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'Jaraguá do Sulmerece umprefeito preparado e que
pense nas pessoas. Por isso, eu acredito em

Dionei da Silva,

pelo bem deJaraguá do Sul".
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IMOACIR

VOTE EM QUEM
VAI VENCER

POR JARAGUÁ.
Moacir é líder nas enquetes de opinião*

CANDIDATO

B

CANDIDATO

C

•A Coligação Jaraguá Nossa Gente, nos

termos da resolução 22.623/2007, art. 15,
esclarece que eoquetes não são pesquisas
eleitorais e, sim, um mero levantamento de

opiniões. sem controle de amostra e método

científico. Resposta espontânea dos

interessados.

INDECISOS

CANDIDATO

D

A PEDIDO

PESQUISA COMPROVA.
CECILIA E IRINEU lideram com 37,06% das intenções de voto.

Pesquisa divulgada pelo site Ilttp://www.cooperfíl.com.br e regístrada no

CartóriO da 17" Zona Eleitoral de Jaraguá do Sul/SC, sob o nO 1 à3116/2008, pela

empresa Cooperfil Produtos e Serviços Comunicação LIda., que a fez sob as suas

expensas, cuja coleta dos dados foi realizada nos dias 29 e 30(9/2008, tendo

ouvido B09 eleitores, com margem de erro de 3.5 pontos percentuais para mais

ou para menos, nos termos do art 5° da Resolução do TSE nO 22623/2007.
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EDITORIAL

CHARGE'

O QUE IMPORTA DE VERDADE É FAZER O MELHOR
PARA JARAGUÁ DO SUL

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRESmENTE
DO elEJAS· CENTRO

EMi"RESAfilAl DE
JAi\A�I.JA PO SUI.

Nas últimas três semanas, a plenária
semanal que acontece todas as segunda
feiras tratou das eleições municipais, que
tem neste domingo seu momento mais

importante com a escolha do prefeito,
seu vice, e dos novos integrantes da Câ
mara de Vereadores.

Estesmomentos nos permitiram conhe
cer as propostas e contribuir para a nossa

escolha. Acreditamos que a iniciativa de
colocar as eleições em pauta cumpriu seu

objetivo de trazer o tema para a discussão

PONTO DE VISTA

Participação política

DO LEITOR

Sem proposto,
sem voto!

Há dois dias das eleições municipais, até agora, os
candidatos ao Executivo municipal não resolveram

apresentar propostas sérias e consistentes. Enquan
to um candidato apresenta suas realizações enquanto
esteve à frente do poder Executivo de Iaraguá do -Sul,
outro procura aliar a figura do companheiro a sua can

didatura, ao mesmo tempo em que outro se apresenta
como sendo a novidade na eleição e o último apenas
criticando o prefeito licenciado.

A verdade, é que a eleição em Jaraguá do Sul, assim
como em boa parte do Brasil, 6 candidato é uma có

pia fiel do "marqueteiro", pois estes ditam tudo o que
aqueles devem fazer na campanha" sendo que nestas

eleições, como nas anteriores, a sociedade brasileira
está tendo uma campanha totalmente pobre, medío
cre. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresenta três
fatores indispensáveis para o sucesso de uma eleição:
eleitores, mesários e candidatos. Porém-este mesmo ór

gão esqueceu de algo imprescindível para o futuro do
Brasil: as PROPOSTAS.

'

Se os postulantes de cargo público não apresentam
suas propostas, a opção pelo candidato A ou B decorre
na maioria das vezes pela gravata do candidato, pelo
vestido, pelo rosto, pelo corte de cabelo e muitas vezes

- infelizmente- por benefício próprio. A ONG "TODOS
PELA EDUCAÇAO" afirma que é preciso votar cons
cientemente e de preferência naqueles que defendem a

educação como sendo prioridade, não uma prioridade
de gaveta, mas de governo.

Acredita-se que o eleitor brasileiro, em especial o
representado jaraguaense, dependesse de propostas ou
descobrisse que a EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA
TODOS fosse o caminho para o desenvolvimento de
uma sociedade mais justa, provavelmente não tería
mos a .que o TSE prega como sendo essencial: eleitores.
Conseqüentemente a população clama por proposta,
pois caso contrário à eleição terá um grande índice de
votos brancos e nulos.

DIEGO FERNANDO RIBEIRO SOARES, ESTUDANTE DO ENSINO MÉI)W DO
INSTITUTO EDUCACIONAL JANGADA {TEXTO IiIASEAOOJlIO DISCURSO DO

SENADOR CRISTQVAM �UARQÚE (i'!)'f-OF) NO mA is/US/OS NO
PlENÁR!O eo SENADO FEPERAl)

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 curte paro o

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

dos associados.
Uma questão importante, que sempre

.

estimula a reflexão, é quanto à participação
na atividade político-partidária ou, ainda

que sem a pretensão de uma candidatura,
de atuar junto às siglas partidárias na formu
lação das propostas e planos de governo. Mui
tas vezes temos boas lideranças que se esqui-o
vam de uma atuação mais díreta. e·deixamos
de participar da vida política da comunidade.
Não nos damos contade que, não ocupando os
espaços na política, damos oportunidade para
que outros, nem sempre preparados para uma
atividade necessária e importante para a s0-

ciedade, se coloquem como representantes da.
maioria Como resultado desta omissão, temos
situações como a atual, em que nossa cidade e

região se ressentem de maior representativida- .

de. Se em detenninadomomentó chegamos a

ter 3 deputados estaduais e 1-deputado federal,
hoje não temos nenhuma representação em

Florianópolis e em Brasília, onde são tomadas
as decisões que influenciam diretamente o nos
so clia-a-dia.

Devemos tomar essa situação como exem

plo de que nãopodemos esperar pelas soluções
prontas ou apenas reclamar das entidades que,
porsuanatureza, nãopodem seenvolvernapo- •

lítica partidária É preciso estimular as pessoas
que tenham condições aparticipar do processo
político e fazer a diferença, com compromissos
com a comunidade eresponsabilidadesocial.

Por que, corno já se disse, as cadeiras a se

rem ocupadas pelos nossos representantespo
líticos estão lá. Resta saber se queremos que se

jam ocupadas por pessoas com capacidade
ou se continuaremos optando pela solução
mais cômoda.
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----------POLÍTlCA

" É muita caro-de-
pau desse homem."
MARISA LEAL DOS SANTOS,

PUBLICITÁRIA,
impedindo que o candidato a

prefeito Paulo Maluf (PP) entrasse
em uma loja de Santo Amaro.

,'O PT se esgotou e EM FAMíLIA.
desandou eticamente." Irmã Lurdes (PTI, ligado o movimen-

IVAN VALENTE (PSOL) é candidato
tos eva�géli.cos � sog�a do cand!dato

a prefeito de São Paulo. O prefeito Dlonel do .Sllva e candidato
_. o vereadora. Brunhilde Hess Pasold

(PSDB), é mulher do candidato o

vice-prefeito Irineu Pasold e também
POR QUE SER VEREADOR? disputo uma vogo à Câmara de Verea

dores. Erondina Pereira, sogro do can

didato majoritário do PTC, Luis Carlos.
Andrade, é candidato o vice no chapa
do genro. Cecília Konell substituiu o

. marido no disputo.

" Eleiçõo nõo é
desfile de beleza."
WIZIANE LINS (PT), prefeita •

de Fortaleza e candidata à reeleição
sobre a adversária e senadora

Patricia Saboya (PDn.

PROFESSOR
GIESE - 65000
(PCdoB)
Waldir Giese, pro
fessor, jaraguaen
se, Mestre em Edu

cação, pai de duas filhos. Profissional
do Educação Físico leciono no rede
público municipal e estadual. Sempre
atuou em atividades públicos, como

colaborador e coordenador. Nos últ�
mos anos desenvolveu ações voltadi§
principalmente aos jovens dentro dii
fundação municipal que coordeno os

esportes, juntamente com outros enti
dades públicos. Sendo eleito, pretende
apoiar projeto$ e ações que visem dor
oportunidades poro todos, com espe-

.

cial atenção aos jovens, incentivando
o criação do "Fundação do Juventude",
onde serão oferecidos opções tonto em

cursos, estágios, busco do primeiro
emprego, etc. Também, apoiar projetos
em: Qualidade no Educação e Creches;
Esporte poro todos; Saúde com mais
qualidade e médicos; melhortranspor
te público, trânsito e asfalto; fiscalizar
o uso do· dinheiro público, e outros.

Garantia do voto
o Tribunal Regional Eleitoral realizo no'dia do eleição o chamado "votaçãQ
paralelo", Consiste em uma auditoria poro dor aos eleitores o segurança
de que o seu voto, quando entro no urna eletrônico, vai poro o candidato
que ele escolheu. Ou seja, mostrar que os votos inseridos no urna, todos
eles filmados, como ocorreu nos eleições de 2006 (foto) são os mesmos

que constam no boletim de urna. Duas dos 14.468 seções eleitorais serão
sorteados pelo TRE poro esta finalidade amanhã, 4, uma localizado no Ca
pital e outro no interior do Estado. Depois do sorteio, os pessoas presentes
são convidados o preencherem cédulas de votação de papel, como se es

tivessem votando nos candidatos que concorrem nos zonas eleitorais que
foram sorteados, os quais são candidatos reais, As cédulas de papel vão
poro uma urna de lona, que é lacrado e guardado pelo Polícia Federal. Às
8 horas do dia 5 He outubro, quando forem abertos os seções eleitorais em
todo o Estado, também será aberto o votação par_olela no sede do Tribunal
de Contos do União, em Florianópolis.

TERRORISMO
Gente pago por candidato o prefeito
de Jaroguá ligo pedindo votos. E, quando
ouvem que o dito cujo não tem o simpa
tia do pessoa, usam de truculência ver

bal e, em tom de ameaço, citam o nome

do ruo e o número do coso onde o eleitor
reside, tirados do listo telefônico. Isso é
'crime eleitoral. Mos, mesmo com denún
cia formal, rastrear o ligação é que são
elos. Mais fácil é dor troco e votar contra,
porque político que foz isso é, com certe
za, um 'ficho sujo' .

Jaime Negherbon
vereador do povão
nesse eu confio.

.

Peço seu voto 15999

JAIMENEGHERBON

1 VEREADOR

PMDB'
NOSSA JARAGUÁ

PMDB-PTdoB-PMN

CHPJ Cllntfalante: 10.121.0901/0001..ou CHPJ F.hrlcanlo:lI.845.t5I/800I·5SHl\:IIS: 3
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POR QUE SER VEREADOR?

IRENE DE FÁTIMA OLIVEIRA -13222 (PT)
Natural de Wenceslau Braz ( PRJ, resido em Ja
raguá do Sul há 25 anos, dos quais 22 no Bairro

I São Luiz. Sou casado com Hamilton de Oliveira e

mãe de dois filhos.lniciei minha vida profissional
em Jaraguá do Sul como professora, atuei nas es-

colas Roland Harold Dornbusch, Francisco de Paulo, Creche Márcio
Marcatto Filho, Jonas Alves de Souza e Maria Nilda Salai. Hoje sou

fiscal da Vigilância Sanitário e voluntário na comunidade São Luiz
como catequista de crismo. Sempre participei e pretendo participar
das atividades voluntários nas comunidades. Quem me conhece sabe
que tudo que faço, faço com amor e máximo dedicação. Como vere

adora serei o voz do povo no Câmara; vou defender melhorias em

todos os locais carente delas; cobrarei do Executivo os promessas de
. componho; defenderei o valorização do funcionário público e o fim
do esmola político.

PROFESSOR LÉO- 15015 (PMDB)
léo do Silvar Gasodo com Rosani Pauli do Silvo e

pai do GoaF�jP.daSilvo eCouê K. P.da Silva. For-.
moção. Graduação: Licenciatura Pleno em Mate
mática com habilitação e,m física e Bacharel· em
MatemáticoP�s-graduação: - Informática Aplica-

do no Educação - Metodologia Científica - Educação Matemático.
Mestrando em Educação Cientifico e Tecnológico - UFSC Possui deze
nas de cursos na área do educação. lecionou em diversos escolas do

_ município, do estado e particular. Foi secretário de escolas e diretor
adjunto da Escola Roland Harld Dormbusch e diretor eeral da Eucli
des da Cunho. ftesponsável e;�r obras escolares antes da criação da
SDR. Supervisor de Ensino Súperior da Gerei. Divulgando, auxiliando
e orientando centenas de alunos do ensino superior no conquisto
de bolsas de estudos. tntegrador de registro escolar (GERED), dando
suporte ás escolas da rede Estadual e Municipal. Re�onsável pelo
censo escolar de todas os redes de ensino da região. Quero ser vere
ador poro legislar com dignidade e respeito todos os bons projetos
que atenda a maioria do povo do nosso cidade.

politica@ocorreiodopovo.com.br ,::,
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Vereador

POSSAMAI
25644·

Por uma Câmara de Vereadores
comprometida com a comunidade e

pela eficiência na Gestão Pública.

A voz dos bairros

Por uma Jaraguá
+Saudável

POLíTICA----------
·FRENTE-A-FRENTE

,

O ULTIMO CONFRONTO
Ausência de'Cecília Konell foi criticada

JARAGUÁ DO SUL

No último dia permitido
pela'lei eleitoral, que mareou

também o fim da propaganda
.

eleitoral gratuita em rádio e

televisão, os candidatos a pte
feito da cidade participaram de
debate promovido pela RBN.
Foram mais de duas horas des
tinadas a perguntas e respostas
entre Dionei da Silva (PT), Luís
Carlos Andrade (PTC) e Moacir
Bertoldi (FMDB).

