUÁ DO SUI.

Com dois gols de Café, um
de Humberto e um de Douglas,
a Malwee venceu o São Bento
ontem à noite, no Ginásio do
Sesi, pelo início do returno da
Divisão Especial do Campeo
nato Catarinense. O resultado
manteve o time jaraguaense
na liderança do Grupo B, ago
ra com 12 pontos em cinco

'jogos disputados. O próximo
compromisso. será amanhã,
contra o Joaçaba, às 20 horas,
no Oeste do Estado.

'

Como era
. esperado, a

Malwee dominou o jogo e

o time de São Bento jogava
apenas nos contra-ataques. E,
logo no início, os jaraguaenses
perderam Anderson, que dei-

.

xou a quadra sentindo uma le
são muscular e fará um exame

hoje para saber a gravidade da
contusão.

O primeiro gol saiu dos pés
do juvenil Café. Ele recebeu
cobrança de falta e chutou for- .

te, sem chances para o goleiro
adversário. Mas, logo na seqü
ência, os visitantes empataram
com Bruno. O segundo saiu

depois de cobrança de pênalti.
Sabiá empurrou o jogador da
Malwee na área e foi expulso.
Café bateu e fez 2xO.

JULIMAR PIVATTO

Mesma pegada
no 2° tempo
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o' JOVEM EGGON JOÃO
DA SILVA - 2° CAPíTULO

Durante o vida não paramos de aprender e a crescer. Aprende-se aos dois, aos 15, aos 40, aos 80, aos 90 anos.

Cometer erros não é bom, mas o pior é não aprender com eles.

Baepeodi - da esquerda para a direita: Wie.st, Eggoo Joõo da Silva, Adolpha Mahfud,
Silva, Geraldo Lessmann, Koppmano, Valmo Silva, Hillo Gonçalves e Amadeus Mahfud;
ao centro, professor Adolf Hermann Schultze

GRUPO ESCOLAR
ABDON BATISTA
A partir do terceiro ano escolar, o

pré-adolescente Eggon passou a

freqüentar os aulas no Grupo Esco
lar Abdon Batista de Jaraguá do Sul.
Cumpri0 diariamente uma jornada de
12 quilômetros o pé, no percurso de
ido e volto coso-escola. O ensino era

de ótima qualidade, com professores
muito bem preparados. O menino
cresceu intelectualmente e flsíen
mente. Havia três aulas de Educação
Física semanais, onde passou a pra
ticar atletismo, voleibol, basquete e

futebol. Completou o primário e o

curso complementar neste estabe
lecimento de ensino, cujo formatura
aconteceu em 30/11/1943. Era tudo
o que Jaraguá oferecia em matéria
de estudo para seus jovens. Quem
quisesse e pudesse, continuava os

estu.dos em Joinville ou Blumenau.
Ele optou por iniciar a ,trabalhar, e

tez disso um grande aprendizado.

o PRIMEIRO
EMPREGO
Começou a trabalhar no Cartório
Mório Tavares da Cunho Mello, exer
cendo a função de auxiliar. Com 13
anos, tinha determinação e coragem
inabalável e foi em busca do seu pro
jeto de vida. Pouco tempo depois, re
cebeu convite para integrar o quadro
de funcionários do Banco Indústria e

Comércio de Santa Catarina (INCO),
aceitou o convite de imediato.

� A _.

Baependi - em pé: Valmor Silva, Adolpha Mahfud e Mário

Mahfud; agachados: Jorge Mattar, Samir Mattar e Eggon
Joõo da Silva.

UNIVERSIDADE E

PÓS-GRADUAÇÃO
O banco, foi o sua grande universidade. Iniciou suas ati
vidades como office-boy, cresceu profissionalmente até

chegar à gerência. A cada passo, um novo aprendizado.
Fez "pós-graduação" 00 ingressar no Metalúrgica João
Wiest. Foi no período de "universidade e pós-gradua
çõo", que desenvolveu também suas aptidões físicas,
toriwndo-se um atleta múltiplo.

