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Técnico estréia
hoje pelo Juve
Pingo deve manter a mesma base de Picei
nin"hoje às 20h30 contra o Camboriuense.
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HOJE TEM!

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu ill Sexta-feira, 10 de outubro de 2008 ill N° 6.010 ill R$ 1,50 ill www.ocorreiodopovo.com.br

Feira do São Luís
envolve 635 alunos

Schützen muda a

rotina da cidade
Estudantes apresentam trabalhos desenvolvi
dos em -sala de aula e trocam experiência.

Página 18

Festa dos Atiradóres tem chopp, música,
dança e a deliciosa batata recheada.
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Câmara de Vereadores se

prepara para votar a LDO
Projeto apresenta prioridades do município e deve ser entregue ao Executivo até o dia 20 de outubro.
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Com a proibição do fumo em bares e

restaurantes na Inglaterra, fumantes
britônicos encontraram umlf sol�ção
para burlar a lei: o cigarro eletrônico. O
produto é considerado por muitos uma

alternativo mais saudável. O cigarro
eletrônico funciono com cartuchos de
nicotina e é vendido há mais de um ano

na Grã-Bretanha, mas recentemente as

vendas aumentaram consideravelmen- .

te. A maiQria dos cigarros eletrônicos é
fabricada na .China. O produto solto um

vapor quente quando é inalado, e isso

preocupa muitos especialistas, como

Douglas Bettcher. da Organização Mun
dial de Saúde. "Este é um produto novo,

que ainda não foi testado", diz Bettche[
"Não sabemos exatamente o que há
dentro desses cartuchos, além de nico
tina, e quais são os efeitos de aquecer
essas substôncias e inalar esse vaRar".

Fonte: BBC Brasil

FUTSAL
Televisão

-

desorganizo·
calendário
Página 21

lEITURA
OBRIGATÓR
A coluna da mulhe

inteligente
PáginaS _
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o tema infra-estrutura tem sido recor

rente nas plenárias semanais das entidades
que fazem parte do CEJAS. Isto porque

. obras como melhoria de estradas, urbani
zação e de organização viária são impres
cindíveis para amobilidade dos cidadãos e

para o escoamento da produção de Jaraguá
do Sul e região.Em períodos anteriores,
as travessias sobre os rios que cortam a

cidade mereceram atenção da adminis
tração pública, condição que hoje é reto
mada e, pode-se dizer, como necessidade
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Questão de urgência
mais do que urgente. De maneira mais

particular, pelo menos uma obra assume

importância relevante, inclusive como

uma solução nem tão complexa para que
se torne realidade em curto prazo de tem
po: a ponte nas proximidades da Zanotti,
paralela à ligação na altura do portal entre
Guaramirim e Jaraguá do Sul.

Considerando que alguns projetos já vi
nham sendo discutidos e diante damudança
do comando da administração pública; oCE
JAS·aguarda que eles tenham continuidade e .

sejam implantados o mais rápido possível.
Mas a construção desta ponte em especial
passa a ser uma prioridade a qual esperamos
ter o envolvimento de todas as entidades

organizadas e da comunidade, ajudando na

sensibilízação dos governos municipais das
duas cidades e do estadual, víabilizando os

DO LEITOR

Paz x Violência
Na realidade não há um duelo entre a paz e a

violência. Como não há duelo entre o amor e o ódio,
nem tampouco entre o bem e o mal. Tudo é uma

questão de opção. Você não é uma pessoa violenta,
mal, odiosa se não quiser. Deus em sua infinita sa

bedoria nos propiciou meios de escolher entre-uma
coisa e outra, nos deliberou o livre arbítriopara o

usemos conforme nossa consciência.
Na trajetória humana temos vários fatores impor

tantes e cruciais para nos influenciar nas escolhas
que fazemos, as mais importantes acontecem na

infância, época em que somos pequeninos e total
mente influenciáveis. Se faz mister o empenho dos

pais, educadores exatamente nesse período tão frá

-gil do ser humano, receber ajuda em sua educação,
principalmente amor e compreensão para que ajude'
a sua personalidade as escolhas mais acertadas na

.

vida. Rumar com ódio no peito, pode terminar com
um fulminante enfarto, câncer (não como regra),
mas levará as tristezas profundas que o espírito en

contrará na sua vida além túmulo.
Violência é fruto da falta de fé, da falta de amor

próprio, do egoísmo, é uma opção que ocasiona dí
vidas altas no peso da vida futura. Viver seria tão
fácil e gratificante para todos se não fosse os di
versos erros e opção contrária às leis do progresso
da alma que Deus nos fornece. Temos que ter em

mente que na Terra não há um ser vivo que seja
superior ao outro. Todos possuem as oportunida
des para suas escolhas. E todos estão em resgate,
tendo como meta principal sua evolução moral e
intelectual, nessa ordem.

A triste onda de violência que amedronta todos
pode ser fruto de uma infância ruim e das opções
que o adulto faz por sua livre vontade. Drogas em

geral, não seria a causa da gênese da vicilência, mas
o veículo que abre portas namente carnal e espiritu
al, principalmente a espiritual que aí recebe as mais
temíveis influências dos espíritos que optam pelo
mal. Fé, força, paz a todo custo é um começo e tanto

para nos preparar na semeação do amor divido em

nossos corações.

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

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

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

• telefone (. não serão publicados).

recursos necessários.
Se levarmos em conta que a ligação nas

proximidades da Zanotti também terá o efei
to demelhorar o fluxo na BR-280 do trecho
do Portal em direção ao centro, dando mais
segurança, por exemplo, no acesso à Fameg,
a obra adquire importância ainda maior.
Com os investimentos previstos para a re

cuperação da Ponte do Portal, e a própria
melhoria do trecho urbano da BR-280, esta
seria uma boa solução viária.

A propósito, falando em BR-280, o

assunto volta a ser discutido na reunião
desta segunda-feira, , tratando de manei
ra mais específica as questões ambien
tais relacionadas com o projeto de du

plicação da rodovia. É muito importante
que todos continuem mobilizados e de
olho no cronograma.
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FALA Aí!

"Eu tenho três
ternos, dá paro

chegar lá. "
JOSAFÁ HOY RIBEIRO (PR-BA),
catador de papelão e evangélico, eleito
vereador em Cruz das Almas, sobre a

roupa que usará nos sessões.

" Vou usar

o banheiro
feminino. "

LEO KRET DO BRASil (PR-BA),
24 ANOS, TRAVESTI; eleito vereador
com 12.860 votos em Salvador.

" Acreditar que
todos são corruptos

é armadilha. "
CONTARDO CALLIGARIS,

PSICANALISTA DE SÃO PAULO,
comentando o conceito generalizado que
o população tem sobre os políticos.

DROGAS
Relato feito por leitor do CorreiQ, que
mora na Barra do Rio Cerro: por vol
ta de 7h30 da manhã de quarta-feira
teve a casa arrombada. Na -pressa
pelo procura de dinheiro e objetos
de valor que foram roubados, os va

gabundos acabaram levando um pote
cheio de moedas de chocolate, muito
semelhantes às verdadeiros. Ele acre

dita tratar-se de drogados que roubam_
. qualquer coisa para alimentar o vício.
Sobre isso, nõo há dúvidas.

Em baixa
Luiz Henrique do Silveira (Joinville), Raimundo Colombo (Lages) e Leonel
Pavon (Balneário C.omboriu) são três dos mais expressivos liderançaspolí
tlcns do Estado derrotadas no primeiro turno. Os candidatos o prefeito que'
apoiavam pessoalmente não se elegeram. Discursos gastos pelo tempo e

candidatos enfiados goela abaixo dos eleitores podem ser enumerados
como fatores do desastre eleitoral, que agora levo poro o beiro do abismo
o já combalida tríplice aliança formada em 2006 pelo PMOB, PSOB e OEM,
com o PPS de mero apêndice. Também duas outros estrelas da política
barriga-verde tentam não se afogar no segundo turno em Florianópolis.
Esperidião Amin (PP), candidato a prefeito, e Ideli Salvatti (PT), ela na

obrigação de apoiar ou Amin ou Oário Berger (PMOB). Explico-se: PMOB
e PP fazem parte do governo Lula. E Luta é o carro-chefe da senadora já
candidata ao governo do Estado em 2010.

/

AVISO
Comuniqade do Recanto. Feliz, em
Guaramirim, deve fazer novo pro
testo e fecnar a BR-280. É oque
promete o vereador eleito Caubi
Pinheiro (PDT), por causo de pro
messas não cumpridos pelo Onit
para instalação de uma lombada
eletrônica ou construção de pas
sarela. A última promessa foi há
dois anos, não cumprida, o que
não é novidade. Para pedestres e

ciclistas a região é perigo cons

tante e já'foi palco de muitos aci
dentes com mortes.

OLHOS DA CARA
Preço do cesta básica medido pelo Pro-

_ con de Jaraguá indica que nos últimos
meses houve aumento superior a 7%.
Inflação localizada, bem acima dos ín
dices divul9ados pelo IBGE em âmbito
nacional. E o preço que se pago para
morar em cidades que atravessam épo
cas de desenvolvimento acelerado. E é
o que constatam também pessoas que
fixam residência na cidade vindas de
outros centros urbanos bem mels de
senvolvidos. Resumindo, é o reflexo de
especuloçÜo descarada.

TURNO ÚNICO
Secretário de Administração, Celso Pir
mann, garante que o turno único no Pre
feitura de Jaraguó, depois de promessa do
prefeito Moacir Bertoldi (PMOB) de que o

prático íiiio se repetiria, não prejudico o

atendimento públi_co. Não mesmo se for
para pagar impQstos e taxas. Diz que em
2007, no período de cinco meses, a eco:
nomia interna foi de R$ 2 milhões, ou R$
400 miVmês. E que agora, em três meses,
será de R$ 500 mil. Ou, menos de R$ 200
miVmês. A merreca justifica?

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 10DE OUTUBRO DE 2008
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Eleitores poderão justificar

Mesa poro
justificotivq

A Justiça Eleitoral dispo
nibilizará uma mesa recep
tora de justíficativa em Jara
guá do Sul para eleitores de
Florianópolis e Joinville que
estejam no município no dia
26 de outubro, quando acon

tece o segundo turno das
eleíções. O local ainda não
foi definido e será comuni
cado nos próximos dias por
meio da imprensa.

Os eleitores que não vo

taram no primeiro turno de
vem apresentar justificativa,
devidamente documenta
da, até 4 de dezembro. Para
quem não votar no segundo

, turno, o prazo termina dia 26
de dezembro. Já a certidão
de quitação eleitoral pode
ser requisitada no cartório
eleitoral mediante apresen
tação do comprovante de
comparecimento às eleições.
Na internet, a certidão deve

. estar disponível a partir de 7

de novembro.
A chefe do cartório, Si

mone Malta Ladeira, infor
ma que eleitores com defi
ciência física ou visual que
tiveram dificuldade para
votar no dia da eleição de
verão informar ao cartório.
O intuito da Justiça Eleito
ral é providenciar, para o

próximo pleito, o devido
acesso ao voto.