A candidata Cecília Konell
(DEM), que já não vinha parti-

. cipando dos débates.movamen
te não compareceu. A coligação
dela, "Unidos por Jaraguá",
enviou uma correspondência à
emissora que, além de agradecer
a oportunidade, comentou: "Na
medida em que se encerram os

dias de campanha, mais vimos
crescer o vale tudo a que se dedi
cam às equipes dos concorrentes
em busca do poder. Muitas vezes

{li:t��",� ��
Ultimo confronto entre os candidatos à Prefeitura durou mais de duas horas

ficamos estarrecidos diante de
atitudes que em nada lembram
o compromisso com o bem co

mum e com a Justiça. Sendo
assim, reiteramos a ausência de
nossa candidata no debate".

A ausência de Cecília foi
criticada em diversos momen

tos pelos adversários e moti-

morro dos antenas e implantar uma linho de
microônibus.

DIONEI (TRÉPLICA): Vamos implantar
o Cristian Fest, uma festa cristã, uma se

mana de congratulação. espiritualidade.
de apresentações. Onde hoje é o agro
pecuário. vamos criar o Vila dos Etnias, um
espaço poro todos os manifestações étnicos:

.

E o Schützenfest remodelode, sendo um dos
atrativos.

MOACIR: A coda dois meses. mil veículos
sõo emplacodos em Jaraguá do Sul. Isso gera
congestionamentos, até pelo falto de planeja
mento dos outras gestões com o mobilidade
urbano. Oual suo proposta nesta área?

DIONEI: Nós vamos fazer o PAC Jaraguá.
incluir recursos municipais, exigir repasses do
governo estadual. e já está conversodo com

ministros do governo Lula para nós fazermos
o cidade entrar também no mapa do PAC na

cional. Construir o anel·rodoviário. o metrô de
superfície. pontes. viadutos necessários, sem

esquecer o social, tratamento humano e investi
mento nos bairros.

MOACIR (RÉPUCA): Por três vezes estive
com ministro dos Transportes. Com o Dnit,
conseguirmos aprovação para fazer o contorno
ferroviário. e o duplicoção da BR-280. Vamos
também fazer o contorno norte-sul.

DIONEI {IRÉPUCA): No PAC vamos incluir
o setor de soúde. pora construção de três pronto
atendimentos. Jaraguá ficou quatro anos sem obra
de porte no infm-estrutum. e quatro anos é muno
tempo. Sá uma ponte é pouco.

MOACIR: O abatedouro foi inaugurado ellJ
julho de 2004 e não foi utilizado por não ter

condiçães. Inclusive o Ministério da Agricultura
fez auditoria e determinou a devolução de 500
mil pelo prefeito anteriot lrineu Pasold. O que
você tem a dizer?

LUís: Quem construiu pecou, planejou mal,
inaugurou sem acobar Esse senhor é condidato
(J vice-prefeito hoje. O vice tem uma grande res

ponsobilidade e o senhor era vice no époco. e

vou, inclusive, perguntas entre
os candidatos que participaram
do debate, o último dos quatro
destinados a Jaraguá do Sul. Ao
todo, a RBN realizou 14 con

frontos entre prefeituráveis e

vices da microrregião,

ALGUMAS DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS
DIONEI: Quero que avalie o ausência do

candidata (Cecília). que preferiu fazer cami
nhado em um bairro do cidade.

MOACIR: A ausência, quando inicial
mente era um candidato. depois passou paro
a esposo. dá o impressão que a coligação
não tem opção de alguém que não seja da
quela família. Nesta coligação havia ofensas.
ódios. o vice-prefeito demitiu a candidato
à prefeitura. São coisas que nós sabemos e

esperamos que o cidadão digno tenho esta .

consciência de que tem que ter pessoas cor
retos e trnnspnrentes,

DIONEI (REPLICA): Fui o único candidato
que participou de todos os debates. O prefei
to preciso representar o cidade em qualquer
lugar A candidato não vai aos debates. No
Acijs. foi o vice. Essa reflexão deve ser feito e
escolher o candi�ato mais preparado.

MOACIR (TREPLlCA): Eu e o Pedro (vice)
somos duas pessoas limpas. coerentes. nun
ca tivemos ofensos. O Pedro é pessoa exemplat
cidadão de família. como também Moacit que
vive sofrendo colúnias. difamaçães. mentiras.

LUís: O que vai fazer pela cultura, es
porte. lazer, principalmente nos bairros mais
carentes?

DIONEI: Enaltecer programa do governo
Lula de transformar a cultura em política
pública, e a previsão que o município invista
1 % da receita. No primeiro mês será apro
vada a operação da lei. gerido por conselho,
entre pessoas que vivam a cultura. em todas
as manifestações. Vamos democratizar os re
cursos do esporte. Vamos fazer as praças dos
bairros como equipamento público e fazer a
reserva de quatro grandes parques para cul
tura. esporte, passeio.

LUIS (REPLICA): Nós vamos fazer as pra
ças nos bairros. com palcos. onde artistas
locais poderão se apresentar. Serão praças
arborizadas. com pista. parquinho, mesas

para jogos. E um posto p.olicial 24 horas.
Se ficar abandonada, com certeza ocorrerá

. vandalismo. Vamos melhorar o acesso ao

CAROLINA TOMASELLI

também tem grande responsobilidade. Tem que
.

ter uma solução urgente. Nós vamos resolver.
Vamos vender

Moacir (réplico): O condidato a vice-prefei
to. no período quando foi prefeito. admitiu 500
novos funcionários. Hoje nós adequamos para
que não inchasse a Prefeitura. Também quero
lembrar que o prefeito anterior demitiu a condi
dato a prefeita da administração. Eu também fui
expulso, como ,vice. da administração anterior.

LUIS {IREPUCA): Entre os quatro condi
datas, sou o único que tenho possibilidade'de
falar que vou reduzir corgos na Prefeitura. Sou
chapa pura, partido único, não somos coliga
dos. partido pequeno. Então vamos fazer uma
boa redução de gastos. Vou reduzir o salário
do prefeito para que este dinheiro possa ser

investido em tudo que precisar Se o atual
prefeito conseguiu construir uma Arena. com
certeza eu vou construir um hospital.

DIONEI: O grande problema em Jaraguá
do Sul é a saúde. filas de espera. falta de mé
dicos. descumprimento de horürio, Qual é a

soluçã� para isso no seu plano de governo?
LUIS: Vamos contratar médicos espe

cialistas, clínicos, para melhorar definitiva
mente esta situação. Pagar melhor salários.
construir postos de saúde. Ver os bairros que
mais necessitam. Treinamento e cursos para
que todo mundó possa atender a população
com qualidade. para que Jaraguá se pareça
com uma cidade de primeiro mundo, como
Rio do Sul.

DIONEI (RÉPLICA): Rio do Sul já vive uma

administração do PI E nás temos compro
misso com a saúde pública, como um direito
universal. Nosso compromisso é com a vida
do ser humano.

.

Luís (TRÉPLICA): Por isso que eu defendo
a construção de um novo hospital. Temos um
ex-prefeito conhecido como pontes. Outro co
nhecido pelo esporte. Eu quero ficar conheci
do por fazer a saúde acontecer

*As perguntas e respostas foram resumidas.
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APOIOS

Líderes estaduais
aportam na cidade
Candidatos ganham reforço de dirigentes
JA�AGUÁ DO SUL

A presença de lideranças
dos partidos em apoio aos can

didatos à Prefeitura de Jaraguá
do Sul tem sido uma constante
nesta semana que antecede as

eleições. Ontem, em especial,
as três coligações majoritárias
receberam apoio dos principais
nomes dos respectivos partidos
na esfera estadual.

O corrúcio de encerramento

da coligação "[araguá Nossa Gen
te" contou com a partícipação da
maior expressão do PMDB no

Estado. O governador Luiz Hen
.

rique da Silveira, que esteve na

cidade semana passada, voltou
ontem à noite para reforçai a

candidatura de Moacir Bertoldi
(pMDB) à reeleição. Além dele;
o secretário estadual de Educa

ção e ex-deputado Paulo Bauer

(PSDB), mareou presença no sa

lão da comunidade São Judas, no
Bairro Água Verde.

Já no salão da Sociedade
Vitória, na Ilha da Figueira,
acontecia o último comício da

coligação "É a Vez do Povo".
Dionei da Silva (PT) e o vice
Humberto GrossI (PPS) rece

beram a força de nomes como

da senadora Ideli Salvatti e

da presidente estadual do PT,
Luci Choinacki. As duas estão
na cidade desde a quarta-fei
ra, quando almoçaram com os

candidatos da chapa majoritá
ria, no Shopping Breithaupt.

Já o presidente estadual do
PSDB, vice-governador Leonel
Pavan, participou, na manhã de
ontem, de uma caminhada do
terminal urbano ao Calçadão da
Marechal. O tucano conversou

com eleitores e pediu votos para
os candidatos da Coligação "Uni
dos por [araguá", Cecília Konell
(DEM) e Irineu Pasold (PSDB),
que o acompanhavam. À noite,
a coligação também realizou seu

último comício, no campo de fu
tebol do Bairro Vila Lenzi.

Luis Andrade, que con-,
corre pelo PTC, não realizou
comício. Aproveitou o dia de
ontem para panfletar e fazer
visitas a eleitores,

CAROLINA TOMASELLI

Dionei e Humberto, ontem em frente à RBN, tem apoio de Ideli e Luci

Senador Leonel Pavon percorreu ontem o Calçadão com Cecília e Irineu

Semana passado, Luiz Henrique participou do caminhado com Moacir
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A AGENDA DE HOJE
.

DOS CANDIDATOS
LUís CARLOS ANDRADE (PTC)
• 8 horus - Visita aos bairros -

corpo a corpo/panfletagem
• 1 Oh30 - Reunião com eleitores
• 12h30 - Reunião de Coordenaçóo
de Campunha

• 14 horus - Visita aos bairros
corpo a corpo/panfletagem

• 19 horas - Reunióo com eleitores
• 20h30 - Reunião de Coordenação de Campanha

CEcíLIA KONELL (DEM)
• 8 horas - Caminhada nos Bairros
• 12 horas - Almoço Restaurante Stoebel

D!ONEI DA SILVA (Pn
• 7h30 - Café da manhã com apoiadores da campanha
• 8h30 - Caminhada em bairro
• 9h30 - Visitas a lideranças e eleitores
• 14 horas - Conve·rsa com eleitores nos bairros
• 17 horus - Caminhada no centro
• 20 horus - formatura do Cepeg

MOACIR BERTOLDI (PMDB)
• Coordenação de campanha informou que não
há atividades programadas para hoje.

VereadDr

GENOGARCIA
(EugenioMorettiGarcia)

60
• TBAUUl8 E SSJalAO£ • ;
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Prof. PARA�R£ADOR .0
Anesio .

Alexandre

AFONSO PIAZERA NET_O 22022 Propostas para um Desenvolvimento Sustentável

-�lJmresgated.cldadanla.
�parafilhos das lamnl•• trabalhadoras.
-Escolascorno een1rÕsdeCu!tura 9 Lazar.
..programa !Médico da Familia- paratodos.
..çriacão do PAI Programa deApolo 80 Idoso com médicos,
dentistas. advogados. técalcoaeeporãvcs e assist. sociais.
-Planejamento econtrotedotraosporta ooletjvo.
..centro deReciclagem eOestJno deResfduos.
Nalorizacla do atleta com incentivo escolar.
-pavimentação, de ruas passeios e arborízação
simultaneamente.

- Engenheiro CMI põe-qraouadc em DesenvoMmento
UrbanoeGestãoAmbien1al.
- Sec. deUrbanlsmoem Francisco BettrãoIPR.
- Sec. de Obras, Serviços. Públicos, Habltaçêc, Urbanismo.
eAssessorTé<::nlco doSames emJaraguá do Sui.
- Vereador em Quatro mandatos, Presídente da Câmara e

Prefeito lnterinoem 2000.
" OIJmlzou programas de' aquisição da casa própria 8

regularização de terrenos que atenderam mais de 2000
ramRias.

.

- ideallzador do Projeto Cas. Fácil. premiado peia
Anamaoo, caixa Econômica Federal, Fundação Banco do
Brasllelnst. TeotOnio Viiele.
- coordenou a elaboraçâo do Novo Piano DlrafDr da

Desen�vlmentode Jaraguádo SUI.

"Conhece e sabe resolver os problemas
Ma nossa Jaraguá do Sul"
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AlíVIO NO BOLSO
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Medicamentos com 90% de desconto
Farmácia Popular, do Ministério da Saúde, vende remédio a preço de custo
JARAGUÁ DO SUL

Todos os meses a dona de
casa Adriana Lemke, 30, vai até
a farmácia comprar um medica
mento próprio ao controle da hi

pertensão. Na última aquisição,
os trinta compridos de Atenolol
custaramR$ 9,5. Mas, como nem
sempre consegue levar para casa

o composto genérico, ela costu
ma deixar o orçamento prepara
do. Não é por menos, afinal, já
chegou a gastar cerca de R$ 28

pela mesma quantidade de re

médio. Como se não bastasse,
a mãe também precisa freqüen
tar esse tipo de comércio e isso
lhe faz desembolsar quase R$
100 mensalmente. São antídotos
contra pressão alta, problemas
no estômago e dores causadas
por crises de enxaqueca.

Ambas não sabiam que, a

parer de hoje, podem adquirir
grande parte dos medicamentos
necessários com. descontos de
50% até 90%. A economia é pos
sibilitada pela Farmácia Popular
do Brasil. Inaugurado na tarde de
ontem, o programa doMinistério
da Saúde dá acesso a medica
mentos comprados pela Fiocruz

C9nfira O preço
dos remédios:
• ACICLOVIR
RS 0,28 (comprimido)
• ÁCIDO ACETlLSALlCíuco
RS 0,3� (comprimido�
• AMOXICILINA
RS 0,19 (cápsula)
.• ATENOLOL
R$ 0;07 (cQmprirnido)
• CEFALEXINA
R$ 0,40 (cápsula)

I.AZE
$ 0,04

.• SULFATO FERR"'OSO
.