O CORREIO DO POVO �
SExrA-FEIRA, 26 DE SETEMBROD�

O ATLETA MÚlTIPLO
Após o expediente e nos finais de semana llraticava esportes, objetivando lazer,
diversõo saudável e fazer amigos. Tornou-se um atleta múltiplo. Ginástica, futebol,
voleibol e atletismo passaram o fazer perte.de suo vida.

ATlETISMO -'Serviu o Exército em 1948, no 13° Batalhão de Caçadores, na cidade
de Joinville. Na época, o batalhão fornecia a maioria dos atletas que representa
va"! o cidade nas competições estaduais e.�acionais. O jovem Eggon, no auge da

forma, foi selecionado poro a equipe de atletismo e brilhou nils provas de 1 DOm
rasos e solto em distôncia, onde teve resultados excelentes - 11 segundos para
os 100m, e próximo aos sete metros, no solto em distância. Foi promovido o cabo,
dando baixa, opto o 3° sargento.

I

GINÁSTICA OLíMPICA - Um grupo de jovens de nosso cidade, sob. o orientação do

professor Adolf Hermann Schultze, recupero,u os aparelhos de ginástica que per
tenceu ao Clube Germânia, que se fundira ao Baependi, e criaram uma equipe de

ginastas. De estatura média, corpo enxut� e de enganoso fragilidade. Excelente nos

exercícios de solo, saltos e acrobacias. Otima ágilidade, flexibilidade e coordena

ção motora. Muito criatividade, coragem. Este era o perfil do jovem Eggon.

VOLEIBOL-levantador do time de voleibol do Baependi e do GrêmiQ Esportivo INCO.
Variava o jogo com criatividade e eficiência.

FUTEBOL- Atacante rápido e de dribles cortantes, ótimo visão de jogo. Atuou AO

meio campo, na ponta direita e de centroavante. Bom no armação d� jogados,
ótimo nos cruzamentos, excelente nos arremates. Desfilou sua desse no Agua Verde
e Faixa Azul de Jaraguá do Sul e no Seleto de Guaramirim.

EC Faix!J.�Azu� - em pé: Samir ..Matta, Adolpho Mahfud, Erchinger, Lourenço.
FErchinger, Sanson eJosé Frutuoso; agachados: Eggon Joõo da Silva,
Arturzinho Erchinger, Norberto Haftermann, Lalu e Thomsen.

WEG
Em 1961, Eggon João da Silvo, Werner Ricardo VQigt e Geraldo Werninghaus, fun
daram a WEG. Um administrador, um eletricista e um mecônico. Hoje uma empresa

;global, presente nos cinco continentes, que emprega milhares de pessoas mundp a

fora. Fruto do determinação, coragem, inteligência e ous�ia._

MENSAGEM AOS JOVENS
Pratique esportes, mesmo que você não seja um craque. Além de adquirir ótimo,
saúde e pr�paro físico, aprende-se a trabal.har em eguipé e se ma�t�!" long�das
l drogas.' ::rJt: '\1V A·'

É importante nunca pórar de aprender, ter visão clara do que você espera de você
mesmo, saber o que quer da, vida e ter maturidade paro exercer comando. Seja

cC criativo'e q:�erto a):d�safios. E indispensável;'que se tenha um obje!i,Mo e que-vá o

suo busca com ética, honestidade, idoneidade e intuição.
' .

"Nunca se afaste de seus sonhos, porque se eles se forem, você continuará vivendo,
!nos terá deixado de -existir".

ERREI: Peço desculpas por ter escrito de maneiro incorreta o nome do Senhor Eggon
João do �Uva, no primeiro capítulo. José Augusto Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Boca defende
a liderança
JARAGUÁ DO SUL
.,