CÂMARA

r

POLITICA

LOO no pauto do Câmara
Projeto de lei do Executivo será votado na próxima semana

Câmara de Jaraguá do Sul tem até 20 de outubro para votar a matéria, segundo a Lei Orgânica

Por se tratar do último ano de
governo, caberá à adminis
tração que assume em l°de

janeiro executar as ações ali

apontadas. Na- última sessão,
o vereador Ronaldo Raulino
(PDT), que fará parte da equi
pe de transição, solicitou ao

líder de governo, Pedro Garcia

(PMDB), que a pauta seja dis.-

cutida também com os inte

grantes do próximo governo.
Neste mês também será en

viado à Câmara o orçamento
do município para 2009 e que,
segundo a prefeita em exercício
Rosemeire Vasel, deve bater na
casa dos R$ 280milhões. Ela afir
ma que o projeto de lei está em

fase de conclusão e deve ser pro-

tocolado na Casa nos próximos
dias. A data-limite para o envio,
segundo a Lei Orgânica, é 30 de
outubro. O projeto tem que ser

votado até 31de dezembro.
Nas outras Câmaras da mi- .

crorregíão, a LDO para o pró
ximo ano já foi aprovada.

CAROLINA TOMASELLI

o

\1J«uUJiJ;
UJ

JARAGUÁ DO SUL

A LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias) deve entrar na

pauta de votação da Câmara na

próxima semana. O projeto de
lei, que leva a assinatura da pre
feita em exercício Rosemeire Va
sel, foi encaminhado para apre- ,

ciação dos vereadores em l°de
setembro, último. dia previsto
na Lei Orgânica. A constituição
municipal também determina

que o projeto seja devolvido
para sanção do Executivo, todo
ano, até 20 de outubro. Restam,
portanto, três sessões para a

matéria ser aprovada.
.
As diretrizes orçamentárias

estabelecem as metas e priori
dades da administração muni

cipal para o próximo exercício
financeiro. São programas e

ações que deverão ser executa
dos pelo poder público e cons

tar no orçamento do município.
Em agosto, a Prefeitura realizou
uma audiência pública para
acolher as sugestões da comu

nidade, ocasião em que os par-
.

ticipantes apontaram três prio-
.

ridades para as áreas de cada
uma das secretarias.

A LDO, junto com a LOM

(Lei Orgânica Municipal), for
.mam as duas .leís que o muni

cípio elabora todos os anos.

Controle da limpeza de caixas d'água
Projeto de lei que obriga Samae a fiscalizar reservatórios foi aprovado pela Câmara

Segundo a proposta, a lim
peza e manutenção devem ser

feitas, no mínimo, uma vez ao

ano. O departamento de con

trole de qualidade da água do
Samae será responsável pelo
credenciamento de empresas
para execução dos serviços,
desde que provem suas con

dições técnicas com profissio-

Militar; aeroporto, estações ro

doviárias; indústrias em geral;
lojas ·e supermercados;' casas
de comércio em geral, incluin
do farmácia e drogarias; clubes
esportivos e recreativos; bancos
e instituições financeiras; edifí
cios de apartamentos residen
ciais, conjuntos comerciais e

repartições públicas.

JARAGUÁ DO SUL

A Câmara de Vereadores

aprovou, em segundo turno,
projeto de lei que institui o

controle da limpeza, desinfec
ção e conservação das caixas
d" água e dos reservatórios do

município. O texto vereador
Ronaldo Raulino (PDT) rece

beu uma emenda.

nais responsáveis na área.
O projeto atinge estabeleci

mentos comb centros de ensino

superior; hotéis, restaurantes,
lanchonetes, padarias, bares e

similares; hospitais, clínicas,
sanatórios, casas de saúde,
casas de repouso, prontos-so
corros e siniilares; quartéis mi
litares e batalhões da Polícia
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INFRA-ESTRUTURA
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Empresários defendem nova. ponte
Para Edgard Maluta, aumento do tráfego na região exige mais alternativas
JARAGUÁ DO SUL

AobraderevitalizaçãodaPon
te do Portal a partir de dezembro,
anunciada recentemente pelo
Dnit (Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes)
chegou, ao mesmo tempo, com
alívio e preocupação. Alívio por
ser uma obra aguardada há anos,

já que a estrutura está compro
metida. E preocupação porque
o tráfego no trecho ficará limita
do a uma pista durante parte do
período de reforma, deixando o

trânsito no trecho mais compli
cado que o normal.

Para reduzir o problema, as

associações empresariais defen
dem a construção de uma 'ponte
alternativa nas proximidades da
Zanotti. O presidente da Aciag
(Associação Empresarial de Gua
ramirim), Edgard Maluta, co

mentou que o projeto da constru
ção de uma nova ponte ao lado
da antiga está na SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional)
desde dezembro de 2006.

De acordo com Maluta, o au

mento da frota da região exige a

construção de mais uma ponte
para a entrada e saída do muni-

cípio. "[aragua do Sul e Guara
mirim tinham cerca de cincomil
veículos quando a Ponte do Por
tal foi construída e hoje já passa
dos 90mil", ressaltou. Segundo a

Polícia Rodoviária Federal, cerca
de 10 mil veículos por dia transi
tam pelo trecho.

Para o caminhoneiro José
Carlos Valler, 49 anos, que tran
sita diariamente pelo local, a

construção de uma nova ponte
nas proximidades é importante.
"Principalmente nos horários de
pico é muito dificil andar'por
aqui", disse. Com o limite de
meia pista durante as obras, ele
pretende entrar e sair do muni

cípio pela llha da Figueira, mas
reconhece que a alternativa não é
ideal, porque "vai deixar o trajeto
mais longo".

A reforma da ponte está orça
da em cerca de R$ 400mil e deve
ser concluída' em-quatro meses.
Entre os serviços a serem execu

tados estão o reforço da base de
todos os pilares, tratamento das
juntas de dilatação e ampliação
da área de vazão do rio.

DAIANE ZANGHELINI Cerca de 10 mil veículos transitam por dia pelo trecho, segundo a PRF

I

David é um dos moradores que residem na faixa de domínio, em Guaramirim

..

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SC

EXTRATO CONTRATUAL
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim; Contra

tada: Paviplan Pavimentação Ltda; Objeto: Pavimentação,
Drenagem Pluvial e Sinalização da Rua Cláudio Tomaselli;
Valor: R$ 981.052,49 (Novecentos e oitenta e hum mil, cin
qüenta e dois reais e quarenta e nove centavos); Vigência:
Início: 08/09/2008 - Término: 08/12/2008; Licitação: Tomada
de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nO 83/2008.

Guaramirim (SC), 9/10/2008.

MARIO SERGIO PEIXER
PREFEITO

Momdores às margens da 280
questionam us desapropriações
GUARAMIRIM

Moradores 'que vivem às

o margens da BR-280, nas proxi
;,.Ji midades do km 57, em Guara-

a: .. .

8 mmm, questíonam o processoi!'� de desapropriação dos imóveis

� das pessoas que residem na

� faixa de domínio. O tinturei
� ro David Santana Rodrigues,

26 anos, comenta que funcio
nários do Dnit (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes) informaram que
o imóvel onde, ele mora com a

família deve ser desocupado até
janeiro de 2009, já que as terras

pertencem à União.
"Disseram que se a gente não

sair até janeiro, vamos pagar
uma multa diária de R$ 1 mil",
comentou. Ele acredita que a

desapropriação esteja relacio
nada com as obras de 'duplica
ção da BR-280, que começarão
no primeiro semestre do próxi
mo ano. Porém, o supervisor do

Dnit/Joinville (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes), Antônio Bessa,
garante: a desapropriação dos
imóveis nas imediações não
está relacionada com a duplica
ção da rodovia.

Segundo ele, o Dnit quer re
gularizar a ocupação das terras,
que pertencem à União. "Isso
não tem nada a ver com a dupli
cação, pois o trecho onde esses

moradores vivem não será du
plicado", esclarece. Ele explica
que a duplicação acontecerá de
São Francisco do Sul até perto da
Weg Química, e que o contorno
rodoviário passará por trás da
empresa, indo até à Tifa Monos.

Conforme o cronograma do
Dnit, a duplicação da BR-280
deve iniciar no primeiro semes

tre de 2009. A previsão é de que
o projeto executivo e os estudos
de impacto ambiental sejam fi
nalizados até final deste mês.

Principalmente
nos horários de

pico, é difícil
andar por aqui
JOSÉ CARLOS VALLER,
49 ANOS, CAMINHONEIRP

Projeto continua
em discussão

o diretor-geral da SDR, Uo
Tironi, informou que o novo ponte
próxima à empresa Zanotti está or-

. ç""da em RS 2 milhões e que os re

cursos devem ser obtidos através de
parceria entre Q Governo dQ Esta.��if
e os prefeituras de Jaraguá dQ.&JI.�
Guaramirim. Segundo ele, o prOJéto
será debatido na próximo' reunitio
do Conselho de Desenvolvimento
Regional, que acontece no próximo
dia 22, no Acios (Associoçtio Em
presarial de Schroeder).

JARAGUÁ DO SUL

Padre Pedro
continua no UTI
o padre Pedro Paloschi, que sofreu

um ocidente no Rua Epitácio Pessoa
na tarde de quarto-feira, permanecia
internado no UTI do Hospital São José
em estado grove, até o fechamento
desta edição. Ele conduzia um Re
noulVSondero com placa de Joroguá
do Sul e colidiu numa árvore em frente
00 Ginásio de Esportes Arthur Müller.

JARAGUÁ DO SUL

PM prende
'traficantes

A Polícia Militar apreendeu 110
gramas de crock, quantidade que seria
suficiente poro produzir 440 pedras
paro o consumo final. A apreensão
aconteceu na tarde de quarto-feira, no
Rua José Picolli, Bairro Estrado Novo, e
na Ruo Joaquim Francisco de Paula, no
Chico de Paulo. Dois homens suspeitos
de tráfico íernm presos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
-.:.. SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2008

Abrigo festeja
Dia da Criança
JARAGUÁ DO SUL

O Dia das Crianças che
gou mais cedo para os peque
nos moradores de Jaraguá
do Sul que estão longe dos
pais. O abrigo de menores,
o projeto Família Acolhedo
ra e o Procad (Programa de

Proteção à Criança e ao Ado

lescente), na Tifa Martins, se
unem e festejam a data na

tarde de hoje.
A partir das 15h30, o lo

cal será tomado por brinque
dos, atividades recreativas e

presentes. Além disso, os

internos ainda vão ganhar
guloseimas. No domingo, a

brincadeira recomeça.
Conforme Maria Andréia

Stanek, coordenadora de
Orientação Social de Famí

lia, as ações ocorrem graças
ao auxílio de pessoas da co

munidade. Por isso, quem
ainda quiser cooperar pode
entrar em contato pelo tele
fone 3276-0424.

_

Atualmente o Programa
de Proteção atende 35 jovens
p:\!ltre seis e 12 anos de ida
de. Já. a Família Acolhedora
tem cinco crianças e o Abri
go 14. A maioria delas preci
sa do auxílio porque sofreu
maus-tratos ou negligência
por parte dos pais.

Bonecos tomam
conta da ddade

Hoje: é o -penúltimo dia
do Festival de Formas Ani
madas da Scar, mas, nem

por isso, os bonecos estão
desestimulados. Eles tomam
conta de Jaraguá do Sul em
apresentações gratuitas. Den
tro do Centro Cultural, os

ingressos custam R$ 10. Es
tudantes e pessoas com mais
de 50 anos de idade pagam a

metade do valor.