��S 0,04 (comprimido)
�

(Fundação Oswaldo Cruz) e co

mercializados a preço de custo

nas, unidades espalhadas pelo
país. No total, são 484. pontos de
venda. Eles atendem 88 milhões
de pessoas em 386 municípios.

Conforme Katrin Grützma
cher, farmacêutica responsável
pelo posto jaraguaense, os 94
remédios de atenção básica ofe
recidos dão assistência a 80%
das doenças que atingem os bra
sileiros. Nesta lista estão: diabe
tes, hipertensão, úlcera gástrica,
depressão, asma, infecções e

verminoses. Além desses, ainda
há anticoncepcionais e produtos
indicados para minimizar qua

. dros de enxaqueca, queimadu-
ras, inflamações e cólicas. Para

comprar, basta apresentar receita
médica ou odontológica. Ela pos
sui validade de um ano.

A Farmácia Popular funciona
na Rua Reinaldo Rau: Centro,
anexa à unidade de vacinas da
Secretária de Saúde. O horário
de atendimento vai das 8h às
18h, de segunda a sexta-feira, e

nos sábados das 8h ao.meio-día.

KEU.Y ERDMANN

-,

Inauguração foi na tarde de ontem. Hoje, produtos já estão à venda,.mas é necessário apresentar receita

Irmãs Corrêa dificilmente abastecem o celular, pr.eferem usar o orelhão

Mesmo com advento do celular,
ligações de orelhão prosperam
JARAGuÁ DO SUL

Você já se percebeu falan
do ao telefone público com

o aparelho móvel nas mãos?
Não sinta vergonha, a atitude
é mais comum do que pode
parecer. As irmãs Meyrieli,
16, e Ana Carolina Corrêa, 11,
são exemplos típicos disso.
Dificilmente o celular delas
está abastecido e, quando pre
cisam se comunicar, acabam
recorrendo aos equipamentos
fixos e ao orelhão.
; O motivo, bastante connírrr
entre a maioria dos consumi
dores brasileiros, nada de com

plexo tem. "É muito mais ba
rato", explicam. Para perceber
a economia, aliás, não são ne

cessárias muitas contas, basta
notar a velocidade. com a qual

. os créditos se esgotam durante
as ligações. Se for mais adian
te, consulte as tarifas praticadas
pelas empresas de telefonia.

Em Santa Catarina, a Brasil
Telecom, principal operadora
do Estado, tem taxas diferen
ciadas conforme a distância e

o horário. Os telefonemas de
fixo para fixo em até 50 quilô
metros alcance, por exemplo,
custam de R$ 0,04 a R$ 0,31
o minuto. Quando abrangem
de 50 a 100 km, ele vale até
R$ 0.43. Acima de 300 km, no
entanto, o preço sobe para R$
0,49 nos dias úteis e entre as

9h e 12h e das 14h às 18h.
No momento em que a liga

ção é feita de eelular, porém, a
conta engrandece, Ligar de te
lefone móvel e pré-pago para
fixo çusta R$ 1,73 a R$ 2,24
o minuto. Nas chamadas de

pós-pagos são cobrados entre
R$ 1,08 e R$ ,1,76. No caso.

dos telefonemas de fixos para
celulares, o gasto chega a R$
1,66 a cada 60 segundos de
conversa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--�-----�,VALE DO ITAPOCU

FEIRA CIENTíFICA

Teoria explicada na prática
Alunos apresentam trabalhos sobre a imigração japonesa

Imigração Japonesa no Bra- � me Klitzke, 8 anos, o objetivo foi
sil é um dos temas apresenta- analisar os aspectos culturais e

dos na feira científica Macet naturais do local. Uma obra em

(Movimento de Arte, Ciências" mosaico ilustra parte do que as

Esporte e Talento) do Instituto crianças sabem da história do
Educacional Jangada. No stan- município.
de do ensino médio, a aluna Já na outra ponta, com pôs
Inaê Spezia, 13 anos, aprovei- teres dos astros do rock, vinil,
ta que a imigração japonesa guitarra e bateria, os estudantes

_
no país completou cem anos do 20 ano contam a história do
no dia 18 de junho deste ano Rock and Roll de 2000 até a dé
e fala da cultura e gastronomia cada de 50. João Luís Ramos, 17
do Japão. O evento que iniciou anos e Paulo Kitamura, 16 anos,
ontem abre as portas hoje a abrem a apresentação com pré
partir das 8h. via análise dos músicos. "Nós

Após meses de dedicação, escolhemos esse tema porque
pesquisas, produção de maque- chama atenção das pessoas e

tes, fotografias e cartazes, os alu- também nos interessa", garan
'nos mostram o resultado de um

'

tem os garotos.
desafio proposto pelos educa- Na 19a edição do evento, dez
dores. Conforme a aluna.Inaê, a standes recheados de conheci
turma da 7a série foi até a cidade mentos diversos e um palco com
Frei Rogério - uma das maiores atrações artísticas são oferecidos
colônias de japoneses no sul do pelos estudantes e professores
Brasil. "Lá têm muitos ímigran- do Instituto Jangada. Para os

tes japoneses e aproveitamos admiradores e interessados em

para aprimorar o trabalho". literatura, o dia de hoje é dedi-
Os alunos do ensino funda- cada a apresentações poéticas.

mental não ficam para trás. A A feira fica aberta até ás 18h e a

turma da 2a série conheceu a entrada é gratuita.
cidade mais antiga do Paraná,
Morretes. Segundo Djenifer Blu- DAIANA CONSTANTINO Turma ,da 70 série visitou Frei Rogério para aprimorar pesquisa

Alunos de 50' a 80 série da Escola Francisco' Mei,s tiraram 2° lugár ,

Guaramirim e Corupá vão à '

'regional do Festival de Da�ça
A Escola de Ensino Básico

São Pedro, de Guaramirim irá

representar a SDR de [araguá
do Sul na fase regional do 100
Festival de DançaMário de An-

-

drade. Onze grupos de escolas
públicas dos cinco municípios
da microrregião participaram
do evento. De Corupá a Esco
la Municipal Francisco Mess,
'conquistou o segundo lugar e

a Escola Municipal de Ensino

Fundamental Gertrudes Mil
bratz, de Jaraguá do Sul, foi a
terceira colocada.

Em Corupá o ritmo está ace

lerado para avançar no Festival
Escolar de Dança. Os integran
tes do grupo OMC, formado por
estudantes-de 5a a 8a série da Es
cola Municipal FranciscoMess

(J)

• também se preparam agora para
� a etapa regional, que será rea

i lizada dias 4 e 5 de novembro,
(J)
na cidade de Blumenau. Outras

-,
" duas escolas domunicípio, com

turmas de la a 4a séries e 7a sé
rie, particíparam das elimina
tórias para a regional, mas não
obtiveram êxito.

O Festival Escolar de Dan

ça é realizado desdetssz, mas
passou a homenagear Mário de
Andrade apenas após sua séti
ma edição. Desde abril deste ano
são 'realizadas as etapas escolar,
municipal, Classifiéatórias/SDR
e, por fim, serão realizadas as re-

'

gionais. No total, participam do
evento 25.70Z alunos de 11 a 14

'anos, oriundos de 627 escolas de
194 municípios catarinenses.

O evento é uma promoção
do Governo do Estado, coorde
nado pela Fesporte através da
Secretaria de Desenvolvimento,
Regional (SDR) Jaraguá do Sul
e conta com parcerias com as

prefeituras de Santa Catarina.
O maior objetivo é incentivar
a prática da dança nas escolas

públicas.
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Motorista foge
, sem dar socorro
"

'

Um acidente ocorrido
na madrugada de ontem, na
BR-280 por pouco não acaba
em morte. Célio Roberto da
Costa, 22 anos, foi fechado
por um caminhão por volta
das 4h40mirÍ, próximo ao

Breikopf, 'e chocou-se contra
a lateral do veículo. O moto

rista, não identificado, fugiu
do local deixando a vítima,
com fratura exposta na perna
e hemorragia.

Poucos minutos após a

ocorrência; a Polícia Rodovi
ária Federal foi alertada e so

correu o piloto da Titan150,
placa MSZ 4618, de Guara
mirim. Costa foi encaminha
do ao Hospital Santo Antônio.
para tratamento.

Em Barra Velha! um jo
vem de 20 anos se perdeu no

km 89 da marginal leste da
,BR-I0l e capotou com seu

Chevete, placa AC 9361 de
Rio Negrinho. Julimara dos
Santos foi encontrada in
consciente. Ela tinha lesões e

dores pelo corpo

� Vítima já
�

tem nome
A Polícia Civil identificou

o corpo encontrado na tarde
de quarta-feira (1) em Ara

quari, no Bairro Poço Grande.
De acordo com o delegado
responsável pela investiga
ção, Eliéser José Bertinotti, há
suspeita de que Valter Roberto,
Ortmann, 50 anos, tenha sido
vítima de latrocínio - roubo
seguido de morte.

De acordo como boletim
de ocorrência apresentado
pela Polícia Civil de Brus

que, local de residência de
Ortmann, o representante
comercial saiu de casa por
volta das Bh da manhã,
rumo a São João do Itaperiú.
Ele dirigia um Chevrolet
Zafira. Como nãó chegou ao
trabalho o patrão ligou para
a esposa do representante
comercial, que registrou seu

desaparecimento.
.

.

Ortmann estava jogado
em uma vala, com pernas e

mãos amarradas, tiros nas

costas e na cabeça. A Polícia
Civil de.Araquari está inves

tigando o caso, mas ainda
não localizou o carro da víti
ma e também não tem pistas
de suspeítos.
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ESCULHAMBA!
Ele terminou a relnçêo. Oue desculpinha imbecil ele deu?
Saiba o que significa cada uma delas:
a) Estou em crise com meu eu interior.
(Você é minha crise. Some da minha vida, que já, já, eu fico bem.)
b) Não sou homem para você. Você merece coisa melhor, um cara a sua altu
ra. (Encontrei uma mulher a minha altura e não é você! Rala daqui!)
c) Vamos dar um tempo. Ouem sabe em breve nos reencontremos e aí... (Tó
deletando você, mas fico com o seu telefone. Desaparece, mas fica esperta.
No desespero pode deixar que eu te procuro)
d) Não deu, mas quero que saiba que te acho uma guerreira incrível. (Pega
sua espada e vá guerrear seus semelhantes. Sai, dragão!)
e) A chama se apagou. Só a distância poderá reacender nosso fogo. (Vejo você
nua e penso na namorada do Zeca. Vaza, inútil)
f) O problema sou eu. (O problema sou eu mais você. Fico bem melhor, mais
gato, mais desejado, sozinho. Não empata e desaparece)
São algumas desculplnhns bem batidas e que merecem cinco dedos desenha

. dos na face dele. Dos dois la�os. Ou uma voadora. Com força.

MULHER----------'--------

PORTO BELO
Uma casa de shows chamada Porto
Bela Master Hall vern ligando as ante
ninhos da galera. Um show de Victor e
Léo na inauguração da casa, no come

ço de setembro, abrilou as estróturas.

Agora, para atiçar ainda mais, eles
trazem Bruno e Marrone no próximo
dia 9. Não é Jaraguá. Mas, com sho
ws desse porte, ir daqui a Porto Belo
é como ir do quarto pro cozinha (tá,
exagerei!). Vale a pena. Ir com cal
ma, sem pressa, atento, curtir o show,
sossegado, cantando junto e na volta,
dirigir consciente e prudente, sem uma

gota de álcool. (Porto Belo Master Hall
- SC 412, principal acesso a Porto Belo,
nO 100, próximo a BR-l0l - Fones: 47
3369-5453/47 9109-4289 Site: www.
portobehimasterhall.com.br)

VEM CHINELINHO...
Sempre acreditei que para todo pé de chinelo velho há
seu par igualmente acabado. Oue toda panela tem sua

tampa, que toda metade da laranja tem outra metade
igualmente madura, ácida ou doce. Mas, confesso para
vocês. Toda vez que vejo o Matthew McConaughey, na

mídia com a namorada brasileira, eu desconfio que o

par do meu chinelo anda em pés errados. Ai, lasquêra!

APOIADO!
Empresas que investem em solidariedade, merecem nosso apoio e divulgação. A Mauro Veículos
lançou a campanha "Vamos fazer o dia da crinnça fantástico?" e a mensagem é simples e clara:
Arrecadar brinquedos para as crianças carentes. É só comprar um brinquedinho e entregar na
loja Mauro Veículos. Pronto. Você fez uma criança se sentir super fantástica. Parabéns aos res

ponsáveis pela iniciativa. Informações: 3275-1132.

BISCOITO DA SORTE

Pronto paro mais um dia?

• "

�
ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Se ligo nos dicas: Use escadas
00 invés de elevadores; Tome café
do manhã todos os dias; Troque
o leite integrol pelo desnatado;
Troque o maionese por mostarda;
Troque o refrigerante normal pelo
diet. ou por águo; faço 5 minu
tinhos de alongamento todos os

.

dias; Prefiro os petiscos naturais
aos industrializadós; e como pelo
menos, 6 pequenos refeições no
dia. Será que eu consigo?
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Romantismo e ação
em Negócio da China
Protagonizada por Fábio

.

Assunção e Grazi Massafera,
a substituta de "Ciranda de
Pedra" terá até máfia chinesa

Lívia (Grazi Massafera) é uma mulher batalhadora, forte e corajosa. Essas
características ajudam a definir sua personagem na trama de Miguel Falabella

Assim como o biscoito chinês que traz
uma mensagem de sorte no seu interior,
"Negócio da China" vai mexer com o des
tino de seus personagens, fazendo com

que o telespectador assista a urna nove

la ágil, leve e colorida, com muito amor

e muita aventura. As tramas, que falam,
principalmente, dos relacionamentos

pessoais entre homens e mulheres e pais
e filhos, estão sendo trabalhadas com

bastante humor e irreverência. Aliás, esse
universo cômico e transgressor é uma das
características de Miguel Falabella, autor
da novela que ocupará a faixa das 18h a

partir de segunda.
A novela é contada nos dias de hoje

e lança- mão de romantismo e ação, com
cenas de kung fu e uma grande corrida do
ouro, que tem início a partir de um roubo
bilionário. Em "Negócio da China", Mi
guel Falabella também trata das relações
emocionais entre os personagens, rela

ções que, em muitos casos envolve amor,
mas um amor tortuoso e sofrido.