O piloto jaraguaense Lu
ciano de Oliveira, o Boca,
disputa no fim-de-semana
a

-

6a Etapa do Campeonato
Catarinense de Velocross e

a 4a Etapa do Campeonato
Brasileiro. Depois de ter pas
sado por Rio Negro (PR), Te
resópolis (RJ) e Sete Quedas
(1«S), a competição nacional
chega" a São Bento do Sul,
no motódromo localizado ao

lado da BR-280, cerca de dez

quilômetros do centro da ci

dade, sentido Joinville.
Boca vem mostrando re

gularidade e lidera as duas

competições. A etapa de São
Bento do Sul promete bater
o recorde de pilotos inscri
tos (cerca de 300 competido
res) e ser a mais disputada
do ano. Por isso o piloto trei
nou forte paramanter o bom
desempenho e continuar na

liderança. "Tenho capaci
dade para correr na frente,
conseguir uma boa posição
no treino e manter a regula
ridade até o final da compe
tição", disse Boca, que está
na frente do carioca Rafael
da Silva Fatias e Lui André
Fietz, que corre em-casa,

A programação das etapas
inicia amanhã, às 13 horas,
com os treinos livre. Domingo
o grid de largada começa às 8
horas. Logo depois acontecem
as baterias classificatórias e as

baterias finais das 11 catego
rias. Boca corre com o apoio
da TIM, Chopp e Club, Agua
Negra Transporte, Vip Pisos,
WI Florest Compensados e

Posto Cidade.

.

NOS ESTADUAIS

Vôlei e basquete em Jaraguá
Modalidades buscam çlassificação no Campeonato Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

Três equipes' jaràguaense
entram em quadra neste fim
de-semana pelo Campeonato
Estadual de suas modalidades.
Duas delas, o voleibol mirim
feminino e o basquete infantil
masculino, jogam em [aragua
do Sul. Já o basquete infantil fe
minino vai a Florianópolis em

busca da liderança.
No vôlei femírtino os jogos

acontecem no Sesi e na Ar

sepum. Elas competem pela
-3a etapa da competição, onde
estão na sexta colocação. A
ADV!FME enfrenta os times de
Brusque, Xanxerê e Joinville.
Segundo a técnica, TatianaAlti
ní, o fato de jogar em casa con

tribui para o time conquistar as
primeiras colocações na etapa,
o que garante a sexta colocação
geral e a vaga para a próxima
fase. Na disputa estão 19 times

que brigam pelo título ern: for
ma de ranking, onde as seis me
Ihores passam para as finais. "O
time evoluiu muito no decorrer
do campeonato e nosso objeti
vo é conseguir chegar à final da
competição", informou a trei-
nadora.

-

Já o basquete - masculino,
que também joga em casa'no
fim-de-semana, disputa o 4°

Quadrangular do Campeonato
Catarínense, nos ginásios do

Colégio Bom Jesus/Divina e do
-

Evangélico Jaraguá. A Unimedl
FME está na vice-liderança do

Grupo C, com 14 pontos. A po-
.

Vôlei mirim feminino treinou forte durante o semana poro defender o sexto colocação e se classificar

infantil feniinino. As meninas
do ElianIFME vão a Florianó
polis confirmar a classíficação
para o hexagonal final, pelo 5° e
último Quadrangular dó Cam

peonato Catarinense. Elas estão
em segundo lugar do Grupo

.

A, com 16 pontos. As três me
lhores equipes passam para a

próxima fase. Navegantes, que
folga na rodada; lidera a Chave
com 16 pontos. Desta maneira
a Eliim/FME tem chances de
assumir a liderança ainda nes
sa etapa.

• 15h30 - Unimed/FME x Bonjo/Joinville
'

VÔLEI FEMININO AMANHÃ - SESI
• 1Oh30 - ADV/FME x Brusque

AMANHÃ - ARSEPUM
• 17h30 - ADV/FME x Xanxerê

BASQUETE MASCULINO
HOJE - GINÁSIO BOM JESUSIDIVINA

• 19h - Bonjo/Joinville x Blumenau
• 20h30 - Unimed/FME x São Bento do Sul

AMANHÃ - GINÁSIO DO
COLÉGIO EVANGÉUCÓ JARAGUÁ

• 9h --São Bento do Sul x Bonjll/Joinville
e 10h30 - Unimed/FME x Blumenau
• 14h - São Bento do Sul x Blumenau

DOMINGO (28/9) - ARSEPUM
• 10h30 - ADV/FME x Bonjo/Joinville

sição garante vaga no octago
nal final; mas para isso o time

. terá que defendê-la diante das

equipes de Blumenau, que tem
12 pontos, e São Bento do Sul,

com dez. O líder desta Chave,
Joinville já garantiu a vaga, com
18 pontos.