• 8h30 - "Bonecrônicos", Animo Sonho (RS)
- Pequeno Teatro do Scar

• 1 Oh15 - "A Salamanca do Jarou", Cio Tea
tro Lumbro (RS) - Gronde Teotro dà Scar

• 14h15 - "Bimecrônicas", Animo Sonho
(RS) - Pequeno Teotro do Scar

• 15h - "Cirquinho de pulgas", legião de

Palhaços (SC) - Hiper Center Angeloni
• 15h30 - "A Salamanca do Jarou", Cia Teo
tro Lumbro (RS) ., Grande Teotro do Scar

• 17h - "Mudando o fim poro preservar o

meio", Gats (SC) - Terminal Urbano .de
Ônibus

_

• 20h - "Cuentos pequenos", Teatro Hugo e

Inês (Peru) - Pequeno Teatro do Scar

TRADIÇÃO

GERAL-�---�---�

.Schülzen entra no·ponto alto
Terceiro dia de festa promete agitar a Sociedade Aliança
JARAGUÁ DO SUL

As primeiras noites da 20a

edição da Schützenfest entu

siasmaram os visitantes. Logo
na abertura, realizada na quar
ta-feira, a Sociedade Aliança re
cebeu mais de 2,5 mil pessoas.
Conforme Márcio da Silveira,
vice-presidente daCCO (Comis
são Central Organizadora), as

expectativas de público foram

superadas, já que a movimen

tação maior costuma acontecer
durante o final de semana.

Outro ponto positivo destaca
do por Silveira é a preocupação
com a face tradicional da festa.
Segundo ele, a meta de preservar
a história da imigração alemã a

partir do patrimônio imaterial,
como a música, dança e culiná
ria, está evidente em quem tran

sita pelos pavilhões e estandes
de tiro. Até mesmo o número
de festeiros tipicamente trajados
ou com uniformes de sociedades

surpreendeu. A previsão dos or

ganizadores é de que a Schützen
_

leve cerca de 25 mil admiradores
da cultura européia ao Bairro Rio
Cerro nos próximo<� dias. A festa
termina no domingo.

Quem atender ao convite tam
bém pode aproveitar o passeio e

_

conferir uma exposição de artigos
que remetem ao evento. Há foto
grafias, troféus, quadros e parte
da história dos descendentes da
AlemanhaAmostraestá no Portal local fica aberto das 9h às 15h.
Turístico Germânico, alguns me- _ Já no salão, a dica é conferir
tros antes da Sociedade Aliança � __ as apresentações de grupos fol
às margens da rodovia SC-415. O clóricos. Só hoje são três opor-

Estandes estõo abertos aos atiradores profissionais e também para quem quer se divertir aprendendo o esporte

Programação tie. sexta-feiran

tunidades: às 21h30, 23h30 e à
meia-noite. Nos palcos, a músi
ca começa junto à abertura dos

_ portões, às 18h. Além disso,

a Schützenfest ainda oferece _

competições de tiro realizadas
diariamente. Depois de per
correr todos os pavilhões, você
pode visitar o território gastro
nômico. No espaço existem 14

pontos de alimentação, entre

eles o do café típico, respon
sável pela comercialização de
doces produzidos na própria
comunidade. Além, é claro, da
tradicional batata recheada. Os

ingressos custam R$ 5. Após as

21h, eles sobem para R$ 10.

KELLY ERDMANN

Sábado será dedicado à llternfuru
Advogado lança livro de ficção policial e dupla fala sobre o Papa João Paulo I

Lopes: livro estava engavetado

JARAGUÁ DO SUL

O final de semana vai trazer
dois novos livros às estandes

jaraguaenses. Para quem gosta
de histórias policiais, a dica é

acompanhar o lançamento de "O
escritório", do escritor Raphael
Rocha Lopes, que acontece na

Grafipel Megastore, no Centro, a
partir das 10h30.

A publicação tem como per

'15. . sonagens principais dois advo
S gados. A trama gira em torno de
� algumas descobertas estranhas
feitas por eles dentro do ambien-

te de trabalho. Apesar de à autor
ter a mesma profissão da qual o
suspense trata, ele garante que a

obra não gira em tomo de infor
mações técnicas jurídicas. O ro

mance tem 208 páginas e custa

R$29.
Mas, se você gosta mesmo é

de fazer uma viagem ao passado
para conhecer detalhes da ímí

gração italiana, procure o Círculo
Italiano, na Vila Nova. Às 11h30,
Antônio Bohn e Iria Tanconmos
tram ao público leitor da região o

livro "Uma história em retratos:

elos rompidos - elos reatados",
também da Design Editora Nele, a
dupla faladeAlbino Luciani, o Papa
JoãoPaulo I, e sobre a relação entre
o Brasil e a Itália. As 152 páginas
são vendidas aR$ 25.

Para completar, o Festival de
Formas Animadas da Scar ainda
serve de palco ao lançamento da -

quinta edição da Móin-Móin. A_
revista conta com articulistas in
ternacionais e se consolidou no

meio por ser a única destinada
.

aos estudos relacionados ao te
atro de bonecos.
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Moradores pedem calçamento
Falta de estrutura e tubulação dificulta vida na Rua José Honk
GUARAMIRIM

O deslizamento que compro
meteu a casa onde morava na
Rua José Honk, Bairro Amizade,
em Guaramirim (O Correio do
Povo 7/10) foi apenas mais uma

preocupação na vida de Marisa
Holz, 26 anos. Há quatro meses

morando neste endereço, e VÍ
tima do segundo deslizamento,
desde que se mudou ela suporta
a sina de viver na última casa do
morro onde o acesso é precário
devido ao' entupimento das pou
cas bocas de lobo, tubulação in

completa e falta de calçamento.
.

Enquanto a equipe do O Cor
reio do Povo subia para levantar
os danos materiais da fanúlia
Holz, Sildo Vargas descia omorro
para; mais uma vez, visitar a Se
cretaria de Obras de Guaramirim
em busca de soluções. 'Nuda na

segunda (6) eles vieram passar
um macadame, mas uma chuvi
nha já vai destruir tudo", afirma
Vargas, morador da José Honk
desde 2004. De acordo com ele,
já foram quase dez visitas à se

cretaria, mas as soluções sempre
são paliativas.

Vargas aponta a necessidade'
de colocação de tubos para esco-

amento da água das chuvas, de
sentupimento de bocas de lobo,
que costuma fazer por conta pró
pria e com ajuda de vizinhos, e

calçamento na via. Ele afirma que
já procurou a Associação de Mo
radores do Bairro Amizade, mas
teve como resposta o mesmo de

sempre: ''Procuramos a Prefeitura,
mas só obtivemos promessa".

Num dia pós-chuva, a dificul
dade para subir o morro, mesmo

de carro, é evidente. Sem o embalo
calculado, um carro 1.0 só atinge
o primeiro terço do caminho e o

dono de um veículo mais potente
tem a escolha de sujar os pés ou

comprometer a estrutura do carro

forçando caminho sobre pedras;
barro e buracos. ''Em dia assim
eu deixo meu carro no vizinho
de baixo", comenta Vargas que
completa relatando que, em dias
mais úmidos, os moradores são

obrigados a amarrar uma saco

la por cima do sapato para não
afundar o calçado na lama.

Até o fechamento desta maté
ria os secretários de Obras e de Pla

nejamento não foram encontrados

para falar sobre a situação.

FREDERICO CARVALHO Falta de escoamento limita durabilidade do macadame e irrita moradores

Apresentações incentivam o aluno a se expressar e ser criativo

Guaramirim é sede do
festival de Arte da Apoe

Cerca de 350 alunos e

professores das Apaes do
Conselho Regional Nordes
te participaram do 80 Fes
tival Regional Nossa Arte,
durante a manhã e tarde
de ontem (9). Pela primei
ra vez a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
de Guaramirim está organi
zando o evento, sediado no

município. O Parque Muni

cipal de Exposição Perfeito
Manoel de Aguiar foi palco
de apresentações artísticas
e estande de exposição aos

participantes que concorrem
entre si por uma vaga à eta

pa estadual,
Ao todo associações de

en 13 municípios do Conselho

� Regional Nordeste de Santa

i Catarina participaram das
'�atividades que envolvem
música, teatro, dança, artes

cênicas - expressão corporal
-, apresentações folclóricas
e artesanato. Todo material
inscrito' e apresentado foi
avaliado por um júri qualí
ficado e o primeiro lugar de
cada categoria terá a oportu
nidade de particípar da etapa
catarinense - sem data nem

local de realização previstos
- e, posteriormente, da etapa
nacional.

DESENVOLVIMENTO
Para a diretora do Centro

de Atendimento Educacional
Especializado do município,
Lucila Micheluzzi, o even

to é unia oportunidade das
escolas compartilharem os

trabalhos realizados e esti
mular o raciocínio, aspectos
motores e desenvolvimento
da criatividade dos alunos
das entidades.

O CORREIO DO POVOOSEXTA-FEIRA, 10DE OUTUBRO DE 2008

Falta médico

pelo SUS
Os membros do Colegiado

da Saúde dos municípios do
Vale do Itapocumostram-se pre
ocupados com a falta de adesão
dos médicos ao convênio com o

Sistema Único de Saúde. Este
foi o tema central da reunião
realizada na manhã de ontem

(9) na sede da Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu
(Amvali). O encontro abordou

procedimentos cardiológicos
(ecocardiograma e teste ergomé
trico), estudos financeiros para
cirurgia eletiva no Hospital e

Maternidade Jaraguá, cirurgias
eixo 2 - cirurgias eletivas aten

didas por programa federal -,
incentivos do governo estadual
e planos operativos.

A presidente do colegia
do, Alice Maçaneiro, disse

que se busca uma' solução
para rebater o desinteresse
dos médicos locais em aderir
ao SUS por conta do retorno

financeiro, distante do obti
do nos atendimentos parti
culares. "Nós temos dinheiro

para encaminhamentos, mas
não temos médicos cadas
trados", preocupa-se. Desta
forma as secretarias de Saú
de sâo forçadas, em alguns
casos, a pagar atendimentos
particulares para realização
de cirurgias eletivas e outros

procedimentos.

Avanços na

prodúção
CORUPÃ

Começa hoje, em Corupá, o
II Seminário Regional de Bana
nicultura e o N Encontro Cata
rinense de FruticulturaTropical.
Apartir das 8h30, no Seminário
Sagrado Coração de Jesus, pro
dutores rurais, engenheiros e

demais interessados irão trocar

informações sobre economia,
tecnologia e técnicas de benefi
ciamento dos produtos.

A partir das 8h será reali
zado o atendimento para as

inscrições e durante todo dia
os participantes assistirão

palestras com engenheiros
da Epagri, da Coordenadoria
de Assistência Técnica Inte

gral de São Paulo (Cati-SP) e

técnicos da região, num total
de cinco apresentações até as

15h. Ao final das discussões
será oferecido um coquetel
com produtos a base de bana
na. Os eventos são paralelos
à realização da Bananenfest.
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MALHANDO O BOLSO
Acontece que o estado do Alabama, lá nos States, aprontou uma poro cimo dos
gordinhos. Multo de US$ 25 o mais no seguro-saúde dos funcionários públicos
que estão de mal com o balanço. O plano vigoro o partir de 2010. Se apás um

check-up ficar constatado que o gordinho aliviou o peso, o valor do seguro volta
ao preço normal. Coso contrário, multa neles. Isso tudo para tentar conter a epi
demia de obesidade que assolo os Estados Unidos. Quer saída melhor que mexer

no bolso do cidadão? Eu cantaria por aqui: "Eu sou pobre, pobre, pobre!"