Será mesmo que a oportunidade faz
o ladrão? O chinês Liu (Jui Huang) não
deixou escapar a oportunidade de roubar
um bilhão de dólares de um cassíno em

sua terra natal. Para fugir com toda essa

fortuna sem deixar rastros, Liu guardou
as informações sobre todo o dinheiro
num pen drive, pegando carona na mo

dernidade que é capaz de transformar em
virtual qualquer coisa que possa ser colo
cada em nossas mãos.

Mas engana-se quem pensa que pode
desviar uma quantia tão grande de di
nheiro sem ser descoberto. É exatamente

o que acontece com Liu e esse "negócio
da china". Na mira da máfia chinesa,
o ladrão, que esconde vários segredos
- como o fato de ser um exímio lutador
de kung fu -, foge pelas ruas de Macau e

Hong Kong para salvar a própria vida.
Liu vai parar em Lisboa. Ele carrega

consigo o.pen drive, que traz a imagem
de um dragão chinês e se assemelha a um

pingente qualquer. No aeroporto, sem

saber exatamente para onde ir em segu
rança, conhece os portugueses D. Aurora

(Maria Vieira) e João (Ricardo Pereira).

Família quase
feliz. Lívia (Grazi
Massafera), Heitor
(Fábio Assunção) e
Theo (Eike Duarte)
terão que vencer
vários obstáculos

para viverem
como uma família
novamente

Mãe e filho estão de malas prontas e pas
sagem na mão para viajar para o Brasil.

O chinês troca algumas palavras. com
D. Aurora, tempo suficiente para que a

generosa senhora portuguesa convide
Liu para uma visita à casa de sua famí
lia no Riode Janeiro, para onde está se

mudando. Pouco antes do embarque de
João e sua mãe, Liu decide, num ato de

sesperado, esconder o pen drive na bolsa
de D. Aurora.

Mas como toda a boa novela, além do
bandido, também tem de ter o mocinho e

a mocinha, neste caso, interpretado pelo
ator Fábio Assunção e pela atriz Grazi
Massafera. Heitor (Fabio Assunção) e Lí
via (Grazi Massafera) se amam verdadei
ramente, mas esse sentimento não é sufi
ciente para fazer com que eles consigam
viver juntos. O casal enfrenta o dia-a-dia
de uma relação conturbada, paradoxal
mente baseada num forte amor.

Heitor é um homem apaixonado, que
sabe o que quer. Ao mesmo tempo, é
um menino que ainda não saiu da bar
ra da saia da mãe protetora, a Luli Ma
ria (Eliana Rocha). Já Lívia é uma jovem
que consegue, ao mesmo tempo, manter
o romantismo e ser batalhadora, forte e

decidida. Lívia e Heitor se casaram mui
to jovens, graças a uma gravidez não pla
nejada. O relacionamento se desfez ao

longo do tempo, até Lívia decidir tentar
recomeçar, a vida longe de Heitor. Ela

parte para Portugal, para aproveitar uma
oferta de trabalho que, em princípio, era
bastante atraente. Mas os planos não dão
certo. Motivada ainda pela saudade do
filho - que ficou no Brasil com sua mãe,
Suzete (Yoná Magalhães) -, Lívia decide
voltar para o Rio de Janeiro.

Ainda no aeroporto de Lisboa, Lívia
conhece João (Ricardo Pereira). Na hora
em que os olhares deles se cruzam, João
se encanta. Assim como fez Lívia, João
deixa seu país para tentar uma vida me

lhor, num Ingar que ofereça boas oportu
nidades de trabalho. Esse lugar é o Brasil,
mais especificamente o Rio de Janeiro.
É na cidade maravilhosa que tudo vai
acontecer.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Um domingo
maquiavélico

É de 1513 a obra que não sai demoda. Nas mãos
dos políticos de Brasilia ela é vista. Suas frases são
citadas por esses, nos bastidores. Escrevo de "O

Príncipe" de Maquiavel. Foi o primeiro livro que
estudei, enquanto cursava Direito. Esmiuçando-a,
encantei-me pela obra. Aqui, Maquiavel aconselha
os governantes como governar e manter o poder ab
soluto, mesmo que tenha que usar a força militar e
fazer inimigos. A contribuição do ífaliano Nicolau

Maquiavel para omundo é imensa. Ensinou, através
de sua obra, a vários políticos e governantes. Aliás,
a obra de Maquiavel entrou para sempre não só na
história, como na nossa vida do cotidiano atual, já
que é aplicável a todos os tempos. frases, como: "Na
política, os aliados atuais são os inimigos de ama

nhã". "Os homens ofendem mais aos que amam do
que aos que temem"."O homem que tenta ser bon
doso todo tempo está fadado à ruína entre os inúme
ros outros que não são bons". "O homem esquece de
forma mais fácil a moite do pai do que a perda do
patrimônio". Parece que alguém disse isso ontem,
mas faz 500 anos. Em função das idéias defendidas
no livro, o termo "maquiavélico" passou a ser usa

do para aquelas pessoas que praticam atos desleais
para obter vantagens, manipulando as pessoas. Este
termo é injustamente atribuído a Maquiavel, pois

.

este sempre defendeu a ética na políticá. Foi tão éti
co que morreu amargurado e deixando a familia na

miséria. 'Porém, Maquíavel nunca chegou a escre

ver a sua frase mais famosa: "os fins justificam os

meios". Mas com certeza é o melhor resumo para
suamaneira de pensar.

Nas últimas semanas estive em cidades do Vale
dos Rios Itajaí e Itapocu. Todas, mas todas, estão re
pletas de obras. A pavimentação é predominante.
Cheguei a pensar: "dessa maneira deveríamos ter

eleições nas prefeituras anualmente". Assim, Ma
quiavel entra em ação com "os fins justificam os

meios" - ou houve muito trabalho, ou não houve
trabalho algum, durante os quatro anos de governo
nessas cidades?". Seriamuito bom se todos os candi
datos a vereança da nossa cidade soubessem o peso
de Maquíavel na política. Mas muitos não sabem
nem o que é plano de governo. Igual a um aluno que.
encomenda o trabalho de aula, muitos deixam a en

tender que pediram para terceiros fazerem seu pla
no. Sobem em palanques prometendo soluções fá
ceis e fazem promessas esdrúxulas, como ciclovias
cobertas e hotel de luxo no Morro das Antenas. Ao
mesmo tempo querendo fazer desse espaço, uma
área de proteção ambiental. Quase um surrealismo!
Dizem coisas que nem BarackObama realizariapela
cidade. Confundem os eleitores nas propostas: ao
mesmo tempo que pregam a não ida da biblioteca
pública ao meio da cidade, por causa do barulho,
situada ao lado dos trilhos do trem, prometem que
vão remover o trem do centro da cidade.

Quem são os culpados dessas "falhas" de comu

nicação? Somos nós, os eleitores. Ouve-se a toda
hora: ''Vou votar no meu garçom porque ele me

atende bem". ''Vou votar no cara do boteco porque
ele faz fiado". ''Vou votar naquele porque ele é um
bom parceiro de truco". E por aí vai. O quemais que
ro, é um dia nãomais usar o chapéu que sempreme
serviu: povo ignorante, político corrupto.

VARIEDADES-----�---

CINEMA '.',

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Mam'ma Mia (Leg)
(14h30, 17h, 19h1 0, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Space Chimps: Micos no espaço (Dub)
(15h - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Hellboy - O exército dourado(Leg)
(16h40 -todos os dias)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• O nevoeiro (Leg) (16h30, 19h, 21h30 -todos os

dias) (14h - se�eg!quí)
• Kung Fu Panda (Dub) (14h30 - sab/dom/ter/qua)

• Cine Cidade 2
• Hancock (Dub)(17MO, 19h30, 21 h20 -todos os dias)
• Os Mosconoufas (Dub) (14h, 15h40 -todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Super Heróis e a ligo da injustiça (Leg)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

��3 . .

lllacÓvel (Leg) (16h15, 18h, ��W�2�ft$�:i
ias)- (14h30 - sex)

. , .

QutllS no mundo da lua (leg)
/dom/seg/ter/qua!qui)

arkt 1
.

e o ligo do injustiça (leg)
17MO, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

ork!2
acável (Leg) (16hI5,

- (14h30 - sex)
os no mundo do I

dotnlseg/ter/quo/quil

rkt4
(leg) (16h40, 21Mp - todos
I (14h20, 16hl0-todasjls

5
o (leg)

� todos QS dias)
sexo forte (leg)
O - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Bezerro de Menezes (16h30, 18h15 -todos os dias)
• Controle absoluto (14hI5, 19h45, 22h -todos os dias)

o terrivel diário
do Dr. CornélitJs

Um baú encontrado após o morte do
Doutor Cornélius Wonhelsing - o famoso
coço vampiros é o ponto de partido deste
misterioso livro infantil. lendo o obro, os
crianças têm o oportunidade de interagir
com o livro de vários formos. Desde ima
gens holográficos que mudam depen
dendo de onde se olho, até uma página
preto que preciso ser esquentado poro o

aparição de uma mensagem secreto.

DVD

Seqüências de
tirar o fôlego

o reitor do escola, Dean Stanforth diz que
Indiano e suas ações recentes o tornaram
alvo do governo que o está pressionando
poro demiti-lo. Ao deixar o cidade India
no recebe uma proposto: ajudar em uma

missão e deparar-se com o coveiro de
cristal de Akotor.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
A emissoro nóo divulgou o capítulo.

TRÊS IRMÃS
Dora afirmo poro Rofinho que nóo vai desistir de
Bento, mas o menina diz que jamais vai aceitá
la. A mulher que Bento e Alma ajudaram pede
paro dor o nome de Bento o seu filho. Pedro
Henrique aparece no consulto de Natália com

Alma. Wolquiria diz o um tabelião que quer fa
zer uma doação de seus bens em vida, passando
todos poro o nome de Eros. Alcides descobre
que Violeta foi ameaçar Pacífico. Virgínia diz
o Waldete que o menino está bem e que sobe
que aquele não é seu nome verdadeiro. Augusto
aparece poro Violeta em sonho. Doro lembro
do ocidente de Artur enquanto está dirigindo e

quase bote em um caminhão.

A FAVORITA
Dodi fica furioso e mando Zé Bob sair de sua

casa. Gonçalo estranha que Floro se sinto à
vontade na caso que pertenceu a Donotela. Zé
Bob conto poro Pedro que Dodi está morando
numa mansão. Leonardo cozinho poro Catarina,
tentando provar que mudou. Pedro conto poro
Gonçalo que Dodi comprou uma mansão. Floro
ouve e fico nervosa. ,Gonçalo explico poro Nor
ton e Holley que precisa comprar os terras de
Augusto César se quiser ampliar os negócios de
suo fábrica. Gonçalo pergunto onde Dodi arru
mou dinheiro poro comprar aquela mansão.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Toni, Hiromi e Zulu dão cobertura o Ari e Dani
lo, que fogem pelo corredor. Toni se vê cercado
por um grupo de reptilianos e mondo Hiromi e
Zulu fugirem. Toni dá seqüência de kung fu nos

reptilianos. Cléo pressente o perigo. Elo e Car
valho soem da Cela e fogem poro o subterrâneo.
Perpétuo se sente fraco e fico prestes o ser der
rotada por Draco. De repente, o roia de Perpé
tuo ganho forço e derrubo Droco e Ielê. Os dois
desmaiam. Noé e Perpétuo vão fugir. mos dão
de coro com reptilianos. Eles conseguem derro
tá-los e correm em direção 00 subterrâneo.

CHAMAS DA VIDA '

Suelen conto poro Yilmo que Ivonete estó grá
vida. Vilma fico possesso. Beatriz pede poro
Marreta retirar o queixo do Diego. Marreta diz

que não vai adiantar retirar o queixo porque
o hospital registrou o tentativa de assassina
to. Beatriz diz que Diego não é um assassino.
Manu acho que Diego teve o intenção de motor
Marreta. Beatriz dá uma topo no coro de Manu.
Manu pede paro Marreta expulsar Beatriz do
ferro-velho. Vilma fico decepcionado com To
mós depois do revelação de Suelen. Vilma per
gunto poro Suelen se Tomás já sobe do gravidez
de Ivonete. Suelen diz que não.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---�-----VARIEDADES

Xuxa passará
por perícia
Segundo o jornal A Folha, Xuxa terá de
realizar um exame psicológico a pe
dido da Band, para constatar se teve

algum dano psicológico com o fato da
emissora ter exibido fotos dela nua.

Xuxa entrou com açõo indenizatória
pedindo RS 5 milhões. Procurada,
a assessoria de Xuxa diz que nõo
comenta o assunto até o desfecho. De
acordo com advogados, a autorizaçõo
deste tipo de perícia é rara.

Atriz paparica
primeiro neto
Lucinha Lins, a Vilma de Chamas da
Vida, só quer paparicar o neto. O

.

menino é fruto da uniõo de Joõo
Werner Lins - filho de Lucinha com

o ex-marido, o cantor Ivan Lins - e

Fernanda Diomelli. Nascido esta

semana, é o primeiro neto de Lucinha
e do cantor Ivan Lins. O atual marido
de Lucinha, Cláudio Tovar, diz que a

família está muito feliz, mas prefere
nõo falar com a imprensa.