Outro time que entra nabri
ga pelo Estadual é o basquete GENIELLI RODRIGUES
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RicArdo
DANieLireis

"COISAS PARA NÃO DIZER.
À SU' ue �R 6'íU\VIDA

ÍltQf co,,! no� Do jeitôigJ;1estp vai cairjusto na'findl.

Fernanda Bianchi deu um tempo de Curitiba para
confe,rir balada na Choperia Bierbude sexta passada lÁ NO SESC
EVENTÃO

_ Sem mais nem menos os promoters do cidade resolveram
se unir pro salvar a cidade de um final-de-semana

praticamente árido em baladas. Como a situação é de
emergência e pouco foi divulgado, a gente reforça hoje a

notícia: Charles lux, Chico Piermann, Flávio Narloch,
Odonis e Thiago Mattos convidam a cidade poro evento
com vários atrações e acesso gratuito. No CTG Velho
Ouerência, Rio da luz, apresentam-se neste sábado:,
grupos loka Tentação e Desejo Constante; dupla Nícolas e
Matheus; DJs Marcelo luís, Alex, Túlio, Rodrigo Fabro e

. I Xalinho. Garanta seu acesso contatando um dos figuras
envolvidos para resgatar ingresso. Contatos: 9973 3866
ou 8433 0083.

As atividades culturais já fervilham em sua novo estrutura (alí no Czerniewickz,
defronte à Scar), que neste sábado hospeda mais uma edição do Aldeia Palco
Giratório. Serão mais de 12 horas de atividade cultural rolando, entre música,
danço e teatro. Nosso brother Enéas Raasch estará lá dnndo uma palhinha com

MPB às 19h, no espaço da futuro cafeteria (novidade a inaugurar em dezembro).

VALENDO PREPARAÇÃO
- Dia 03 de outubro rola a testa Revival. que o galera da Festa do Vinil vai fazer em
parceria com os promoters da Celebration-80 nas estruturas do Beira Rio. Em
Joinville vai ter balada estrelando o canadense John Acquaviva no palco da
Mansão Getúlio.
- Poro 11 de outubro Charles luxjá anuncia a apresentação de Fabrício Peçonha ria
Moinho Disco, em festa que realizará em parceria com o Caramba' s. E lá pelo
litoral terá a reabertura do Bali Hoi - casas de Piçarras e Porto Belo.

Toda galera que invadiu o camarote da banda Immigrant (os integrantes estão alí pelo meio) no Tributo à Pink Floyd, show que rolou
sábado passado no grande teatro da Scar

r---------.--.----�

��I;*,{I:m·
........Iqclyrosachoque_.__ 3371-0202

DISCUTINDO A SITUAÇÃO
Em bote-papo no blog sobre as alternativas culturais que a cena noturna
têm apresentado com predominância em Jaraguá (estamos falando das
festas de pagode e sertanejo universitário), Makop colocou o ponto exato
da existência da questão, que é "quando o assunto é mulher homem é
tudo surdo".

VALE ACESSO -.

O Portal Domínio Público coloca à disposição de todos uma .biblioteca
virtual que constitui ótima referência para professores, alunos,
pesquisadores e população em geral. O site está com mais de 4.000 obras
em arquivos de áudio, imagens, texto e vídeo para downloads. Conheça
essa rico enciclopédia: dominiopublico.gov.br.

UM DESENHO

"Rombo, por Jeová", por Cassio lopes - youtube.com/xocolocoxoco.
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A QUEDA DO IMPERIO
OS filmes norte-americanos imortalizaram_todas grandes quedas de impérios que existiram no face do terra. O maisexplo
rodo foi o queda do império romano. Parece controverso, mos várias temáticos que foram explorados de formo ficHcia têm
virado realidade nos últimos anos. Vide os grandes atentados, os seus Super-Heróis solvam a pátria dos terroristas, dos
alienígenas e os líderes maus-caracteres de países subdesenvolvidos. Mas será mesmo que o império vai ser derrubado?