CIRURGIA PLÁSTICA
Depilação Definitiva à Laser
Microtransplante Capilar (cirurgia de calvíce)
Lipoaspiração
Abd.ominoplastia
Prótese de Mama

Cirurgia de Calvicie

Mamoplastia
Rinoplastia
Ofoplasüa (cirurgia das orelhas)
Rejuvenecimento Facial .Especla:istll pera Sociedade BfasJ!�ira de Cirurg:a Plástica

www.drtanus;com.br
rodrigo@drtanus.com.br

Agende sua consulta:
Consultório Joinville: (47) 3422-6225
Consultório Jaraguá: (47) 3275-0596

APROVADO!
Mais uma notícia mega ultra power. A Lez a Lez inaugura
hoje a primeira das 10 lojas que pretende instalar. Opção
de boas compras, a marca está espalhada em mais de 1 000
pontos de vendas. Os modelos são absurdamente variados
e lindos. Não'tem como ficar sem ver, experimentar e levar.
E se a gente não ficar tão gatérrima quanto a Raica (aí 00
Iodo), pelo menos garantimos aquele up sensacional no
visu. Na Reinoldo Rau, 145. Fone: 3372-1144.

SIM, SIM, SIM!
OS adeptos da PNL (Progra
mação Neurolingüística), di
zem que devemos evitar usar
palavras negativas. Dizem,
por exemplo, que a comu

nicação não flui claramente
quando usamos o "não". As
sim sendo, devemos estimu
lar nosso cérebro a driblar a
palavra na frase, mudando
o contexto: "Não quero en

gordar" mude para "Quero
emagrecer"; "Você não deve
fazer isso" mude para "tal
vez fosse melhor você fazer
aquilo". "Amor, hoje não ...

"

mude para "amor, que tal
no Natal do ano que vêm?".
Simples, né?

TERAPIA DOS DEUSES
A pesquisa O Consumidor do Século XXI informou que
21% dos mulheres brasileiras, acima dos 18 anos,
usam os compras como terapia, para sentirem-se
mais felizes. Adivinhem qual é o item mais adquirido
pelo? Roupas? No mosco. Mos nós podemos explicar.
As cores e os tecidos têm um poder magnético, algo
cósmico, extraterreno e indecifrável. Quando o gente
vê... Tcham! Já compramos! Vai entender...

BISCOITO DA SORTE

Pronto para mais um dia?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

.Nas tendências poro o verão
2009, os tiaras, faixas e bandanas
vêm com tudo. As tiaras fininhos,
com detelhes em strass estarão
em alta. E as faixas e bandanas,
por serem democráticos e não va
lorizarem apenas um determinado
tipo de cabelo, também prometem
causar furor. lisos ou então com
os mais variados estampas, a
ordem é deixar o cabelo solto e
bem longe da chapinha.
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1 batalha está só começando',
diz a exigente Grazi Massafera

f

Agora que passou o nervo

sismo pela estréia de 'Negócio
da China', Grazi
Massafera, a pro
tagonista da no

vela das 18h de l
Miguel Falabella, J'
começa a colher
os louros de seu

trabalho como

Lívia, a protago
nista.

"Todo mundo
que eu encontro
na ma me incen
tiva, .díz que está

gostando. Mas a

batalha está ape
nas começando,
não quero respi
rar aliviada por
que sei que tenho
muito trabalho
pela frente", diz.

E quando ela
diz "muito traba
lho" está falando
sério. São poucas
horas de sono e

muitas de gravação e estudo. A
atriz até emagreceu. "Perdi um

quilo nesse processo, e, como

porque não quero
emagrecer" .

O sotaque ain
da é o seu maior

desafio, ela ad
mite. "Tenho que
controlarmuito os
erres e me esforço
para não engolir a
sílaba final para
não soar como

m1neira. Passei
muitos meses fa
zendo a Florinda
em Desejo proibi-
do e o sotaque era
forte".

Como nin-

guém é de ferro, as
noites são dedica
das ao namorado,
Cauã Reymond,
de quem ela é vi
zinha no Recreio

'

dos Bandeirantes.
"Saio do Projac lá

pelas 20h e VÇ>U direto para a casa
dele. A gente estuda junto. E na

moramuito, é claro!

parei de malhar, minhas pernas e
braços já afinaram. Mas estou co

mendo direitinho

Grazi Massafera comemora

primeiros resultados, mas
diz que quer melhorar

10/10
18h - _Musical Sandro eWilson.

19h - Competições de Tiro Visitante e Sociedades de Tiro.
20h - MusicalWoring (PaVl1hão Cultural).

21h - Baile com GrupoMomentos.
21h30min - Grupo Folclórico Master Regenwalde Tanzgruppe (pavilhão Cultural).

23h30min - Grupo Folclórico Adulto Grunes Tal (Pavilhão CuIturaQ.
Oh • Grupo Folclórico Adulto Neue Heimat Trachtengruppe (Pavilhão Cultural).

1h - Baile com Banda K'necus.

Gastronomia típica.
Chopp artesanal.

Atividades Paralelas:
Tiro pássaro, bolão de mesa, parque de diversões emuito mais.

• (II'� ti; a"'....., J ",'".

!:! !lU",; � Ill: '" feeling aRJlm

. DE 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2008 I SOCIEDADE ALIANÇA f RODOViA JARA6UÁ - pm�ERDD£

Rua Reinaldo Rou, 165

,
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, �SCf{�rOR

A magia do tapete
Os iranianos são persas e não árabes como

os chamamos. O Irã de hoje é o Império Persa da

antiguidade. Os libaneses também não vão gostar
nada de serem chamados de árabes. Esses são fe
nícios. O Líbano de hoje é a Fenícia da antiguida
de. Os fenícios são conhecidos como os maiores
mercadores que se tem notícia. Seu "território ser

via de entreposto para os produtos que vinham da
Ásia e, revendidos aos europeus via águas do Me
diterrâneo. Generalizamos também os imigrantes
sírios, palestinos e jordaníanós: os chamamos de
turcos. Essa expressão é correta. A razão disso é
de que o Império Otomano, hoje resumido a Tur

quia, dominou toda a região do Oriente Médio, se
estendendo até o Egito. Mas uma característica
está no sangue de todos esses povos: o valor que
se destinam à negociação. Negociar compreende
a alma desses povos. Mais do que .em qualquer
outro lugar, comprando tapetes no Irã, a aula so

bre tapetes pode levar horas e continuar no dia

seguinte. Sempre monitorada por goles de chá de
hortelã, onde cubos de açúcar são umedecidos no
próprio chá, e devorados feito biscoito. Os tape
tes, naturalmente, estão inseridos numa indústria,
num mercado internacional no qual não existem
valores, ao menos os mínimos e desse modo toda

negociação não tem limites. Um estrangeiro no Irã
não consegue disfarçar sua condição de possível
comprador e impiedosamente, é puxado pelos
braços para que entre nas lojas. A pechincha; a

barganha, é algo indispensável em todo o Oriente
Médio. Muitos dizem que pechinchar é necessá
rio para o agrado de ambas as partes. Se o vende
dor oferecer tapetes a um preço determinado e o

cliente aceitar sem pechinchar, ele irá vender o

produto, mas não ficará feliz, afinal ele poderia
ter cobrado mais. .

Para os desavisados, pode parecer um simples
acessório decorativo, mas-o tapete no Irã, na Tur

quia, na Palestina é antes de tudo uma expressão
cultural. Ele consiste a decoração dos lares. Serve
também de "mesa" para as refeições. Aí está a mi
nha grande interrogação desde a primeira viagem
ao Oriente Médio. Como naquela foto da Santa

Ceia, Jesus Cristo e seus apóstolos estão ao redor
de uma mesa? Se ainda hoje, as famílias "daquele
mundo" se sentam ao chão, em forma de círculo,
para suas-refeições.

As cores dos tapetes têm um significado especí
fico. O preto raramente será encontrado,'devido á

conotação negativa na cultura daqueles povos - é

maligno, é destrutivo. O branco representa o luto.
O azul significa a paz. O vermelho é a alegria. O
verde é sagrado, corresponde a imortalidade - um

sinal de que em quase todas as bandeiras dás nações
muçulmanas, essa cor está presente. Nas inúmeras
tribos do Irã, onde um convidado desfruta da mais
alta posição social, da fatia mais doce das frutas, do
lugar mais confortável para se sentar, os desenhos
formados nos tapetes indicam praticamente tudo o

que se passa com aquela família. Desde se o chefe
maior da família - o pai, está ainda presente; qual
a posição daquela família no seu clã; ou até se há
filhas disponíveis para casamento. É nos tapetes que
esses povos tecem sua história.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 2
• Space Chimps: �icos no espaço (Dob)
(14h, l5h35 - sob/dom/quo)
• Controle absoluto (leg) (17hl 0, 19h20, 21 h30 -

todos os dias) (15h - sex/qui)

• Cine Shopping 3
• Os mosconoutos no mundo do lua (Dub) (17h20,
19h, 20MO - todos os dias) (14h, l5MO - sex/sob/
dom/quo/qui)

JOINVILlE
• Cine cidade 1
• Perigo em Bogkok (leg)
l5h, l7h, lJ}h, 2Ih .:.. todos es dillS)

• Cine Cidade 2
• Os mcscçneutas no mundo da lua (Dub)
(14hA 5MO, 17h20, 19h, 20MO - todos es dias)

• Cine Mueller 1
• Os mosconoutos no mundo do lua (Dub)
(14h20, 16hl0, l8h, 19h45, 21h30-todososdios)

• Cine Mueller 2
• Busco Implacável (leg)
(14h, 18h15, 20h - todos os dias)

o gato que vai
conquistar você

A rotina de uma pacato cidade se trans
formo após Dewey, um gato, ser encon
trado no Biblioteca Público. A cada dia,
Dewey foi sendo apresentado aos fre
qüentadores do Biblioteca. Com o tempo,
todos se renderam 00 charme e carisma
de Dewey. Desfilando entre os pratelei
ras, Dewey se tornou uma celebridade e

conquistou o earínhe daquela cidade.

DVD

Em busca dos

Signos da luz
Como o sétimo filho de um sétimo filho,
Will Stanton é um guerreiro destinado o

restaurar o equilíbrio entre o luz e o es

curidõo. Guiado pelos guardiões do luz, o
jovem Will preciso viajar através do tem
po poro reunir os signos escondidos que
protegem o mundo.

/

NOVELAS :
.

_
•

NEGÓCIO DA CHINA
Júlio diz a Augusto que não sobe se Diego o

perdoará. Heitor diz poro lull não se meter em
suo vida. Dolva e Odilon repreendem Aloor por
esquecer de pagar o colégio. Flor de Lys conto o

Morolonis que sonhou que Edmor voltava poro
coso. Joelmo fico intrigado 00 ver Mouro aten
der um telafonemo suspeito. Antonello se inco
modo com Joelmo por querer torná-lo herdeiro
dos Fontonera. Heitor se declaro paro lívio.
João presenteio lívio com um bolo. Heitor fla
gro João presenteando lívio e lico desconfiado.