Eleito o mais
belo sorriso
Osdentistas brasileiros elegem um

nome famoso, anualmente, para
o título do sorriso mais belo. Em
2008, a SBOE (Sociedade Brasileira
de Odontologia Estética) escolheu a

cantora baiana Daniela Mercury, como
a dona dO.Sorriso do Ano. Em 2007,
o sorriso mais poderoso ficou para
o ator Murilo Rosa e em 2006, Rita
Guedes. Em 2004, Luigi Baricelli foi
escolhido o sorriso da década.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. P'REVISÁO DO TEMPO . Fonte: Ciram/Epagri

Sol em Santa Catarina, com aumento de nuvens

e chance de pancadas isoladas de chuva entre a � Fases lla1ua
tarde e noite no Oeste e Meio-Oeste. Temperatura ·-_·_·-·····_--··--_·c······-_·--_·_·�--···--·----r·-------.--

elevada com sensaçõo de ar abafado.

�'Jáfagi.lá do S�I e Regiãtl

SOLUÇÃO
21/10

HOJE .
. SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

Mi�:140Cq_� MíN: 16° C
-

MíN: 14° C MíN: 13° C
MAX: 23° C MÁ)(: 23° C MÁ)(: 23° MÁ)(: 21° C
Nublado Chuvoso Nublado com pancadas Chuvoso

de chuva

I�)
ÁRIES

''1'
(20/3 o 20/4)
Você esta em uma

� [ fase que se esten-
derá até o final

deste ano de sucesso profis
sional. Você quer ser visto com

todo poder e o último coisa que
desejo é passar despercebido.
É através do carreira que você .

protura realização no vida.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Você tem o possibi
lidade de expandir
suas finanças

. especialmente se puder dividir
algumas tarefas através de par
cerias. Você pode confiar em suo

intuição, que estará aguçado,
especialmente no que se refere
os transações de mercado:

,.... '"
CÂNCER

��.I:.� J:c��e�2���:idO o

: 'clássico dilema do
liberdade vigiado.

Você quer mais independência
poro explorar o vida, mos quer
também suo famoso e necessá
rio segurança. Quer se libertar
dos restrições do matéria pelo

. qual você se expresso.

L� LEÃO

#
LIBRA

�,:) (22/7 o 22/8) (23/9 o 22/10)
:. '} Fase sem preocupa- Você tem consegui-

� U---; ções com o tempo, do fazer uma vida
querendo fazer algo bastante confor-

significotivo. fsse significado que tável no ambiente doméstico.
procura, você encontrará através Mos essa vida caseiro não pode
do trabalho e do que fizer aos restringir seus passos. Cuidado
outros. A purificação do corpo, apenas poro não exagerár e dor
com boa alimentação e exercícios '. passos maiores que os pernas,
lhe fqrá bem. especialmente nos finanças.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11) ,

Nesta fase suo

inspiração e forço
estão situados no
comunicação. Seus

pensamentos e suas palavras po
dem ser transmitidos ao� outras,

. que se sentirão estimulados.e
incendiados pelo suo motivação. A:
fase pede que você compartilhe.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Você posso por uma
fase que o conhe
cimento deve ser

integrado à suo personalidade,
ou você pode passar por alguma
confusão. Não saio por aí
achando que sobe tudo. Ajo com

humildade e você terá o chance
de mostrar seu conhecimento.

I1f
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Apesar das limio

tações você deve
ter bem claro que

"mais" é melhor que "bastante".
Você deve se expressar com
audácia sem desistir diante dos
obstáculos. Há um lado seu,
brincalhão, que deve ser trazido.
à tono para divertir a vida.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Nesta fase você
já pode expandir
seus recursos

como uma maneira interessante
de conseguir mais alegria. Os
ganhos financeiros e materiais
tendem a aumentar. E você. sagi
tário, até nesses ganhos percebe
o toque de Deus em sua vida.

. CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1) .

� , Você está em cena
,

-

como ator prinêi-
pal. Sua inspinição

anda alta e você não perde o

óportunidade de sair filosofando.
. Comportamegto estranho para
'capricórnio. Neste·momento, você
tem habilidade de semear nova .:
vida a todos a sua volta.
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ANIVERSÁRIOS

3/10
Adolar Kühne
Amélia Dalpiaz
Ana Clara Schmitz
Ariadni I. M. Rodrigues
Arthur B. F. Muniz·
Carlos L. Tamanini
Claudete Leithold

.

Cleberson Meyer de jesus
Clerecí Alves Pereira
Dalton L.Jerreira
Dievo A. flor da Silva
Donlda Coelho Hoengen
Elemar Baumann
Elvira Demarchi
Evelise Mokowa
Ferna allagno(01) / )C

Franc
.' .Leitemperguer

, Iracema :QOller Schulle
JJtio K-o..-ell
"Jaimê ail Silva
i'
Jane tanuza Keuneck
Jenifer P. Oliveira
Lourdes Colaço
Moicon Adilson teixeira
Marcelli I. H. Nueber'
Marcos L. Erdmann
Maria de Lourdes de S. Hullenger
MCida J. L. Franzner,

; Maria o.dete. Gramm Blank
li Marlete Naiberg
yMarli Franke Siewerdt
Marlice el Steffens

..Nilo Si
, .

•

'

Oilirlei .Sfewerdt
;

Rogériofruppel
Roseli Junkes
Sandra Mgrcela Dalpiaz Jung
Sllharon Sabrina Stragb
Sonia Sandra G. Alves
Victcu:.Edúardo Tavares
Wllian Marcarini Voelz

DIVIRTA-SE

'Relato
Eu era professora de crianças de 3 anos,
no período da manhõ, e morava em uma

casa nos fundos da escola. Certo dia, um
dos alunos chegou bem mais cedo e foi
ao meu encontro em minha casa. Eu me

penteava quando ele entrou.
- Bom dia, querido! - eu disse.
Ele me cumprimentou e ficou olhando,
enquanto eu borrifava o cabelo com

spray.
Ao ver o espanto dele, perguntei:
- Sua mõe nõo usa isso no cabelo?
- Nõo, ela usa para matar barata!

AQUÁRIO'
(21/1 a 18/2)
Você já compreende
que "onde existe a

escuridão, o poder
salvador também nasce". Quando
as coisas parecem mais difíceis,
aparece a solução. Ultimamente
você sente como se tivesse um
a!1jo da guarda que aparece
sempre que você precisa. .

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Você tem .

""'f'" necessidade de
decifrar a vida

interagindo com outras pessoas.
Cuidado apenas pora não perder
o discernimento e eleger para sua
salvação, um guru ou mesmo um

herni. Sua salvação em'momentos
de dificuldade está em suas mãos .
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QUATRO COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Apevinos
Bairros

A nova edição do programa,
Apevi nos bairros s�rá no dia 21'
deste mês, no Centro Empresa
rial de Jaraguá do· SuI. A palestra
"Orientações para o acesso ao cré
dito - Utopia & Realidadll", com
Osni Rogério Vieira Branco, consul
tor do Sebrae está agendada para
o evento. A atividade deve atender
os bairros Czerniewicz e Amizade.
O programa também oferece con

sultoria de orientação gratuita,
nos dias 22 e 23. Os interessados
devem ligar para o telefone (47)
3275-7024.

. Treinamento:

Negociação em

compras
A Apevi (Associação das Micro e

Pequenos Emprésas do Vale do Ita
pocu) 'realiza de 13 a 16 de outu

brq o treiname.pto "Negociação em

compras". O curso'S'eró ministrado
•! porMárcioMagalHães.As iQscrições

.

devem ser feitos no Apevi junto'oo
Centro)�mp��$arial d�tJoroguá;,do
Sul. O illvestimento puro nucleados i

i!e de R.S 240, os assotiodos pagam .

RS
..
265 e os Hêmais interessados,;!

in*estem;�.$ 3?O:'MlIis irifgrmbçóes
'J

pelo telefon� {47f' 3n5-7Q�4'j;ou
atrave,s.do a-mpH �veQ�os@"opevt
com.bl:

.

,,,,"f i,:

Ofi·£i�,!: Direção
..
e P�pdução

As inscrições para o ofi6in.o de
direção e produção - ligada 00

projeto Jaraguá em Curtas - es

tão abertas ate o dia 8 de outubro,
quarta-feira. O investimento é de
R$ 80 e os vagas são limitados. A
oficina será realizada no dia 12 deste
mês, das 9h às 12h e dos 14h às 18.
Para mais informações, os interessados
devem ligar no telefone 3275-2477.

VITRINE--------------'-

MOSTRA DE TRABAtHOS
A Mostra de Trabalhos desenvolvida pelas crianças do Centro de Educação Infantil Sidnei Alexand�e,Berns,

.�º Bair�� Viera, toi realizada em setemQro. A atividade t�ve colaboração.�os Qois.

<'

SENAC

Processo Seletivo
As inscrições paro o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia Senac/SC

em Blumenau, Chopecó, Florianópolis, Jaraguá do Sul e Tubarão estão abertos
ate dia 2 de dezembro. Gestão do Tecnologia do Informação, Tecnologia em Pro
cessos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e logística,
são os cursos disponíveis. Os interessados devem fazer se inscrever pelo site www.

sC.senac.br. A provo estó marcada para 6 de dezembro.

LOTERIA

CONCURSO N° 04282

CONCURSO N° 867
Hl - 12 � 16 � 11 -- 22

� 31-

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Catia Regina Soares, Presidente da ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA

MARCOS VALDIR MOROSO, no exercício das suas atribuições estatu

tárias, convoca os associados da referida entidade para a Assembléia Geral

Extraordinária, a realizar-se em sua Sede, na rua José Aldano Vieira, 757
- Bairro Avaí - Guaramirim - se, dia 24 de outubro de 2008, com instalação,
em primeira convocação, às 16:00 horas, com a presença da maioria simples
e, em segunda convocação, às 16:30 horas, com qualquer número (cfArtigo
20 do Estatuto) para deliberar sobre o seguinte: Eleição da nova Diretoria que
ocorreu em 26 de Setembro de 2008 sem quorum legal para sua realização.

Guaramirim, 3 de Outubro de 2008.

CAliA REGINA SOARES - Presidente

SCAR

Música: Concerto
Primavera

O Concerto Primavera será realizado
no dia 16 de novembro, às 20h30, .no
Sociedade Cultura Artística, em Jaraguá
do Sul. O evento acontece desde 1987 e

promete repetir o sucesso neste ano.Para
os interessados.. mais informações atra-
vés do número 3275-2477.

.

ACIJS

Liderança com

Alto Perlormance
A 130 edição do evento Uderançã com

Alta Performance está agendada para os

dias 8, 9, 13 e 15 deste mês, das 19h às
22h30, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul. Para os interessados, mais informa
ções através do número 3275-0152 .

Wizard Idiomas de

Jaraguá do Sul contrata

ASSESSOR
COMERCIAL E
SECRETÁRIA
com experiência.
Favor entregar seu

currículo na Wizard centro .

Rua Guilherme Wegee 85 .

EDITAL
MARGOTADELIAGRUBBA 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 para' protesto de Titulos contra:

MargotAdelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecídos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofício para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 87380 Sacado: DANiEl KRUGER CPF: 021.798.379·09
Cedente: BV FINANCEIRA S/A·CREDITO.FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953/000

���;�������gv��Ã�r�Etl:d���Tp�W�i J)�S de Divid��ta Vencimento 13/11/2007 Valor 2.921,83

Protoeolo: 87454 Sacado: RAMIERI SCHU GROFF CPF: 961.850.900·15
Cedente: CREDIFAR S.A CNPJ: 05.676.0261000
Número do Titu;o; 2092602 Espécie: Outros Tipos de Olvidas
'Apresentante: CREDIFAR S.A Dala Vencimenlo: 10/04/2008 Valor: 812.60

Prolocolo: 87465 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POLZIN· ME CNPJ; 05.658.046/000
Cedente: GALVAND PECAS TRAT DE SUPERF LTDA CNPJ: 05.433.1861000
Número do TItulo: 11674/A2 Espécie: Duplicata de Venda Mercan1il por Indic-açáo
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08i09/2008 Valor: 159,72

Protocolo: 88008 Sacado: M GOTTARDI CNPJ: 09.188.923/000
Cedente: COOP ECON CRED MUTUO FAB CALC NOVASERRANA LTDCNPJ: 01.667.766/000

���������t��N8�'b�1[AA�E�t: Duplicata de vea�����;;�:��; !r�)�rzo"OB Valor 442,60

Protocolo: 88087 Sacado: ALEXANDRE LUIS RUBINI CPF: 682.970.259·34
Ceãenie: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Titulo; 1298746 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicacão
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 10/09/2008 Valor: 582.66
-".�... _.------------_ .. -.---_._-----_.__ ._--_._-------_--------_._----_.__----

Protocolo' 88089 Sacado: MARCOS DA SILVA BARRETO CPF: 26B.161 .968·80
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Titulo: 8745413 Espécie: Duplicaia de Venda Mercantii por Indicação
Apresentante; BRADESCO Data Vencimento; 10i0912008 Valor: t33,00

Protocolo; 88340 Sacado; ACADEMIA IMPULSO CNPJ: 03.359.8461000
Cedente: MANAGER SISTEMAS LTDA CNPJ: 05.084.5051000

���;�����t��Jdtl6�0�Jilt'�� Duplicata de VeD�':aM::�I���f� 1��jõ��808 Valor 189,50

Prolocolo: 88366' Sacado: INDEX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CNPJ: 06.215.848/000
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LCNPJ: 01.725.627/000
Número do Titulo: 426356002 Espéoio; Duplicata de Venda Mejcantll por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 19/09/2008 Valor: 517.27

Protocolo: 88415 Sacado: Z& S COMERCIO DO VESTUARIO LTDAME CNPJ; 07.283.319/000
Cedente: KRINDGES INDUSTRIAL LTDA
Número do Titu'o: 2877691002 Espécie: Duplioata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 16/09/2008 Valor: 189,67

Protocolo; 88523 Sacado; ZANDAVALL! CUNICAMEDiCA SS LTDA CNPJ: 02.835.416/000
Cedente: CARMEL!NO Gill CPF: 154.170.699·49
Número do Titulo: 851002-4 Espécie: Cheque
Apresentante: CARMELINO Gill Data Vencimento: 21i05/2U08 Valor: 4.000,00
------_.,-----_._-----_----.-_--_ .. __._----_ .. _-

Protocoo: 88524 sacauo: ZANDAVALL! CUNICAMEDICA SS LTDA CNPJ: 02.835.416;000
Cedente; CARMELINO GIL! CPF: 154.170.699-49
Número do Titulo: 851006-7 Espécie: Cheque
Apresentante: CARMELINO Gill Data Vencimento; 21í0512006 Valor: 4.000.00

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida inllmacao, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecem neste Tabeiionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nrc 1589, no prazo
da lei, a fim de Hquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.z

Jaraguã do Sul, 3 de Outubro de 2008
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QUE DROGA!
Isso é demais. Um menino de quatro anos foi poro o creche no qual estudo,
em Timbó, com 19 pedras de crock escondidos no mochila, entre o material
escolar. E ainda queria trocar por 30 pacotes de figurinhas, meio dúzia de
pirulitos, cinco barros de chocolate e mais duas paçocas. A galera tá co

meçando cedo mesmo né!? E poxa, falando nisso, os times daqui do nosso ,

região parecem não saber mais o diferença entre craque e crock, pois nossos

jogadores são todos uma drogo.