OS EUA NÃO
É' A ARGENTINA
Existe um ditado popular que em bêba
do ou doente nôo se bate. Portanto falar
sobre o que vai ou pode acontecer com a

economia dos EUA parece-me precipita
do. Os indicadores apontam para uma

grave crise econômica, mesmo assim
nôo se pode duvidar em uma volta pGl'
cima, ainda mais ajudado por vários pa
íses. Particularmente nôo acredito numa

quebra do país, mas sim grandes dificul-'
dades, até porque os EUA nôo é a Argen
tina, onde todo mundo deixou quebrar.
Devemos nos remeter historicamente a

R�ssia, ao México ou a Ásia, que no pas
sado recente, tiveram problemas econô
micos e foram salvos pelos países cha
mados desenvolvidos. A economia deste
país está diretamente atrelada com a

economia mundial. Haverá perdas para
todos os lados, caso existo um colapso
na economia norte-americana.

FINAL DE SEMANA PARA REFLETIR
Este é o último finar de semana antes das eleições, procure refletir sobre o seu

candidato a prefeito e as suas propostas. O Jornal o Correio do Povo, em uma de
monstração de ampla democracia, abriu suas páginas para todos os candidatos.
Então, procure quem fez propostas concretas para o desenvolvimento de sua cidade
e vote em quem você acredita que esteja melhor preparado. E lembre-se, procure
votar nos candidatos que tenham propostas coletivas, para toda a população, Pois
ao contrário, será como a abelhinha da propaganda, vai ficar zumbindo nos nossos

ouvidos durante quatro anos.

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,819 - 1,821 -1,62%
1,461 1,461 -0,01%
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rasil atrai· investidores externos
País é principal destino de negócios estrangeiros naAL e Caribe

Apesar da crise financei- bilhões registrados em 2006, isso comprova que o país,
ra mundial, os investimen- superando o México.

.

tradicionalmente sensível
tos externos diretos alcan- A maior alta de investi- aos ciclos econômicos norte

çaram recorde histórico em mentos no país ocorreu no
' americanos, não foi impac

Z007, totalizando US$ 1,83 setor primário e na indústria tado pela retração registrada
trilhões - US$ 400 bilhões baseada em recursos natu- nos Estados Unidos no se

a mais que o recorde ante- rats,' com destaque para os gundo semestre de 2007._

rior, registrado no ano 2000. segmentos de mineração, me- O Chile foi o terceiro
O Brasil foi o principal des- talurgia,bebidas e alimentos; principal destino de investi
tino de investimentos na refino e produtos químicos. mentos estrangeiros diretos
América Latina e Caribe, O México caiu para o se-·, na América Latina e Caribe
segundo relatório da Con- gundo lugar no ranking de no ano passado, com US$
ferência das Nações Unidas preferências para investi- 14,5 bilhões. Juntos, Brasil,
para o Comércio e o Desen- mentos estrangeiros diretos México e Chile receberam
volvimento (Unctad). .

na região, com US$ 24,7 bi- 54% dos investírnentos na

A região recebeu investi- lhões. O valor, ainda assim, é, região. A participação do
mentos de US$ 126 bilhões superior ao de 2006, quando três sobe para 70%, caso se

em Z007. No Brasil, o valor o país recebeu US$ 19,3 bi- jam excluídos os centros fi
foi de US$ 34,6 bilhões, 84%_ lhões de ínvestiméntos dire- ,

nanceiros off shore, como as

a mais do que os US$ 18,8 : tos. De-acordo com a Unctad, r: Ilhas Gayman.
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PESQUISA

Desemprego registra 20 menor taxa
. Rendimento médio do trabalhador cresceu 5,7% na comparação anual.
RIO DE JANEIRO

A taxa de
_ desemprego

apurada nas seis princi
pais regiões metropolitanas
do país ficou em 7,6% em

'

agosto, ante 8,1% em julho,
segundo divulgou ontem o

IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Em

agosto do ano passado, a taxa
havia sido de 9,5%.

Foi a menor taxa de deso

cupação para um mês de agos
to desde o início da nova série
da PME (Pesquisa Mensal de

Emprego), em 2002, e a segun
da menor da história, acima

apenas dos 7,4%·de dezembro
do ano passado.'