TRÊS IRMÃS
Suzana grito 00 ver que Bento quase atingiu
Xande. Eros descobre que Suzana ficou noivo de
Xande porque se sentia culpado pelo ocidente
dele. Woldete vê Chuchu em Coromirim. Rofinho
diz o Bento que ficou amigo de Dora durante o

viagem. Violeta dá aulas de etiqueto o Marqui
nho. Alcides levo Violeta 00 hospital e o coloco
no mesmo quarto que Pacífico, poro horror de
ambos. Dora mostro o Alma o foto de Gregg e

Valéria se beijando. liginho diz a Eros que San
dro é seu pai. Sandro ouve e fico pasmo.

A FAVORITA
Silveirinho e Gonçalo seguram Pedro. Pedro
afirmo que Floro o envenenou. Pedro é levado
o uma clínico. Diva encontro Tito, o guerrilhei
ro por quem é apaixonado. Donotelo e �hivo
descobrem que o ponte do sítio desapareceu.
Donotelo diz o Holley que não deixará Augusto
César vender ns terroso Augusto César quer cha
mar o polícia poro se livror de Holley. Donotelo
lica nervoso e Shiva percebe. Floro atende o ce

lular de Pedro, esperando que seja o cúmplice.
Donatela ouve o voz de Floro e desligo.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Aquiles reencontro o ligo do Bem e aviso que os

reptilianos estão cercando o coso. Tati, Bianco
e Leonor colocam o monto do invisibilidade.

Reptilionos invadem o coso. Mario e Marcelo
lutam. Sauro cominho apontando o armo poro
luciano. Melquior os observo, escondido. Sauro
sente o presença de alguém e es reptilionos
chegam 00 esconderijo de Melquior. O príncipe
uso o Excolibur poro se defender. Sauro monda'
Melquior se entregar. Danilo avanço poro o dro

gão. Carvalho sente o corpo paralisado.

CHAMAS -DA VIDA
Ivonete diz que vai embora de coso. Lourdes

pede poro Ivonete escutá-lo. Lourdes assume

que errou, mos que sempre ornou os filhos. Ivo
nete diz que elo os abandonou. lourdes diz que •

estava pagando pelo seu crime. Ivonete mondo
Lourdes esquece-lo. Miguel pergunto se Pedro
tem informações sobre lipe. Ele diz que ele dó
aulas de matemático. Miguel diz que acho me

lhor Pedro buscar mais informações. Pedro diz

que vai conversor com Vivi. Os bombeiros che-
.

gam poro salvar vítimas de um engavetamento
de carros.

.

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

I
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Ex-beatle x
McDonalds
Paul McCartney está furioso com o

rede de lanchonetes McDonalds, pois
descobriu que uma loja do rede em

Liverpool, cidade noto I dos Bentles,
pendurou uma foto do bando no

tentativa de vender mais hambúrgue
res. O problema que é McCartney é
um vegetariano militante. O porta-voz
do cantor, Geoff Baker, disse que os

fãs da banda deveriam boicotar o
McDonalds, e não só o de Liverpool.

Mulher Filé
nos açougues
A Agência Neogama/BBH encontrou
um jeito diferente de divulgar a
edição da Playboy, que traz a Mulher
Filé. As ações colocam a revista
nos açougues e supermercados e

em restaurantes com a sugestão do
cardápio: "Filé à moda Playboy".
Nas bancas a foto do Mulher Filé, tem
a indicação do corte de carne em suas

costas e o título "Melhor, só se viesse

acompanhada da Mulher Fritos".

A mulher mais
sexy do mundo
Halle Berry foi eleita a Mulher Mais
Sexy Vivo, pela revista mcscullnn
Esquire. Charlize Theron foi a eleita
do ano passado, e Scarlett Johansson
esteve em primeiro lugar dá listo,

.

em 2006. Halle tem 42 anos de
idade e uma carreira invejavelmente
consolidada. Com quase 30 filmes no

currículo, ela acumulo prêmios como
Oscár, Globo de Ouro, Urso de Prata,
Emmye Framboesa de Ouro.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em çodo linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3113. PREVISÃO DO TEMPO

-

Fonte: Cjram/Epagri

Áreas de instabilidade no Oeste provocam
condições de chuva com trovoados isoladas a
partir do tarde. No Norte, muitas nuvens com

chuva isolada. Temperatura em elevação.
� e Região

SOLUÇÃO
CHEIANOVA CRESCENTE MINHUANTE

21/10

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 13° C MIN: 15° C MíN: 17º C MIN: 18° C
MÁX: ZOo C MÁX: 24° C ' MÁX: zrc MÁX: 31" C
Nublado Sol com So! com pancadas Sol com pancadas

de chsva de chuva de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O momento é ótimo
para cuidar do cor
po e da saúde. Es-

tabeleça regras e metas para os

próximos dois meses. Isto fará
você se disciplinar e organizar
sua rotina - fator fundamental
para o bom andamento de seus

negócios neste momento.

lSI ÁRIES

\�.. (20/3 a 20/4)

l� -, Astrallevemente
.\. � melhor faz você

tomar decisões
baseadas mais na razão do que
na emoçãp. Marte em escorpião
deixa tudo mais claro: o que
serve fica, o que não serve sai. O

equipamento mental é impres
cindível ao equilíbrio emocional.

iJ� LEÃO .

�_:) (22/7 a 2�/8)
'.:. ') Algumas situa-

...., u...--: çóes confusas,
especialmente nos

relacionamentos pessoais e profis
sionais podem voltar a incomodar.
Isso quer dizer que ainda existem
fatores não solucionados e que
você deve olhar isso de frente e

resolver de uma vez,

fi:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Apesardas
dificuldades, ainda
predomina a luz e

é nela que você deve unir suas

forças. Chega de reclamar e olhar/
para o que não vem dando certo.
Quanto mais facodo estiver na
falta, menos você se abrirá para
receber bênçãos da vida.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

� Com Saturno em

( { virgem, você deve

passar por mais
provações. Mas você já está
familiarizado, tem !irado de le
tra. Depois de Plutão, Saturno
chega a ser tranqüilo. Basta se

familiarizar com as energias e

deixar o controle de lado.

ti ti ESCORPIÃO

�'::*�/ (23/10 a 21/11)
::::=�=:::::� Momento propício
- i"- para reavaliar seus
(_) planos. Marte em

.

seu signo faz você
Caminhar em direção às mudan

ças que deve fazer em especial
na área financeira. Coloque tu40
em ordem até o final deste ano,

quando plutão deixa sagitário.

� �
CÂNCER

-

�;_;;� �:�!a6é�!���S con-
: ; tatos sociais serão

fundamentais para
sua vida pessoal e profissional.
Importante é manter a asserti
vidade e colocar em prática os

planos elaborados nas ultimas
semanas, para a obtenção de um

resultado positivo.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

".,,[. Nesta fase você
deve priorizar o
trabalho em equi

pe, pois na troca de idéias com
os outros, você terá mais claro
os caminhos para o sucesso que
planeja desde o início do ano.

O astral está benéfico, mas apro
veite bem até o dia 20.

Ill'VIRGEM(23/8 a 22/9)
Quando t�d� pare
ce que val aesmo
ronar, O Universo

nos envia uma luz. Mesmo com
dificuldades, se você abrir bem
os olhos poderá ver uma saída
para muitas questões. Uma boa
conversa em casa sobre seus

sentimentospode ajudar muito.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O momento é ótimo
para criar estraté
gias profissionais

e colocar novos planos em an

damento. Algumas mudanças
devem ser feitas em sua rotina

para que as energias voltem a

funcionar. Se você não as fizer,
tudo permanecerá estagnado.
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ANIVERSÁRIOS
-
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10/10
Antonio Justino de Andrade

Aroldo Mahs
Beatriz Muller

Dorival da Costa

Edson Correa
Eliane Vivan

Elisangela Borinem
Evaldo Bast

Evaldo J. Junkes

Ismar Lombardi
. Jaque!ine Stiz
Joõo Ershing Filho
Julio Cesar Patricio
Karoline G. Pereira
Kelvin U. Batistõo

Laíse Inácio

Laisy Euzébjp
Lurdes Homburg
Matheus F.. G. Pereira
Mátheus Lucas Zesuino

Moacir Campregher
Nivia Bortoline
Osmar W. Jarschehel
Patrícia Monique Ehert
Pietro Cauê Foerster

Sabrina Wille

Sigmar Grutzmacher
Victor Hector Malamud

Plano
Diariamente as formiguinhas recons

truíam seu formigueiro, destruído
pelo elefante. Furiosas, tiveram uma

idéio. Subiram na árvore sobre o

formigueiro. Assim que o elefante es

tivesse bem embaixo, elas atacariam.
lá vem o elefante. Elas se preparam. ,

Ouando ele está bem embaixo, elas
pulam. O elefante sacode daqui,
dali, até restar apenas uma formigo,
grudado em seu pescoço. Do chão, mi
lhares de formigas faziam coro paro a

coleguinha: Enforco! Enforco!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje você sentirá
uma nuvem sobre
o seu dia. Tudo

estará desfocado. Ótimo para
meditação ou trabalho artís
tico. Péssimo para negócios e

investimentos financeiros. Hoje
você deve pegar leve e respirar
calmamente até o astral mudar.

PEIXES

till.. (19/2 019/3)
•• Hoje você estará
Y-''''''' mais sonhador,

portanto lidar
com coisas concretas que exijam
organização pode-exigir grandes
sacrifícios. Se puder, pegue leve
e faça apenas o que deve ser

feito, sem atropelos. E à noite,
sai para namorar um pouco.
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Que o mercado de trabalho está
cada vez mais restrito para inúmeras

funções, todos já sabem. Contudo,
todos profissionais têm uma chan
ce extra quando se qualificam. Con
forme Márcia Zanievicz da Silva, co
ordenadora do curso de Recursos

Humanos da Unerj, a formação é
um pré-requisito na concorrência
de qualquer vaga de emprego.
Por isso, procurar a qualificação da

universidade faz parte do primeiro
passo dessa busca. "A graduação

deve ser um pedaço do processo tidas com o local de trabalho.

depois éomplementado com a vivên- Para completar; a professora dá

cia", comenta. outra dica importante. "Os alunos

Mas, ela também lembra que costumam agir de maneira imedia-

apenas isso não basta. Na opinião de tista quanto ao salário e a função
Márcia, as empresas não buscam so- exercida, mas durante a graduação
mente profissionais capacitados pela não é momento de pensar nisso e sim
academia. Eles devem ficar atentos / de aprender', alerta. Ela esclarece que
a qualidades como, por exemplo, pode ser interessante iniciar a carreira

a aptidão para resolver problemas em cargos inferiores e, a partir do co-
logo que eles surgirem. Ao mesmo nhecimento adquirido e com o pas-

tempo, as corporações ainda aguar- sar dos anos, conquistar colocações
dam pessoas criativas e comprome- melhores dentro das corporações. Graduação é um pedaço importante para garantir uma carreira de sucesso

FAMEG

GRADUAÇÃO
Administração (com linhas de formação em Comércio Exterior,

Finanças, Marketing e Recursos Humanos)
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

Psicologia
Design com habilitação em Moda

Ciências Contábeis

Engenharia de Produção
Tecnologia em Redes de Computadores

Tecnologia em Desenvolvimento e Análise de Sistemas
,

Direito

GRADUAÇÃO - ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) I UNIASSElVI
Tecnologia em Gestão Comercial (1)
Tecnologia em Design Gráfico (2)

Licenciatura em Artes (1)
Negócios Imobiliários (2)

(1)Curso oferecfdo namodalidade a distância. deforma diferenciada, com encontros semanais às quintas e sextas-feiras à noite. (2) Curso oferecldo namodalidade a
distância, de forma diferenciada. com encontros semanais às segundas e terças-feiras à noite. Observações: as sextas-feiras serão destinadas ás crsccnnas
semipresenciais e outras atividades acadêmicas, exceto para os cursos oferecidos namodalidade a distância.