FESTA DO VINIL ..
Hoje todos os caminhos levam em direção ao Clube de Campo
Beira Rio. É lá que acontece, nesto noite, mais uma edição
da tradicional Festa do Vinil, Revival Anos 80. Babado que
contará com a presença dos renomados DJs e amigos Bibbe
Andreata, Nene Wolf, Morcela Luiz e Paulico. Imperdível!

NOTíCIA ENGUlÇADA
Fãs do Rubinho Barrichello marcaram

poro o próximo sábado, no Igreja São
Sebastião, missa de sétimo dia de fa
lecimento do motor do corro do piloto.
Morrec .ssím; 'sem mais nem menos,
em Cingapura.

.K�sI�"�
l";'<,

-

in, 3371·1584

" Sabe o que é meia-
idade? É a altura da

vida em que o

trabalho já não dó

prazer e o prazer ,,começa a dar trabalho
ANÔNIMO

������aEJ�iISOn Angeli, do 105 FM,
entrevisto hoje, às 7h30, o juízo elei
toral de Jaroguá do Sul, Oro. Eliane Al
fredo Cardoso Luiz. Elo falará tudo so

bre os eleições do próximo doming�.

VILMA
Hoje, por favor, não ousem esque
cer de ligar poro minha querido
amigo e corretora de imóveis, Vil
ma Mendonça. Nesta sexto-feira
é o dia dela receber o merecido
coro de parabéns. Está esperando
o quê? Ligue já! Parabéns Vilminha
e que Deus abençoe você e todo o

suo família.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o Elisa, proprie
tário do centro de educação infan
til Corujinha. Elo lê o coluna todos
os dias poro ficar hiper informado
dos babados que acontece no urbe
sorriso.

BABADO
Ontem veio pelo e-mail que aquele
coroa separado, bem humorado, lá
de Guaramirim. Aquele que deixou
o mulher há três anos por causo

.

de uma jovem jaraguaense. Pois
então: ele está livre, leve e solto
e onda de encontros ultra secretos
com uma moreno comprometido
que trabalho numa repartição pú
blico. Romance ardido feito "Pi
menta do Ouintal de Coso".

M�IO QUILO
DE LINGÜiÇA·
Em maio o ação do Sadio valia R$
14,00. Com este dinheiro, dava
poro comprar 1,5 �g de lingüiça
toscana Sadio, lá no meu amigo
Sandro, do Mercado Municipal
de Jaraguá, pois o quilo custo R$
9,00. Depois do furacão no merca

do financeiro, a ação do empresa
valia R$ 6,24 ou quase só 0,5 kg do
mesmo lingüiça. Que coisa, não!

o meu amigo Marcelo Müeller é o aniversariante
mais festejado de hoje

CIl
o..
--'
«
z

ª
o:
o

Thiago Venere,
aolado
da bonita
namorada
Suzalim
Souza, festeja
hoje seus 21
aninhos

EM ALTA
A juíza eleitorol
de Jaraguó do Sul,
Oro. Eliane Alfredo
Cardoso Luiz, está
fazendo um belo
trabalho.

4W33760414

Rua Jotsé .M!J.us.. 80 sli 00
Cemm - J� 00 Sul!

DICA DE HOJE
Reunir os amigos e saborear
as delícias do restaurante

chinês, Xanghay.

TE CONTEI!
• Sabe aquela moça bonita, casa
da, antes loira, agora morena, dona
de um par de seios maravilhosos,
que desfila num carro preto? Pois
é gente, ela andou contando em

um salão de beleza da cidade:
só fica com o seu bofe titular por
conveniência, caso contrário,�á
tinha "chutado o pau do barraca"
e corrido paro os braços do outro..
Pode! Em Jaraguá tudo se sabe. Só
tomando mesmo uma dose dupla
do poderoso uísque doze anos com

energético Flash Power.

• Errei. A festa de aniversário da
Tati Falcão, esposa do craque Fal
cão, não será dia 20 de outubro,
como comentei na minha coluna
de ontem, mas sim dia sete.
Falha nosso.

• Ontem foi o último dia de cam
panha eleitoral. A partir de boje,
quem for p�go tentando seduzir o
eleitor pode se complicar. Tudo isso
poro que prevaleço a livre vontade
do eleitor.

• Mais jovem, vaidoso e bem
cuidadQ quem ando, é o "uspene"
Carlos Alberto Ribeiro. Está de look
novQ, com cabelos cor petróleo e

mechas grisalhos, assinado pelo
craque no assunto: o sua esposo
Fátima. Parece um Bugio.

• Quem terá hoje seu telefone
ocupado a cada minuto, em função
de seu aniversário, é o amigo e

gerente do SOR, Marcelo Müeller,
o Marcelão ou Momo, poro us
intímos. Mil vivas.

• No próximo dia 10de outubro,
no Bierbude, acontece a festa
Elos Convidam. A trilho sonoro
fico por conto do sertanejo de
Mazzo & Gabriel e o presença do
OJ Marcelo Luiz.

Um dos grupos que está caindo
nos graças da moçada do nosso re

gião é o Novo Conceito. A rapaziada
foz um pagode de primeiro.

• Como é bom ser lembrado com
carinho por alguém.

• Com essa fui!!
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Vai cair
A novo diretoria do Join-

. ville mal assumiu e já
vem anunciando grandes
novidades. A primeiro de
las, enviado ontem pelo
assessoria de imprensa do
clube, foi o de que o novo

comissão técnico vai acom
panhar, do arquibancada,
o jogo contra o Próspera,
neste sábado (4/10), quan
do o JEC representará o Ju
ventus. O nome dos novos

comandantes ainda não foi
divulgado, mas o clube diz
que o técnico Agenor Pic
cinin está foro dos planos.
Resto agora saber quem vai
comandar o time e se teró

. alguma mudança também
no elenco.

FUTEBOL AMADOR
Começa hoje; na sede do Liga Jaraguaense de Futebol, ul11P série de
Julgamentos referentes aos casos da Primeira e Segunda DMsôes da'
,Jiga JarQguaens�. P,9r isso, mais uma vez, o rodada d� Se�undono
foi.odiada •. O diretor t�çnico da\�ssbçioçijo )gr(lguaeoses de Arbitros,
Mórcio Stein, alegou que não vai se(pós�ível julgar todos es casos,

ll�fi��o, n��t�r e-se��nô, só a eríío
e"do Primeiéô"no. ·.A �',l:L

ESPORTE����������
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Goleiro do Nei Automóveis (E) observo o bolo entrar no jogo em que suo equipe perdeu poro o Nicopel por 7x5

SEGUNDA FASE

Dois times já estão
na 3° fase do aberto
Competição segue hoje no ArthurMüller
JARAGUÁ DO SUL

.

Ainda faltam duas rodadas

para terminar a segunda fase
do Aberto de Futsal de [ara
guá do Sul, mas duas equipes
já garantiram classifícação
- Nicopel Futsal e Taka Fácill
Sport Center. E outras três po
dem também carimbar o pas
saporte para a próxima fase
hoje à noite no Ginásio Arthur
Müller. Até o momento foram

disputados 50 jogos, com 305

gols marcados, média de 6,1
por partida,

A rodada de hoje começa
às 19h15 com Posto Cidade/
Tio Patinhas, que está fora,
e o Smurfs/Cachaceiros, que
se classifica se vencer o jogo.
Na seqüência, a Kíbel/Ex-As
tros também se garantirá na

terçeira fase se vencer o Vi
tória. Este, por sua, tem de
vencer e torcer contra a pró
pria Kibel/Ex-Astros na pró
xima quinta-feira (9/10). Para
fechar, o Baumann enfrenta a

Karlache precisando de uma

vitória.' Já a Karlache joga
para ganhar e

- aí fica na tor-
. eída por um empate da Bau-

PRÓXIMOS JOGOS
-$���'-FEIRí (3/1Ol-GINÁSIO ARTHU ÜLLE.R
!"';'l2.b15 .,J"Posto·Cmode/Tio. patiJlhos x,Smurfs/Cachocelros;
• 20hOó - Kibel/Ex-Ast[ps x Vitória

")c-f4

20h55,,- Karlacke x Bául11O;Qn

OUlNTA-FEIRA (9/10J -ÂRENA JARAGUÁ
-19h15 __: Dutra/Brandenburg x Klferro
;0 20h05 J:'Baumonn xBorracharIa Senem
• 20h55 £_ Kibel/Ex.Astros,x �iêopel

'''·;Iiilb.· +.

mann na rodada da semana

que vem.

.

Os dois primeiros classi
ficados foram conhecidos na

noite de quarta-feira, no Giná
sio do Sesi. O Taka Fácil/Sport
Center venceu a Borracharia.
Senem por 5x4 e lidera o Gru

po G com seis pontos. Senem,
Baumann e Karlache duelam

pela outra vaga na chave. E
a Nicopel ganhou do Nei Au
tomóveis por 7x5 e está em

primeiro do Grupo F com seis

pontos. Ela pode ser ultrapas-

sada apenas pela Kibel/Ex-As
tros, que tem um ponto e dois

jogos para serem disputadas.
Já o Vitória, que tem três pon
tos, só pode chegar a seis e aí

- perderia a vaga para a Nicopel
no primeiro critério de desem

pate - o confronto direto.
Na briga pela artilharia,

Renato, do Dutra/Branden- -

burg, continua na liderança;
com 13 gols. Logo atrás vem

John, do Taka Fácil/Sport
Center, com 12 e Paolo, da

Nicopel, com dez.
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CATARINENSE

Sub-20 joga em casa pela semifinal.
Juvenil tem amelhor campanha e quer garantir vaga no quadrangular decisivo

\
"

JARAGUÁ DOSUL o retumo do quadrangular final
A exemplo do time adulto a em casa. O técnico já adiantou

equipe juvenil da Malwee/Fl'v1E
'

que colocará em quadra duas for
também dá show no Estadual. mações: uma com a equipe cam

Com jogadores que já atuam rio peã dos [oguinhos e outra com

elenco principal, mesclado com os jogadores que já atuam com

campeões dos [oguinhos Aber- o time principal. "Com a saída
tos, a equipe segue invicta no do pessoal para a Seleção cinco

Campeonato Catarinense de Fut- dos nossos atletas estão treinan
sal Sub-20 Masculino. E hoje e do com o adulto e paramanter as
amanhã querem provar que são duas bases vamos trabalhar desta
o futuro do salonismo jaraguaen- forma", explicou .

.

se, jogando em casa pela 4a fase Vieira não aponta favorito.
da competição. Na visão dele o campeonato está

A campanha é impecável: equilibrado e todos têm con-

14 vitórias e um empate em 15 dições. E quem for ao Parque
jogos, 122 gols marcados e ape- Malwee assistir aos jogos, não
nas 33 sofridos. Na classificação se arrependerá, além do equilí
geral os comandados de Renato

.

brio haverá o clássico regional
Vieira lideram ao lado da Unisul entre JEC e Malwee. Nesta fase
- ambos estão com 43 pontos. O· da competição os dois melhores"

.

objetivo da Malwee nessa fase é times de cada chave (L e M) pas-
ficar em primeiro para garantir sam para o quadrangular final. Técnico jogará com duas formações: a equipe campeã dos Joguinhos e os jogadores que já atuam no adulto

- ,

NOÇ�d���9MU�;� o���e!�2!�m�!�£�!�pe:£!�!s
Tornou-se, assim, o principal centro de Irradiação da moda e da cultura. As elites urbanas, principalmente os

jovens, começaram a imitar os americimos "way of life". Nossas raízes estavam ao esquecimento. Foi quando,
em 1947, na. cidade Porto Alegre, um grupo de estudantes do Colégio Júlio de Castilho, oriundos de regiões .

agrícolas e dos pampas e liderados por Paixão Cortes, criou o Centro de Tradições Gaúchas, o mítico "35:'.
Receberam o apoio da liga de Defesa Nacional, responsável pela organização das festividades da Semana da
Pátria, quando retiraram uma centelha do "Fogo Simbólico da Pátria" para transformá-Ia em "Chama Criou
la", como símbolo da união indissolúvel do Rio Grande à Pátria mãe e o desejo de que a mesma aquecesse o

coração de todos os gaúchos e brasileiros.