-

De acordo com a PME, o

rendimento médio real dos
trabalhadores cresceu 2,1% na

comparação a julho e 5,7% em

relação ao mesmo mês do ano

passado: ficou em R$ 1.253,70
em agosto.

O rendimento médio real
domiciliar per capita também
teve forte expansão no ano:

8,9%.
O número de pessoas sem

emprE?go nas regiões pesqui-

sadas pelo IBGE caiu 6,1%
em relação a julho e 19,2%
frente ao apurado no mes

mo período do ano passado,
somando um total de 1,8 mi
lhão de pessoas.
[áo contingente de pesso

as empregadas subiu 0,7% de

julho para agosto, para 21,8
milhões de pessoas. Na com

paração com o agosto de 2007,
o aumento foi de 3,7%, infor
mou o IBGE.

''A_ expectativa que se tem

olhando a série é de que é bem

possível alcançar o recorde an

tes de dezembro, mas sabemos
que há uma crise internacional
séria acontecendo, o que pode
acabar afet'ando o mercado de
trabalho", ponderou o gerente
da PME, Cimar Azeredo.

Das seis regiões metropo
litanas analisadas, Porto Ale

gre verificou a menor taxa de

-desocupação, de 5,3%. Em

, seguida, apareceram Belo Ho
rizonte (6,1%) eRio de Janeiro
(6,9%). Em São Paulo, o nível
de desemprego foi de 8%; em
Recife, 8,3% e, em Salvador,
situou-se em 11,6%.

Planalto ,prepara lei que limita
acesso de estrangeiros ,à terra
BRASíLIA

O governo vai comandar
uma ação para restringir a com
pra de terras' brasileiras por

_ pessoas físicas estrangeiras e

por empresas brasileiras que
tenham a maior parte do capi-

-, talcontrolado por investidores
internacionais. A idéia no Palá
cio do Planalto é enviar ao Con

gresso um projeto de lei para
-

controlar a .comercialízaçâo e

tamanho das propriedades ad
quiridas por estrangeiros.

Hoje, de acordo com o Incra

(Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária), pelo
menos 5,5 milhões de hectares
estão nas mãos de estrangeiros,
Esse número não é' preciso e

pode ser ainda maior, porque os

donos de terras não são obriga
dos a declarar a nacionalidade
ao registrar as propriedades e os
cartórios não anotam, separada
mente, aquelas compradas por

cidadãos de outros países.
,

, No Congresso, o projeto pre
cisa trilhar um longo caminho'
até ser aprovado. Mas, apesar
de ser um assunto polêmico,
não coloca obrigatoriamente
governo e oposição de lados

opostos. O que deve prevalecer
sobre o conflitoentre governo e

. "" , \

oposiçao, neste caso, e a pres-
são de investidores estrangeiros
para que as restrições não sejam
aprovadas.

- ,

Pela legislação .atual,
-

os ci

dadãos, estrangeiros podem
comprar até 50 Módulos de

Exploração Indefinida (MEl), o
equivalente a uma.área que va

ria de 250 a 5mil hectares, a de
pender domunicípio. Ministros
que tratam do assunto conside
ram esse limite grande demais.
Como a questão ainda está em

debate interno no governo, não
há definição de qual seria o ta

manho ideal das propriedades.

Número de pessoas sem emprego em agosto nas regiões pesquisadas pelo IBGE caiu 6,1% em r.elação a julho

Eu�opa cria
'cartão azul'
BRUXELAS

O Conselho de Ministros da
União EUropéia chegou ontem a

um princípio de acordo para a

criação de um "cartão azul" des
tinado a atrair os imigrantes alta
mente qualificados.

Os ministros de Justiça e In-
-

tenor da, União fecharam os

principais elementos desta ini
ciativa, mas ainda falta definir .

a data de entrada em vigor, que
deve ser,: pelo menos, em mea
dos de 2011.