Inscrições até o dia 28/11 - Prova dia 30/11 - 9h às 12h
.

Valor da inscrição R$ 30,00

Inscrições e Informações www.fameg.edu.br/47 3373-2000
ou na própria FAMEG

CALENDÁRIO'

-Inscrições: a partir de 25 de .outubro
Prova: dezembro (datI! nôo informada)
Tuxa: nõo informada
Vagos: 280 • Cursos: 3
Informações: www.faculdadejdngada.COnf.br

• Inscrições: encenodlls
Provas: dros 7, 8 e 9 de dezembro
Local: FloJianópolis, Blumeoau.
CaDlborlú, Cbupetó, Criciúmo. Itaiaí..
Joaçaoo" Joinville, luges e Iubnl'Õo
Vugus: 4.511 � CUrsos: 10
Informações: www.ufsc.br

• Inscrições: de ade outubro até
28 de novembro
Prova: 30 de novembro (redação)
Taxa: R$30
Vagas: 790 �-Cursos: 16
Informa�es! wwwJGlneg:edu.br

• Inscrições: encenadas
Provos:'ge 30 de novembro
(23provo prática para Música)
Locat. Joinville, Bolneário CajJJboriú,
Florianópolis, São Bento do Sol,
C"apecó, Ibirama, tages etaguna
Vaggs: 320 - Cursos; 11

Jnformaç.(les: WWW.udesc.br

fATtJ� ANHAN6UERA
• tnscrfções: a.partir de�5 desetembro
Prova: 9 de novembro
Taxa: de RS15,00 a RS 35,00
Informações: www.fatej.com.br

- tnscrições: Qté t O de novembro
-. Taxa: R$55,OO
ProvJls:23 de no¥embro
Local: JaragulÍ do Sul

,

Vagos: 21 () - Cursos: 5
Info,maçijes: www.acóte.om.br

• Inscrições: até 10de novembro
Uni'(ersidades conveniados: Unerj, Furb,
UNC, Unesc, Unidavj"UnifePe, Uniploc,
Unisul, Univali, Univille, UnocbapeclÍ}
Unoesc e &om JesuSilelusc
Taxa: RS 55,00
Prova: 23 de novembro
LocOI: Unerj - Horário: 13b às l8b
Resultado: até 5 de dezembro
Matricula: de 8 a 10de dezembro

Informações: wwW.acafe.org.br

:QtmamJil!ll�:utW

·Inscrjç.(les: até tde dezembro
TaKa: isento }

Vagas, 510 - CYJSós: 12 "

Infofmaç�es:.www.unerj.br
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Incertezas rondam estudantes
Eles querem ir para a universidade, mas não sabem qual curso escolher

Ajovem Scheyla Müller, 17, ainda nem en

cerrou os estudos regulares e já tem uma cer

teza: assim que estivercom o diploma do Ensino
Médio nas mãos, vai ocupar os bancos de uma

universidade, Mas, as dúvidas quanto à melhor

profissão nó imenso rol de possibilidades prospe
ram. Primeiro ela queria cursar Medicina, agora
pensa em Direito.

A mesma imprecisão ronda a cabeça de
Adriana Lessmann, também de 17 anos. Pron

ta para ingressar em um curso superior, a estu
dante alterna decisões e a cada dia parece ter
menos certeza de qual formação merece inves

timentos. A família a lembra da advocacia, no

entanto, ela oscila entre Publicidade e Arquite
tura e Urbanismo. Semanas atrás, até respon
deu a testes vocacionais e assistiu a palestras
do gênero. O resultado: naquele dia ficou bas
tante interessada pela última opção.

Porém, o medo de equívocos permanecia
latente. "Vou me inscrever no vestibular de qual
quer jeito. Se eu não gostar, mudo depois. Não
quero é ficar parada, sem fazer nada e acabar
saindo da rotina", atesta. Scheyla Müller con
corda com a amiga e garante que grande parte
dos colegas de escola está em igual situação, com
a cabeça cheia de incertezas e se sentindo pressio
nada a definir a profissão o quanto antes.

1J,}iItI
J-ItMkZllIl9

Jangada

,_

Scheyla e Adriano ainda procuram pelo curso que mais os agrado entre todos possibilidades

mente acham que querem algo, mas na hora
de decidir percebem o contrário", explica.

Uma das atitudes responsáveis por esta
constante indefinição é a falta de informação.
Segundo Nelli Karger, professora de Sociologia
e Filosofia em Jaraguá do Sul, muitos escolhem
o curso superior pautadas nas disciplinas
menos interessantes do histórico escolar. Po
rém, a atitude tem tudo para dar errado e a

profissão, na prática, estar bem distante do
que parece ser. A dica, nesses casos, é pes
quisar o máximo possível.

Família não deve pressionar
Grande parte dos futuros acadêmicos está insegura

Sucesso é aproveitar aptidão
Pensar somente no salário pode ser uma grande enrascada

relação com as próprias aptidões', diz. Para mini
mizar as dúvidas, vale também investir nos testes
vocacionais. Além disso, ela alerta: escolher a pro
fissão apenas pelo salário futuro pode ser uma

enrascada. "A chance de se ter sucesso fazendo o

que gosta é muito maior", enfatiza,

A situação vivenciada por Scheyla Müller
e Adriana Lessmann é facilmente reconhecida
por quem lida dia após dia com os estudantes

que freqüentam o Ensino Médio. A assistente

pedagógica Rosalba Diehl está acostumada a

ouvir as lamúrias e a esclarecer as dúvidas dos
alunos da escola na qual trabalha.

Em suma, os jovens pouco sabem sobre
as profissões disponibilizadas no mercado
universitário e, por isso, a minoria já tem
escolhida uma entre as inúmeras opções en
contradas. "Conheço a angústia deles, geral-

.

be acordo com a professora universitária
Márcia Zanievicz da Silva, quem pensa acessar

uma faculdade deve prestar atenção a alguns de
talhes. A dica é procurar afinidades com o curso e

evitar frustrações. liA pessoa precisa aproveitar as
habilidades, abrir o leque de opções que tenham
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Comidapode
acalmar

Alimentos errados
aumentam a ansiedade

Não adianta só passar meses

debruçado sobre livros, apostilas
e cadernos antes do vestibular.
Uma alimentação equilibrada
também tem grande grau de con

trole no resultado positivo dessa

empreitada. Ficar atento ao prato
pode evitar muito mais que ape
nas mal-estares. A atitude possui
o poder de minimizar os efeitos

.

da ansiedade e, ainda, dar injeção
de ânimo e propiciar sensação de
relaxamento.

Segundo a nutricionista Ana
Paula Pujol, os vestibulandos de
vem ser cautelosos com aquilo
que ingerem porque um cardá

pio rico em açúcar e gordura, por
exemplo, tende a reduzir o ren

dimento. Essas comidas elevam
os níveis do hormônio insulina
no organismo e, como conseqü
êncla, diminuem o ritmo do ser

humano.
Além disso, para os dias que

antecedem a prova, o ideal é dei
xar a curiosidade gastronômica
de lado. Conforme a especialista,
comer fora de casa ou provar no-

ESPECIAL�----\_'-�---

vidades precisa ficar para depois,
caso você não pretenda correr

riscos. Outra sugestão é consumir
alimentos com pouca gordura e

não exagerar nas fibras. Tudo isso

para evitar desconfortos gástricos Alimentos gordurosos e cheios de açúcar devem ser trocados por cardápios balanceados nos dia� anteriores à prova
enquanto responde às perguntas
do vestibular. Por mais estranho i!(

que possa parecer, explica Ana

Paula, os alimentos influenciam
na redução do estresse, no bom.
humor e no poder da memória.

Quem pretende diminuir a

ansiedade, portanto, precisa
dar uma dose extra do aminoá
cido triptofano e de carboidra
tos no organismo. Eles aumen

tam os níveis de serotonina e

controlam a aflição. Se este é o

seu caso, coma carnes magras,
peixes, leite e iogurte desnata

dos, leguminosas, pães, massas,
arroz e cereais integrais. O cho
colate amargo, desde que com

moderação, também ajuda.
Caso necessite de ação -calrnan-
te, procure por<�spinafre, feijão
branco, laranja, aspargos, maçã, "

couve de bruxelas e soja.

MASTER GERENT

Dia: 16 de outubro de 2008 - local: Auditório do CEJAS
Jaraguá do Sul - Horário: 19h30min ,

R$ 50,00 (Associados e Entidades Empresarias e Estudantis)
R$.60,OO (demais participantes) .

Uma CORTEStA para a empresa Que enviar 10 ou mais
particípantes. O investimento dá direito ao Certificado
registrado e Apostila Virtual (por e-mall)

Informações e Inscrições:
(47) 9934-9528 * Fone Fax (48) 3028-0891 e/tapes
acaciogarcia@imcev.com.br - www.imcev.com.br

Palestrante: Acácio Moraes Garcia

Modalidade de
Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos
Cursos autorizados e

Infonna ões: Oliveira e Vicenzi reconhecidos pelo MEC
Av. Mare hal Deodoro ga Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro· 47 3276 ;268 ------_-..-1

;i' <> _
N';

_ '; �-$ib

I!TRI,�TO��N() EfARBOIDRAT"OS,

BEM HUMORAOOS!
• Os níveis de serotonína (que diminui ansie

dade] depende da ingestão de alimentos fontes de

triptofano (aminoácido precursor da serotonina),,�
de carboidratos.

• Fontes saudáveis de triptofaQo: çarnes: t!

magras, peixes, leit�.e iogltrte des�at�dos, q�eij9;s
brancos e magros, nbzes eleguminosas.

."

'if

� Fontes saudéveís de c.â'rbbidratos: pães, cere�
ais integrais, biscoitos integraís, massas integrais,
arrozintElgral e: selvagem, fr;utas� legulYles e choco
late amargo (com rnoQ§!ração).

• Uma alimentação pobre em carboidratos e
rica emproteí!Íàs pÚrl/arios dias pode le'1(pr a alte
rpç:ões.,,de humor eidepressão

(tensão �r��mênst�pal).
• Fontes saudáveis de Cálcio: leite e iogurte

desnatados, qu�ijd� magros.
::ii;::

-

.MAGNÉSIO E;OLABORADOR DO CÁlCIÕ
• AI�1ll de �er um colaborador do Cálcio, o

Magnésio está também envolvido na regulação de
�erotonina.

.

•• Fontes de r.{Iagnésio: tofu, soja, çaju,\tgmate,
salmão, �spinafré, aveia, arroz integral.