UM MODO DE VIDA
OS Centros de Tradições Gaúchas são institui

ções poderosas para a réplica de· seu peculiar
"modo de vida". Não há nada parecido, nem
tão eficaz, em outros movimentos culturais.
Não há, por exemplo, um CTB, Centro deTradi
ções Baianas.lmagine um baile "tradicionalis
ta" em Passo Fundo com todas as meninas ves
tidas de baianas e os meninos de capoeiristas.
Pois no CTG de Boa Vista, a maior associação
civil de Roraima, no sertão de Guimarães Rosa,

.

no cerrado do Planalto Central, na Amazônia,
em Lisboa (Portugal), Tóquio (Japão), no "cali:
fórnia (USA), ou em qualquer lugar do mundo,
onde existe um CTG, os homens comparecem
às testas de bombacha e os crianças dançam
a mncheíru, o maçanico ou chimarrita, seguin
do os passos exatos descrito no "Manual de
Danças Gaúchos" editado em 1955 porPaixão
Cortes e Barbosa lessa. No culinário não fal
tará churrasco, arroz çarreteiro, feijão mexido,
quibebe e roupa velho.

QUEM É.GAÚCHO.? "

A Corto. do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), docultleQto que regulamento
as ações dos CfGs, não define precisamente quem é gaúcho, então,tJualquer pessoa
pode se assoeiar o um e1'6 e reivindicar suo identidade. Ser gaúcho se tornou uma

"opção identitária" tão válido, tão reconfortante e tão divertido, quanto ser punk,
surfista ou metaleiro.

�

PIONEIROS· EM
JARAGUÁ DO SUL
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Brasil arraso Ilhas Salomão
Seleção venceu por 21xO, segundo maior placar da história
BRASíLIA

Ninguém esperava outro

resultado que não fosse a

goleada .. E, quanto a isso, não
houve surpresas. O Brasil ven
ceu facilmente a seleção de Il
has Salomão nesta quinta-fei
ra, em Brasília, na sua segunda
partida do-Mundial de Futsal.
O placar de 21xO entrou para
a história corno o segundo
maior placar em Mundiais. O

primeíro foi 29x2 no jogo Bra
sil e Guatemala, em 2000.

Como o placar 'indica,·
foi uma partida do ataque
brasileiro contra a defesa
adversária. Nem podia ser.
diferente contra uma equipe
com jogadores de 18 anos e

que ainda não completaram
o ensino médio. Mas quase'

.

os papéis em quadra se in
verteram. Os inocentes sa

lomônicas éstiveram a ponto
de comemorar ao menos um

golzinho. Já seria a glória
para o esporte do país.

Por duas vezes, o ala Jack
Wetney fez finalizações peri-

.

gosas. Momentos de tensão

que paralisaram a eufórica
torcida brasileira no ginásio
Nilson Nelson. "Vi a bola en

trando, meu Deus!", deses

perou-se o quas_e herói de Il
has Salomão. Ele só não fez a

festa dó gol porque, em ambas
as ocasiões, quem não ficou

parado foi o goleiro Tiago. Em
lances de reflexo, ele salvou em
cima da linha. "Não sei como

Falcõo fez seis dos 21 gols e assumiu o artilharia até agora no Mundial com oito, dois o mais que Lenísio

Espanha enfrenta' a Líbia hoje
Os atuais campeões mundiais vol

tam à quadra hoje, às 1 Oh30, para ten
tar assumir O' posto de líder dB Chove
D e ganhar da líbia, um dos times

empatados no embolado grupo, que
. tem ainda Irã e Uruguai dividindo a

primeira colocação. O técnico Venan-

.

cio lópez afirmou que seus jogadores
não poderão repetir os mesmos erros

que tiveram contra o Irã. "Sabemos de
nossa capacidade, mas também sabe
mos que se não .mantivermos nosso

nível, qualquer seleção pode nos cau-
.

sar problemas", concluiu.

mais importante que os joga
dores vibraram muito. Todo
mundo está muito focado",
afirmou o técnico PC de

Oliveira. A seleção de Ilhas
Salomão não vai esquecer tão
cedo o jogo. O futsal chegou
ao país. há apenas seis. anos.
Os jogadores que entraram em

quadra eram apenas meninos.
O melhor jogador do mun

do posou para fotos com os fãs
salomônicos aÇl final da parti
da. Os estreantes em umMun- .

dial já teriam um troféu para
levar para casa. Não têm do
que reclamar. "Não podería
mos esperar nada diferente do .

que tivemos: aprendizado e

diversão", comentou Wetney.

ele conseguiu defender. Já es

tava saindo para comemorar",
lamentou o jovem jogador.

"Conseguimos evitar e o

René Simões é o novo treinador do Flu
No mesmo dia em que Cuca deixou o elube, diretoria anunciou a riova contratação

RIO DE JANEIRO

Mau Cuca deixou as Laran

jeiras, a diretoria do Fluminense

agiu rápido e contratou René
Simões para substituí-lo. René
'assume o tricolor com uma

.

missão ingrata, já que tem dez
rodadas para fazer com que a

i equipe volte a vencer. Depois de

g Renato Gaúcho, Cuca não resis
� tiu a mais uma rodada na degola
,� e deixou o cargo após reunião

� com a diretoria.

� Cuca chegou às Laranjeiras
no dia 16 de agosto, dirigiu o

clube por nove jogos, com duas
vitórias, cinco empates e duas
derrotas, 12 gols pró e 11 contra.

Na oportunidade, o Flu ocupava
a 19a colocação e continua exata

mente na mesma posição com a

possibilidade de ir para a lanter
na ao fim da rodada, caso o Vasco
empate ou vença o Figueirense
no próximo sábado, "Eles deci
diram me tirar. Por mim ficaria,
mas agora não tem mais o que
fazer. Vou sair quieto, do jeito
que sempre fiz", lamentou.

No entanto, a diretoria do

clube contradiz a versão do trei
nador, que garante não ter jogado
a toalha, Segundo o coordenador
de futebol Branco, a decisão pela
saída do técnico foi feita em co-

•

mum acordo entre todos.
René Simões é professor

formado em Educação Física
e membro do painel de instru
tores da FlFA. O treinador co
mandou, os selecionados Sub-
17 com Trinidad e Tobago e o

Sub-20 com o Brasil, além da
Seleção principal da Jamaica na
Copa da França, em 98.

GRUPOA
1 ° Brasil 6

••••••.�o ·················ROssiü···
·

••••
·

••••.••.•
·

••.
··

•••
·

•..r.·· ••
····

.... JO Çüb� J .

4° Japão . O
5° Ilhas Salomão

...

It

GRUPO B
1° Itália 6
2° Porog�qi

..

).'
3° P9r:tU.g�1 .. .. . .

3
.

4? Jgilândia... . Q .

5° Estados Unidos O

GRUPO D
1° Espanha 1

Irã 1
líbia 1

........... Vr.�g��i . . L
5° . República Checa . O

RESULTADOS
QUINTA-FEIRA (Z/10)
Ilhas Salomão OxZl BRASIL
Rússia 1 Ox5 Cuba
Estados Unidos 1 x 6 Itália

Portugal 3 x Z Paraguai

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE (3/10)
• 1 Oh30 - Egito x Argentino
·.1 Oh30 - Líbia xEspanha
• lZh30 - Ucrânia x Guatemala
• lZh30 - República Checo x Uruguai

AMANHÃ
• 1 Oh30 - BRASIL x Rússia
• 1 Oh30 - Tailândia x Estados Unidos
• lZh30 - Japão x Ilhas Salomão
• lZh30 -Itália x Portugal

DOMI.NGO (5/10)
• 1 Oh30 - China x Egito
• 1 Oh30 - Espanha x República Checo
• lZh30 - Argentino x Ucrânia
• lZh30 -Irã x Líbia

SEGUNDMEIRA (6/10)
• 1 Oh30 - Japão x Cub�
• 1 Oh30 - Portugal x Estados Unidos
• lZh30 - Rússia x Ilhas Salomão
• lZh30 - Tailândia x Paraguai

TERÇA-FEIRA (7/10)
• 1 Oh30 - China x Guatemala
• 1 Oh30 - República Checa x Líbia
• lZh30 - Ucrânia x Egito
• lZh30 -Irã x Urúguai

. QUARTA-FEIRA (8/10)
.

• 1 Oh30 - BRASIL x Cuba
• 1011-30 - Rússia x Japão
• lZh30 -Itália x Paraguai
• lZh30;- Portugal x Tailândia

QUINTA-FEIRA (9/10)
• 1 Oh30 - Espanha x Uruguai
• ·1 Oh30 - República Checo x Irã
• lZh30 - Argentino x Guatemala
• lZh30 - Ucrânia x China
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Por
RicArdo
DA NleL ireis

Foto com efeito de cor poro o destaque de Josi
Lunelli, em bolado no Moinho Disco

SCHUTlENFEST?
Quando? Onde? O que vai ter mesmo? Vamolá pessoal, a
edição deste ano, por ser menor, está com muito mais
potencial. Queremos gastronomia, música alemã
"alemã", o bulle divertido no salão, entretenimento ao
alvo e chopp geladinho e na medida certa. Cadê a força
que Il festa deveria estar apresentando na cidade? A
colunuepôin em cbselute esta nova edição e crê que pode
ser uma das melhores dos últimos anos. Mandem
material, que a gente dá a maiorforça.
E FALANDO NA SCHUTlEN ...
Para celebrar, estamos publicando em nosso blog uma

galeria temática com diversas coberturas feitas em

edições' anteriores da festa. Dá uma passada no

poracaso.com pro ver, estamos republicando na Túnel do
Temp� fotos dos dias de festa de 2001 em diante!

ratiane Carval�o também foz presença na cena

--

--------

e

MA�
Pires

contato@poracaso.com I www.poracaso.com
Fotos por Mar.celo Odorizzi

10 RAZÕES PARA ODIAR O IPHONE
Claudia AsseI, editoro executiva do site Virgula.com.br
"Comprei o iPhone no final do ano passado, então dá pro dizer que já tenho
uma certa estrada com elé e deu pra ver os muitos problemas do aparelho.Vamosao me�top 10 de motivos porque não comprar um".
1) A câmera do iPhone é uma piada. Não tem flash, não tem zoom e, se o
local a ser fotografado não estiver super iluminado, sai tudo bem borrado.
Primeira decepção de uma extensa lista.
2) Até você pegar o "jeito" anatômico do telefone, sua bochecha "derrubará"
várias ligações. Cansei de desligar na cara de amigos sem querer e depoisligar com vergonha, me sentindo uma jeca tatu.
3) Você tira aquela foto linda numa viagem e quer mandar pro sua mãe, via
torpedo. Esqueça, amigo, o iPhone não te permite usar esse 'tipo de
"tecnologia avançada" que é o MMS.
4) Se você não tiver uma capinha bem reslstentepre seu brinquedo, é melhornão deixar cair nem molhar. O iPhone é mais sensível que uma canceriana de
TPM.
5) Você, como eu, deve adorar as firulas de que o Flash, na internet, é capaz.Um milhão de sites legais utilizam esse recurso, só que com o iPhone você
não enxerga nenhum desses sites. A versão Safari presente nele não suportaFlash. Buá.
6) Esse é um típico aparelho feito para o primeiro mundo. Quebrou? Nem
pense em abrir, levar à Santa Ifigênia ... Manda pro uma autorizada Apple e
reza. Se você trouxe sem nota, então, senta e chora, porque a autorizada não
vai se responsabilizar por possíveis defeitos, é claro.
7) O iPhone é altamente visado, um objeto desejado tanto pela galera da
obra ali da esquina quanto por rodinhas de modernos. Então dá aquelemedão de tirar da bolsa pro mudar a música no iTunes no meio da rua.
Conclusão: você até esquece que camprou o telefone justamente porque ele
é um iPod também.
8 ) Fazer vídeozinho com o telefone é a coisa mais batida que tem, né? Menos
se você é dono de um iPhone (não sei se o modelo novo traz vídeo, mas o meu

.

não). '.
9)Como a maioria dos celulares, o 'som da caixinha é sofrível. O fato de ser
também um iPod não exerceu nenhuma influência positiva para melhorar
esta condição.
10) Quer se sentir com mãos pesadas como as do Dino da Silva Sauro? É só
digitar mensagens longas no teclado "apertadinho" do iPhone. Faz a mais
delicada das men'inlls sentir que tem mãosde Shrek.

Caio Fabre em noite no Choperia Bierbude, ladeado pelos irmãs Bruna (e) eBianco Berkembrock

ÀS FEMININAS
Vanguarda e inovadora como sempre, a Rosa Choque está mudando endereço, com"um amadurecimento natural no conceito da loja, que agora ampliou seu público e
se propõe a atender mulheres de bom gosto, independentemente da idade".
Fortalecendo a tendência do endereço, muda para a Reinoldo Ra'u, em número
vizinho à agência dos Correios que tem oH. Com inauguração em grande estilo
prevista pro final de outubro, a Rosa Choque trará entre as novidades a opção de
vestidos de festa para suas clientes.

....... Iadyrosachoque.......... , .... 3371-0202
FAIXAS DESTA SEMANA: Rodionead - Bodysiiotchers I Enigma· Relum to
íanecenee I Kaiser Chiefs - Heal Dies Down I FiJtboy SUm - Acid 8000 1Nino Simone- Sinnermen

'AS NOVAS!
Bah, por regra do contrato assinado pelo investidor não dá pro falar o
nome mas dá pra citar o fato: provavelmente em janeiro estará abrindo
em Jaraguá do Sul uma famosa (é ótima) franquia de fast-food - e não vai
ser no shopping. Garanto: é das boas.