O "cartão azul" oferece
, vantagens legais e práticas aos

imigrantes mais capacitados
procedentes de países de fora
do bloco. A medida é parte do
objetivo .do bloco de "ligar os

fluxos migratórios ao mercado
de trabalho".A proposta define
como imigrantes altamente capa-:
citados os que tenham ao menos

três anos de estudos uníversitá
rios e experiência profissional
comprovada de 5 anos.

Joroguõ com mols lozer, arte e

culturo só com Plono municipol
de Culturo. Isso vol ocontecer
quondo tivermos um vereodor

comprometido com o

áreo culturol

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� o CORREIO DO POVO
SEXTA·FEIRA, 26 DE SmMBRO DE 2008.

DIA DO SURDO

CONTRA-CAPA-----------

EXEMPLO DE PERSEVERANÇA E VIDA
Jovem com surdez profunda se une à professora de libras contra o preconceito

JARAGUÁ DO SUL

A universitária Paula Maria Ma

rkewicz, 23, não pode ouvir qualquer
som desde criança. Filha de pais surdos,
ela: foi criada por uma avó que não per
mitia a comunicação através das libras.
Ainda assim, não desistiu. O tempo pas
sou e hoje ela domina completamente a

língua de sinais. Mas, não só isso.
Em breve, a jovem conquista o diplo

ma de administradora de empresas e, a

partir de então, não pára mais. Quer tra
balhar igual a todos os colegas de profis
são, porém, pretende se dedicar a quem
precisa enfrentar diariamente os mes

mos desafios que a própria. Ela almeja o

desenvolvimento dos surdos.
A pedagoga Valéria Camerlengo Lu

cio, 34, também. Integrante do Programa
de Inclusão da Pessoa com Deficiência
na Indústria, do Sesi, a professora se.

diz uma apaixonada pela vivência pro
piciada por exemplos como o de Paula.
"Eles não são mudos porque falam, no'
entanto, fazem isso.pelas mãos, com ou

tra linguagem. Não hámotivo para se ter

medo, basta boa vontade e a comunica

ção vem naturalmente", explica.
Essa descoberta surgiu há cerca de

dois anos. Na época, Valéria presenciou
o sofrimento de uma outra professora
que não conseguia entender um estu

dante surdo. "Coloquei-me no lugar
dela e procurei por cursos de aperfei
çoamento", conta. Depois disso, deixou
de ser apenas ouvinte e passou ao posto

. de intérprete. Em resum:o, segundo ela,
uniu o útil ao 'agradável. Hoje, além. de
dar aulas paraturmas com surdez pro
funda, virou amiga dos alunos.

.

Para mostrar que essa convivência é

possível, ela e Paula organizaram uma

palestra. O bate-papo ocorreu na última

terça-feira no auditório do Sesi. Já no

próximo sábado, a Associação Jaragua
ense de Surdos vai às ruas. A passeata
começa às 14h30 e segue pela Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca. As ativi
dades comemoram o Dia do Surdo, lem
brado hoje.

KELLY ERDMANN

Valéria se

envolveu com

as dificuldades
enfrentadas

pelos surdos e

hoje os 9Póia

JETIA 170CV
BORA 2,0 Aü'rOMÀTrco

.....

FOX· i:ii·PLUS·iOi'Á['i'LEii
.

F'oxfii'toiÁCFlEXPlUS
.

FOX LiiTOTÃ[i'LE)i
í'õxúi

.... ,.'

..

fóoxi:ií
FoXLó
GOLF f:s
GOLF 1.6 FLASH

�gE�l'��f&��ii{OO[r��;;;,;;:;;;;m.<nriE------
•.... §:6:LLi;� pLJ1�··························
GOLF 2,0

.... , "

is POWERF'l:EX

Ofertas válidas até 26/09/2008 ou enquanto durarem os estoques. o que ocorrer primeiro. SEMINOVOS: Te não inclusa para todas as modalidades de

financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Consulte sua conceesíonéne Volkswagen ou a Ouvldoria Banco Volkswagen:
0800701 2834, • Foto meramente Ilustrativa. PROMOÇÃO VÁLlDASOMENTE PARA SEMINOVOS,

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Y f.!t��•• 4732746000 Caraguá Auto Elite
Urna relação de confiança.
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