'SELÊNIO, UM MINERAL MAGISTRAl!
• Tudo indica que.o selêniotem uma grande

participação na diminuição da ansi
'

e, I?essoas
que tem carência dê selênio são mai pressivas,
irritadas e an'siosas':wP

��;:<'¥'

Economia para universi_dade
Bolsas ajudam a manter o financeiro saudável

Realizar o sonho de ingressar
da faculdade pode se transformar
em dor de cabeça logo nos pri
meiros meses, caso o acadêmico
não esteja financeiramente pre
parado. Conforme o economista

Jorge Brognoli, as desistências
estão cada vez mais comuns. Por

- isso, ele adianta: se o orçamento
próprio não cobrir as despesas

geradas pelos estudos, -é pre-
,ciso buscar novas de fontes de
recursos. A primeira delas, expli
ca, costuma ser o "paitrocínlo".
Se não for possível, no entanto,
resta apelar às bolsas oferecidas

portadas as universidades ou re

correr ao Fies, um financiamento

governamental feito em parceria
com a Caixa Econômica Federal. Brognoli: bolsas financiam estudos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Existe vida após o vestibular"
Para psicólogo, dica imprescindível é relaxar antes da prova

Dr Gilmar de Oliveira
CRP 12/01950

O CORREIO DO POVO - Como

escolher o curso de graduação
da forma mais correta possível
e não se frustrar quando as au

las começarem?
Gilmar de Oliveira - Não há

uma fórmula exata e 100% segu
ra quando se trata da equação
adol escente-futu ro-profissão,
mas existem algumas formas de
diminuir as chances de erros:

Primeiro: diálogo em famí

lia, a partir do fin-a I do ensino

fundamental, sobre profissões
diversas, sobre a necessidade
de esforço nos estudos, de se

quallficar profissionalmente.
A família deve tornar-natural o
assunto de escolher uma pro
fissão que realize a pessoa e

supra suas necessidàdes.

Segundo: a escola trabalhar
a realidade do mercado de

trabalho, valorizar o esforço
e a qualidade do que se pro
duz em todas as disciplinas,
demonstrar a utilização dos
conteúdos aprendidos na vida

prática, principalmente no

campo profissional, desde os

primeiros anos. Assim a crian

ça vê sentido no que aprende
e descobre mais sobre como as

profissões funcionam.
Terceiro: as universidades,

os setores produtivos e os ór

gãos de classes profissionais
demonstrarem quais as esco

lhas possíveis, as habilidades

exigidas em cada profissão e

deixar claro que, sem estudo, só
há fracasso na vida moderna.

•
OCP - Como não ficar es-

gotado durante o período de
estudos pré-vestibular?

Oliveira - Mesclar estudos
intensos com lazer, com as ho
ras de sono necessárias para
o bem-estar do estudante e

boa alimentação. Se o aluno faz

cursinho, estudar em casa os

exercícios pedidos após um des
canso breve, como uma sesta. A
cada 50 minutos, em média, fa
zer uma atividade diferente, di
vertida por uns lO, 15 minutos

para não entrar em fadiga men

tal e estresse, que prejudica o

raciocínio. E, um período do fi-

nal de semana para o cinema e

o encontro com- a turma.

•
OCP - Há dicas para prepa-

rar o psicológico e enfrentar
de maneira positiva a marato

na que é um vestibular?
Oliveira: A principal dica é

não se cobrar e não se deixar
cobrar pela necessidade de

passar. Fazer o vestibular deve
ser visto como hora de mostrar
o que sabe, não como a hora do

juízo final. Existe vida após o ves

tibular. Tensão, cobrança e preci
pitação só aumentam as chances
de erros. Ouseja: responda o que
sabe. Se não passar, a vida con

tinua e em poucos meses novos

vestibulares surgirão.
•

DCE! - Existem fórmulas para
conter a ansiedade e não preju
dicar a prova?

Oliveira: A ansiedade sur

ge da cobrança da família, da
escola e de si mesmo. Estar
nervoso nestas horas de testes
e concursos é normal e ajuda
a ficar alerta. O que deve se

evitar é promessas de prêmios
em caso de aprovação e ame

aças em caso de reprovação.
Cumprir esta etapa, por si só, já
é uma vitória. Além disso, uma
alimentação leve antes da pro
va, dormir bern nas duas noites
anteriores ao vestibular e fazer
exercícios respiratórios de rela
xamento são boas opções.

•
OCP - De que forma a famí-

lia do futuro acadêmico pode
auxiliar a sanar as dúvidas

quanto à profissão escolhida
e minimizar o nervosismo na

hora do vestibular?
Oliveira: Se o jovem vê

apoio e felicidade, na família
por ele esta r nesta bela eta

pa de sua vida profissional ele
acredita mais em si e pensa
menos na necessidade de pas
sar, que é o que atrapalha e

trava o estudante. Outra ques
tão básica da família é nunca

forçar o jovem na escolha des
ta ou daquela profissão para
seguir os sonhos dos pais, su
cessos de parentes ou porque

a carreira é lucrativa: Mostrar

profissões é diferente de indu
zir ou de forçar a escolha.

•
OCP - Dúvidas quanto à

profissão escolhida: abando
nar o curso já iniciado ou con

tinuar até o fim?
Oliveira - Um curso deve

ser abandonado quando a pes
soa não se sente bem nele,
quando tem certeza que não é
essa a profissão a seguir e após
diálogo com a família. Quando
se está a um ano do fim da fa
culdade ou menos e se tem jei
to de suportar, nada demais em

cursar até o fim e até aproveitar
o conhecimento adquírido para
conseguir trabalho, uma econo

mia para o novo passo na carrei
ra. É preciso persistência.

Nos semestres até a meta

de do curso, não é válido se

guir em frente: é melhor cur
sar o que gosta. Na dúvida, um
psicólogo de confiança sempre
ajudará o vestibulando e es

colher a área ou até mesmo o

cursomais adequado.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAMENTO
Recebi o convite de casamento do advogado Eduardo Garcia com o bonito
Alessandro Piazera. Ele ê filho do empresário, boa gente, Luiz Carlos Sorti
Garcia e Mario Valnaide Garcia. Elo, filho do vereador Afonso Piazera Neto
e Sílvio Inês Maffezzoli Piazera. A cerimônia será realizado no dia 21 de no

vembro, às 20h30, no Igreja Motriz São Sebastião. A recepção acontecerá em

grande estilo no salão nobre do aristocrático Clube Atlético Baependi.

DOISANOS
Amanhã, mais conhecido como sá
bado, o badaladíssimo Kantan Sushi
Lounge completo dois anos de suces

so. E poro comemorar em grande es

tilo o equipe do restaurante está or

ganizando vários coisas! Uma delas
é um workshop cultural, com exposi
ção de origamis com o Sr. Toke Muro,
onde o cliente poderá interagir e

aprender essa arte japonesa. E em

uma parceria com o Cosmos Turismo,
o Kantan lanço o promoção "UMA
VIAGEM DE JANTAR". Mos só vale
para o cliente que gostar acima de
100 reais. O felizardo ganhará uma

viagem poro Buenos Aires. A coso

fará também uma degustação com o

mais novo espumante do mercado: o
Pericó brut e rozé, uma bebido que
harmonizo muito bem com o culiná
rio japonesa!!!!

PARTIU
Olho gente. Às vezes umo tristeza,
pontilhado de angústia, se aposso
de nós sem dor explicação alguma.
E pode ter certeza: é algo que está
poro acontecer. Pois aconteceu!
Ontem fui surpreendido com o no

tícia do falecimento de um amigo
muito especial, o Sr. Arno Hens
chel, que nos deixou muito tristes,
com os olhos chêlosde lágrimas.
E o que é pior, ele partir sem que
eu pudesse me despedir.-Arno foi
embora deixando todos tristes, um
vazio no família, em especial em

seus filhos e netos, mergulhados
em dor. Descanse em paz grande
irmão.

A PROCURA
O joinvillense Pablo, o "bonitón
e todo saradão" do academia
Vitta em Jaraguá do Sul, que foi
lutador de Vale Tudo e campeão
nacional no categoria e hoje
é professor de boxe.Ele é mnls
um que desfilo solteirinho do
silvo no urbe sorriso. Mos dizem
os mais chegados: Pablo está o

procuro de suo coro metade poro
casar, poro ele não tem essa de
"só ficar". Mos do outro lodo,
o moço tem que ser inteligente,
fiel, bonito e muito carinhoso. Cá
entre nós, será que o Pablo não
está querendo muito?

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é meu amigo Jorge
Leandro Casaroto, o popular Escor
pião. Ele lê esta coluna poro ficar
super antenado no que acontece
de melhor no sociedade. Valeu!

SOCIAL-'�------''----,

_1�_� _�,_,�
Ismar Lombardi é o aniversariante mais testelndo de hoje

ROSACHOQUE
Muito músico e desfile com os últimos novidades dos principais coleções do

loja são os principais ingredientes do estréio do novo fase do Rosa Choque,
do minha amigo, o todo bonitona, Diana Couto. A inauguração está previsto
poro o próximo semana, no Reinoldo Rau.

ISMAR LOMBARDI
O grande aniversariante de hoje é, com certeza, o empresário
Ismar Lombardi. Ele é uma pessoa especial, um grande amigo
que sempre me deu forço e apoio no trabalho, me incentivando
poro que eu cresço mais e mais. Obrigado meu líder, por tudo
e pelo grande amizade. Pode contar comigo sempre, seu amigo
e fã. Parabéns e milhões de felicidades, que o Senhor te con
cedo preciosos bênçãos. Que sejas plenamente feliz e que Deus
abençoe você e suo belo família.

4733760414

Rua José Albus. 80 si 03

Centro � Jaraguá do Sul

TE CONTEI!
\11" Poxa� mq;lacabou o eleiçfto e

já sei de m�.ita g�nte que votou.?
errado e vai passar os quatro anos

justificando!
.

• ,O meu camarada Thiago
Airoso, o Pingua, promove hoje à
noile no hotel Kairós, em parceria

.

com a Marseille Decanter, uma
deliciosa degustação edro vinHios
da altitude da'Serra Catarinense.
OiêncoÍltro começq às 20h30.

• Paro agendar! No próximo dia 22
dê novembro, no Floro & Botequim,
os meus amigos �duaf(to Fogaça e

Fernando Raboch, promovem mois
uma edição do FloJ{I StYle.

• Amanhã à noite na Moom,
em Joinville, tem muito Rockn'
Roll com a presença da bando
Anacrônico de Curitiba.

• Hoje, uma 'figura muito gente
boo, Maurus Fiedler, certamente
será um des aniversaríàntes mais4ic
fest!!jados. Mil vivos.

• Daisy Ribeiro está prepara,ndo
-

aquela festa paro o dia 22 de
outubro, pois é dia de comemorar

o seu aniversário.

• �.ara alegria da.mulherada:
amánhã no Moinhoj tem festa dos
boas com o presença do Jenoma
do DJ Fo'bríêi.o Peçonha ."

;;!

• RecePi gentil convite do P�s
soai bacana do Centro Integrado
de Profissionais Liber.ais - CPL,
poro participar, hoj!! à noite às. 20
horas, no Recreativo Duas Rodos,
do Festn Mexicaoo. O evento if
contgrá com o participação de
uma bonito "tequileira::. Além da
presença doDJ Paulico, decora
ção temáticafe o bua músico do
captor Enéas RaQsch que embola
rá o jantQr típico.

•• Dedico o coiuna de hoje 00
meu grande amigo Arno Hen*el{.'
que partiu no último dia oito��e
Qutubro. In,té",irmqo!