AS NOVAS! - 2
Marque você também: assinalada na agenda de Chico Piermann como 14
de outubro a data para inauguração do London Pub (oH na Reinoldo,
oras). É uma terça-feira o dia em questão,

AS NOVAS! - 3
E falando em inauguração, o Deep Grill está quase aí também. Bate-papo
com Rodrigo Fogaça e César Silva rendeu a nota: o restaurante vai abrir
portas provavelmente no dia 20 de outubro, e funcionará para almoço e

. jantar. Quer diferencial? Então toma: o rodízio de carnes ao meio-dia, de
segunda a sexta, vai ter entre 18 e 20 opções de comes, pelo preço de R$
16,90. Já o jantar terá aproximadamente 13 opções, e custará a merreca

.
de R$ 13,90. Paro os finais-de-semana ainda não estão definidos os'valores (devido a surpresas que o cardápio oferecerá), mas comentou-se
que o acréscimo será sutil. O restaurante Deep Grill abrirá no Barão do
Rio Branco, número 157, fundos. Passa lá pra ver,

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Deus criou o Diabo porque sem conflito não existe narrativa, e até
o Altíssimo preciso de plot points." - Por Noronha, em
filtnymac.apostos.com

UM DESENHO

"As higheryou can", por lenidas Criar - do ITER
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
I

A Caixa Econômico Federal, o partir de janeiro de 2009, vai exigir o comprovação do uso de madeiro de origem legal por
parte dos construtoras e empresas do segmento imobiliário que estiverem financiando seus empreendimentos por meio do
banco. Segundo o assessoria de imprensa do Caixa, poro quem está à procuro de um imóvel, não mudo nado. Entretanto,
se o construtora responsável pela obra não comprovar a regularidade do madeiro utilizado, o banco encaminhará o coso 00

Ibamo (Instituto Brosileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis}, que aplicará os penalidades.

NOVO SISTEMA
Segundo o superintendente de Regula
ção de Comercialização da Aneel, Ricar
do Vidinich. os "gatos" e os fraudes nos

medidores causam prejuízos na ordem
de R$ 5)9 bilhões anuais. Em algumas
regiões, os perdas não técnicos de ener

gia podem chegar a 70% da composição
do tarifa. Com o mudança, o medição

,

mensal de consumo será feito por equi
pamentos que lerão relógios instalados
diretamente nos postes, e não mais nos

residências dos consumidores. O novo

sistema" no entanto, atingirá primeira
mente os áreas mais críticos, onde, de
acordo com o superintendente, os casos

de furto de",nergia são mais comuns. A
substituição dós e.quipomentos será cus

teado pelas concessionários e não terá
nenhum ônus poro o consumidor. Você
acredito?

ICMS

��PeII���iPN�C���d����iO Elétrica} pretende substituir, nos próximos
anos, cerco de 52 milhões de relógios eletromecônicos de medição de consumo de
energia por equipamentos de medição eletrônico. A medido, aliado à eliminação
de fios de baixa tensão (mais' utilizados paro os chamados "gotas"). pode resultar
em uma diminuição de 5%, em média, nos gastos com o conto de luz.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA

-

COMPRA
Dólar comercial (R$) 2,019
Euro (em US$) 1.382

VENDA VARIAÇÃO
2,021 4.99%
1,382 0,00%

EMPRESAS FAMIUARES
Elos somam 80% dos empresas brasileiros, mes pecam pelo falto de pla
nejamento sucessório e profissionalismo. Por isso, muitos não sobrevivem
à passagem paro a segunda geração. Estornos f910ndo das empfesosfami�
llares, objeto de estudo da pesquisn "Sucessão e governonço corporativa
nas empresas familiares no Brasil", realizada pelas consultores Pedro
Podboi Adachi e EduordoNajjar, junto o cem o{ganizações familiares bra
sileiras. É importante lembrar que uma empresa é considerado familiar
quando tem a cqncentraçãodo pOder de decisão nas mãos dos membros
da fQroília proprietário, independentemente de seu porte. Aqui na nosso

regiãô existe um grande número de sucessões familiares que funcionaraw
muito bem e que são referência 00 Brasil e no exterior. ,

SEUVOTO
�o!e com consciência analisando as melhores propostos. Nãô 'Behee de
Jvotar, apenq� vote, e em quem você, acredito que reúna as melhores con

. dições'de governar I} seu,município. Os próximos quatro anos de governo
municipal são de nosso responsabilidade.'

.

etarrek@terra.com.br

f?i
�:

�:
�!

VOU trabalhar com �i
:'S'

seriedade pelo povo �.

�L�i_M�OVOi

Vereador

Carlinhos 14789PDT/PTB/OEM

RETRATAÇÃO
o Jornal O Correio do Povo errou ao publicar no dia 2 de outubro de 2008, quin

ta-feira, página 18, o santinho do candidato a vereador Carlinhos, pois o mesmo não
tinha autorizado essa veiculação, Segue acima o anúncio correto do >cahdidato.

São Francisco cresce em arrecada ão
Já Jaraguá registrou baixa no ranking e caiu do quinto para o sétimo ugar

A arrecadação do ICMS

(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação
de Serviços) chega perto de
R$ 7 bilhões em Santa Ca
tarina. São Francisco do Sul
é a cidade que mais cresceu

na arrecadação. Antes ocu

pava o 25° melhor desempe
nho do Estado e saltou para
o primeiro IIIgar no ranking
estadual. Com R$ 713,9 mi
lhões, São Francisco do Sul
desbancou a líder Joinville,
que arrecadou R$ 387,1 mi
lhões com o tributo e caiu

para a segunda posição.
Com o crescimento, a ci

dade do litoral foi respon- ,

.sável por 10,4% da re.ceita

do Estado com o imposto.
Blumenau manteve a ter

ceira maior arrecadação,
,

com R$ 369,1 milhões, re
presentando 5,4% do valor
total do imposto.

Uma análise das dez
maiores arrecadações do
'ano de 2007 revela que,
juntas, as principais cida
des somam mais de R$ 2,7
bilhões. O valor representa
quase 67% do total da arre

cadação de todas as cidades.
do Estado com o tributo.

CAPITAL E JARAGUÁ·
'

EMBAIXA
Em 2006, Florianópolis

teve a segunda maior arre-

cadação do Estado. Já em

2007, a cidade caiu para
a quinta posição, com R$
232,9 milhões. A queda se

deve ao fato do governo
ter alterado os critérios de
divulgação dos dados, ex

traindo os valores referen
tes às empresas de teleco
municações.

Jaraguá do Sul também

registrou baixa no ranking
e caiu do quinto para o sé
timo lugar na relação esta

dual. Segundo os dados da
Secretaria, em 2007, o mu

nicípio arrecadou R$ 166,9
milhões com o imposto e foi

responsável por 2,4% da re

.ceita estadual. São Francisco do Sul é campeã em arrecadar ICMS em Santa Catarina
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. Produção teve quedo de 7,4%

Alimentos
têm queda
RIO DE JANEIRO

A indústria de alimentos

registrou em setembro que
da de 7,4% na produção ante
igual mês do ano passado, o
pior resultado apurado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) nesse
segmento em oito anos, se-

.

gundo destacou o coordena
dor de indústria do instituto,
Silvio Sales. De acordo com

ele, o índice de difusão mos

tra que 63% dos produtos
que compõem a indústria de
alimentos registraram queda
na produção em agosto ante

igual mês de 2007.
A explicação está, sobre-.

tudo, nos produtos voltados

para exportação. Segundo
Sales, açúcar cristal, suco de
laranja e carne vermelha pu
xaram a queda. No caso 'do

açúcar, ele disse que segun
do as empresas o recuo está
relacionado a um desloca
mento da produção das usi
nas para o álcool. No que diz

respeito ao suco de laranja,
a justificativa é que houve

queda nos preços internacio
nais desses produtos e pro
blemas climáticos na safra
brasileira. A queda na carne,

.

por sua vez, de acordo com

'Sales, estaria relacionada
à redução da oferta de bois

para abate.

RELATÓRIO
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Crise é séria nos EUA, diz FMI
,

Situação atual tem semelhançacom episódios de recessão
NOVA YORK

.

f\. situação atual dos Es
tados Unidos tem algumas
semelhanças com episódios
anteriores de estresse finan
ceiro relacionados ao sistema

bancário, que foram seguidos
por recessão, admitiu ontem
o FMI (Fundo Monetário In

ternacional). ''A turbulência
.

financeira que começou no

verão de 2007 (no hemisfério
Norte) se transformou em uma

crise completa", reconheceu o

Fundo no relatório Perspectiva
Econômica Mundial (WEO, na
sigla em inglês).

O FMI criou o Índice de Es
tresse Financeiro (FSI, na sigla
em inglês), identificando 113

episódios entre 17 países, nos
últimos 30 anos, para estudar
o impacto que eles tiveram na'

macroeconomia. Foi á. partir do
FSI que o Fundo constatou que
"permanece uma probabilida
de substancial de um declínio
acentuado (da atividade econô

mica) nos EU}{'. No documen
to, o Fundo avalia que os "EUA
continuam enfrentando risco
considerável de recessão, mes
mo que os juros reais estejam
baixos, segundo os padrões de
recessões que foram causadas

por estresse financeiro".

Segundo o FMI, a situação
atual de estresse financeiro é
uma das mais intensas já expe
rimentadas pelos EUA e uma

das mais espalhadas, afetando
praticamente todos os países

Revisão do FMI dos projeções poro economias do mundo deve ser divulgado no semana que vem em encontro

na amostra do índice criado.
Com base no FSI, o FMI

observou que, quando a turbu
lência está concentrada no se-

tor bancário e não apenas nos

mercados de ações, bônus e de
rivativos, além do de câmbio,
a desaceleração ou recessão

que se segue habitualmente é
. substancialmente mais severa·

do gue as desacelerações ou re

cessões que não são precedidas
por estresse financeiro.

Os capítulos analíticos di

vulgados ontem pelo Fundo
não contêm revisão das pro
jeções para as diversas econo

mias do mundo, o que possi
velmente será feito na próxima
semana, durante o Encontro
Anual do FMI e Banco Mun
dial, em Washington.

AGÊNCIA ESTADO

Brasil fica pior que AL em ranking
Estudo do Banco Mundial expõe desigualdades na distribuição de oportunidades

10H educativo fico abaixo do médio

LONDRES

Um novo indicador cal- .

culado pelo Banco Mundial

aponta' que as oportunidades
educativas oferecidas às crian

ças brasileiras são piores que a

média latino-americana.
O IOH (Índice de Oportu

nidades Humanas), que veio a

público pela 'primeira vez on

en tem, é uma tentativa de "medir
� se as chances estão distribuídas

i de maneira equitativa" entre os

,� indivíduos de uni país logo no

início da vida, segundo pesqui-

sadores envolvidos na criação
da metodologia.

Em uma escala de zero a

cem, o IOH brasileiro na área
educacional ficou em 67 pon
tos, abaixo da média latino
americana de 76 - isto apesar
de ser considerado um dos

países cujos indicadores mais

avánçaram no período estuda
do, 1995-2005. .

O índice' considera duas
dimensões: educacional e de
moradia. Noquesito moradia, o
Brasil superou amédia regional

�77 e 64, respectivamente), o

que fez o país se aproximar da
América Latina ria ponderação
final (72 e 70, respectivamen
te).

Chile, Argentina, CostaRica,
Venezuela e Uruguai foram os

países em que o índice apontou
uma distribuição mais equitati
va de oportunidades.

Por outro lado, Nicarágua,
Guatemala e Honduras foram
os países onde se verificou
maior discriminação no aces

so a elas.
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CONTRA-CAPA-----,

FLORES EM TODOS OS LADOS
Elas perfumam a casa, colore-m ambientes

e combatem emoções negativas
No vaso da sala, nos frascos homeopáti

cos, nas massagens ou no prato de comida
as flores se valem da Primavera paramostrar
sua exuberância plural. "Elas têm uma car

ga de energia vital muito elevada e podem
ajudar

.

a equilibrar nossa energia pessoal,
principalmente durante a Primavera. É um

período propício para mudanças e novas

perspectivas, éa melhor época do ano para
pensar nos projetos para 2009", garante a

paisagista e designer de interiores Man Liu.
Especialista em feng shui e cenógrafa,

Man garante que as flores são capazes de
trocar energia com o ambiente. "Experimen
te colocar uma flor em um local onde aca

ba de ocorrer uma discussão séria. A planta
murchará, mas o ambiente ficará limpo",
garante. Para ela, uma das espécies mais po
derosas é a rosa, popularmente associada ao

romance. "Para pessoas que procuram um

par, a dicaé colocar um vaso com duas rosas
de cores iguais à direita da cama", ensina.

Entre os cardápios de florais - extratos

líquidos de flores silvestres usados em vá
rias terapias alternativas - há uma linha
inteira feita à base de rosas. São os florais
de Andreas Korte. "Rosas trabalham mui-

to a questão afetiva. Em tom cor-de-rosa,
essa flor remete ao amor incondicional,
é indicada para quem precisa aprender a

perdoar. Às vezes, trata-se de perdoar os

próprios erros", sugere a terapeuta floral e
taróloga Kelma Mazziero.

Apesar da popularidade dos florais de
Bach no Brasil, nome usado para designar
as 38 essências formuladas pelo médico

inglês Edward Bach na década de 1930,
muitos especialistas recomendam ao pa
ciente que faça uso de espécies florais que
lhe sejam familiares. "É interessante traba
lharmos com energias conhecidas, de flo
res cultivadas no .Brasil, Além da rosa, eu

destaco, entre as populares, a flor de bana
neira, que se relaciona com sabedoria inte
rior, com o sentir-se seguro", diz Kelma.

Além de notórias propriedades esté

ticas, a rosa também tem atributos culi
nários. Rica em vitamina C, ela é tradi
cional na cozinha árabe e combina bem
com sabores adocicados. "Essas flores
comestíveis são diferentes das plantas
de floricultura. Elas não levam agrotóxi
cos", avisa Annette Heuser, proprietária
da horticultura Ervas Finas.

VEJA DICAS DE FLORES:
1. KALANCHOE . vendida até em mercados, atrai a prosperidade. Prefira em tons de amarelo.

2. VIOlETA· estimula o outc-cceheclmento e a espiritualidude. Para o filho estudar mais,
tenha a flor no banheiro dele.

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

3. BEGÔNIA, HORTÊNSIA· são flores ligadas ao amor. Mantenho perto da porta de entrada.
................................................................ , .

4. MARGARIDA· por ter muitas pétalas, propicia os vínculos de amizade.

5. CRAVO· favorece o cumprimento de objetivos, sobretudo no trabalho.
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