III Com essótFfui
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Por Ricardo Daniel "Hans" Treis

o homem, o mito, a lenda: DJ Paulico agitando geral
na festa Revival, no Clube Beira Rio sexta passada

OPA!
Quem manda as novas é o próprio Raphael. Confere a

notinha:

"Foto da jaraguaense lois Freiberger, que participou
ontem do final brosileira do Elite Model Look 2008,
maior concurso de modelos do Mundo. A modelo da
Nayama Model Management passou peja etapa
local em Jaraguá do Sul, regional em Balneário
Camboriú e pela semHinal em São Paulo. Para

participar do concurso, Lois foi fotografado por
Raphael Günther, com produção de Isabella
Hoffmann e Nayama Schmidt."

Parabéns para ambos! Infelizmente até o fechamento
desta edição os resultados do concurso ainda não haviam
sido divulgados, então só semana que vem poderemos
informarda condusãe - ou ainda hoje em nosso blog.

DUAS PERGUNTAS PARA CEcíLIA
Por Acaso marcou presença na coletiva organizado no segunda-feira, e

mqndou duas para a prefeita recém-eleita:
1 - Referente ao projeto Jaraguá 100% (acesso gratuito 11 internet) qual o
previsão para implantação do sistema em nosso cidade?
Cecília - O projeto começa o ser executado imediatamente, e o previsão é que o

primeiro ponto de conexão esteja disponível em um ano. O projeto irá utilizar
os centros de administração (mini-prefeitura) nos periferias do m�nicipio, e
dentro destes centros serão instalados os antenas de conexão. E previsto
também o utilização dos administraçães de bairro como centrais d.e acesso.
2 - Qual é o primeira ação previsto que o novo administração vai fazer
direcionado para o público jovem?
Cecília - Nos locnis dos cosas de cidadania nós vamos ter o espaço para o

espone.lezere cultura. Queremos ter uma administração participativa com o

juventude, pois apenas em contato com eles poderemos saber os primeiros
ações o tomar. Então todos as ações do prefeitura serão compartilhados com o

juventude. Nós vamos resgatar o Schützenfest e alguns outros eventos
culturais. Desde o mandato Ivo Konell estivemos envolvidos com os jovens, e
como fui professora e sou mãe também sempre tive muito facilidade de
manter contato com o juventude.

.

MARATONA DE UPDATES
Domingo deu a louco e às 16h carregamos os notebooks rumo à Arena. Como o

, local inteiro tem conexão wireless disponível, montamos ponto e começamos a

transmitir em tempo real o apuração das urnas poro nosso blog. O site do TSE
estava fora do ar, mas o PorAcaso.com tava lá firme. Resultado: acessos

quadrupliéados na data e a realização de mais uma ação inédita no cidade em

nosso currículo. Perder a tarde de domingo? Só se for pelos leitores...

Apresentando a equipe da loja Lez a Lez, em foto tirada no coquetel de
inauguração promovido na noite de ontem. A coluna sugere aos leitores
uma passada pela Reinoldo Rau para conferir a novidade.

3371-0202�
......Iadyrosad-oq_............_

FAIXAS nESTA SEMANA: Nomh Jones - Heort 01 Mine I Moby - Notuml B!ues

I Elbow - Grounds for D1'1orce I Vince GUilmldi Trio - i
TeddyheofS - Yours to Keep

informe publicitário

AGENDA FIXA
Novidade certa com prazo indeterminado: Nando Raboch anuncio que DJ
Gavinha é agora a partir de outubro o residente do Kantan Sushi Lounge,
e pretende promover uma média de dois eventos por mês no endereço. Na
noite de ontem já tivemos uma das festas deste mês (a Kinta lounge), e
para semana que vem, dia 17, encontra-se agendada a House Sushi -

festa que trará como atração principal o projeto curitibano Guided by
Fun. Na lista das alternativas, eis mais uma de estilo.

STAND BY
Aos fãs do Caramba 's o aviso: enquanto houver Oktoberfest nem adianta
subir às sextas para Indaia!. Como a festa alemã afeta
consideravelmente o volume de público do famoso club, a administração
prefere tirar uma folguinha no período. Próximo evento está previsto
somente para dia 31.

GASTRONOMIA E DIVERSÃO
Duas ótimas para hoje:
- Nuestro gran amigo Thiago "Pingua" da Adega Airaso Menezes promove
hoje lá no restaurante do Hotel Kayrós evento para degustação dos
fabulosos vinhos de alti.tude da Serra Catarinense da vinícola Villa
Francioni. O pacote inclui welcome drink (espumante), degustação de
três rótulos Villa Francioni e jantar com acompanhamento do vinho
Joaquim 2005 à vontade. Responsável pela cozinha estará o talento de
Julmir Rozza. Ligue para 9942-2222 ou 3370-2020 e pegue mais
informações.
- Já foi divulgado na agenda ontem, mas como a idéia é boa a gente
reforça: o Centro da Profissionais Liberais de Jaraguá promove mais
tarde lá na Recreativa Duas Rodas jantar temático mexicano seguido de
festa no estilo. Além da gastronomia, Enéas Raasch e DJ Paulico serão

atrações do evento. Para informações ligue no 3276 0534.

GASTRONOMIA E DIVERSÃO - 2
Não fiquem adiando dar uma passada no Schützenfest, pais a temporada
de batata recheada esse ano só vai até domingo!!

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Sino dos jovens: barriguinha esculpida e cabecinha deformada" -

André Dahmerem malvados.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE] O CORREIO DO POVO
_

•

SEXTA-FEIRA. 10DE OUTUIRO DE 2008

EDUCAÇÃO

VITRINE����-,,/�----

. Estudantes conhecem
residência dos colegas
Projeto do São Luís é apresentado durante Feira
JARAGUÁ DO SUL

Aventura e prazer. São essas

as sensações buscadas pelos
alunos da educação infantil, do
Colégio São Luís, nas cabanas,
que ficam em sala de aula. Ao
observar a preferência dos pe
queninos pelo brinquedo, fóí
que a professora Rosane Moret
tiHellmann teve a idéia de criar
o projeto Turma da Casa. Hoje
o trabalho está exposto na 10a

edição da Feira Científico-Cul
tural, da instituição de ensino.

Na cabana os alunos de ape
nas três anos se identificam,
brincam e inventam histórias. /
A professora observou que é
como se as crianças estivessem
na sua própria casa. A partir
disso, a educadora trabalha as

iliferenças sociais, incentiva a

socialização e ensina a repartir os
brinquedos, Naprática, as crianças
visitam a casa de um amiguinho
de classe todas as terças-feiras. "Lá
eles brincam com os brinquedos
do dono da casa, usam o espaço,
conhecem, apreendem a respeitar
o outro e a entender as diferenças",
explicou Rosane.

Os pais também contribu
íram para o trabalho apresen
tado na feira. "Eles ajudaram a

construir a maquete da casa e

participaram das reuniões na

escola sobre o tema", afirmou
a professora. Os alunos mon

taram um gráfico indicando a

porcentagem de quantas crian

ças da turma moram em casa

e apartamento. Eles também
escreveram poesias e histórias
das suas residências.

Dentre os 21 projetos ex

postos na feira, que temcomo

tema central Marista em prol

Baile de
Máscara

A Escola Homago promove hoje o 10
Baile de Máscara no MBB, o partir dos
22h, com Dj Xalinho. Os ingressos custam
R$10 e devem ser adquiridos no Secre
tario do Escola ou com alunos do ensino
médio do unidade de ensino.

Alunos da educação infantil visitam Feira do Livro que acontece na escola

Veja receita dos alunos:
BISCOITO DE AVEIA

INGREDIEN:rES
• 4 coJheres"dê sopa de margarina
sem sal

....
• 1 xícara de açúcar mO.scavo
• 2 ovos
• 1 xícara de chá d� castanha-do-pará
ou amendoim torrado oú'moído

• 5 colheres de sopa de maisena
• 2 xícaras de chá de aveia

da Vida, também está o traba
lho Escolha a vida cuidando da
sua alimentação, desenvolvi
do pelos estudantes do 5° ano.
Conforme a professora Débo
ra Simas Pisetta, o objetivo é
"conscientizar a comunidade
da importância da alimentação
saudável através de práticas
educativas e diversificadas".

Paralelo à mostra acontece
a primeira edição da Feira do

Grupo de
Apoio à Vida

o Centro de Valorização do Vida
promove Seleção e Capacitação poro
novos voluntários amanhã, no Museu
da Weg, às 14h30. A entrado é gra
tuito. Inscrições e mais informações
através do número 3275-1144.

MODO DE PREPARO
Bater as cJaras em neve e reservar;
Bater a margarina com o açúcar e
as gemas até obter um creme es

branquiçado. Adicionar castanha
do-pará ou amendoim, a maisena
e a aveia, m,exendo devagar. Acres
centar as claras. Moldelar os biscoi
tos, colocar na assadeira, com papel
manteiga e levofao forno aquecido
por 25 It 30 minutos.

Livro da instituição. Lá cerca

de 500 títulos estão disponíveis
desde O Mágico de Oz até Co

zinhando com os Grãos. A feira
abriu as portas para toda a co

munidade na quarta-feira e en

cerra as atividades hoje às Ilh.
Ao todo 635 alunos e 40 profes
sores estiveram envolvidos na

realização do evento.

DAIANA CONSTANTINO

BOMJESUS

Festival
Lítero-Cultural
Os alunos do Colégio Bom Jesus'Divina

Providência reolÍ2Dm uma homenogem 00 reno

tenáriodemorte de Machado de Assis, com o

peço "Um encontro improvável". Os estudan
tes enrenam hoje, às 12h, no espaço cultuml
Angeloni. O festival é aberto 00 público.

FALECIMENTOS

Faleceu às 00h30 do dia 9/10, o Sr. 3nnm A!drov�í!!li, com idade de 86 anos,
o sepultamento foi realizado dia 8/10, com saída do féretro da Capela Igreja
Rainha da Paz, seguindo poro o cemitério da Barra do Rio Cerro.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
WS Imóveis Ltda Me, torna público. que re

quereu a Fundação Estadual de Meio Ambiente

( FATMA) a Licença Ambiental Prévía (LAP) e a

Licença Ambiental de Instalação (LAI) do Lotea

mento denominado São Francisco no município
de Guaramirim-SC.

CONf'IOENCIAL
TEHM() OE CUIL\!)OR

A�ii.1); llltHt.li�<)j�)"tínç!iil da IJilenliçã(l{F�.;pecial de .Iurinli'íií(l VQhllltàrili
Requcl"Ultf:: Adolio Engd c outro

lnlen!ilUndo; AIe!\l'!r Engcl
l'cl'Uwn�(I!.
Levrou" (lI.
FI>lltas n'' J7.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial fa, saber que par não lerem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aosQue inleressar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrá(ja neste Oficio para

-

serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(!rês) dias úteis.

Protocolo: 88387 Sacado: OASIS COMVAR.DE AGUA MINERAL LTDA CNPJ: 07.130.7571000
Cedente: BAGGIO s BAGGIO LTDA CNPJ: 06.218.666/000

��������ít��Jgb16���A�irsÁe: Duplinata de veD���:���£�� r9%�h'Õ"ó8 Valor 176,50

Prolocolo: 88463 Sacado: TlCIANE APARECIDA VIZENTAINER CPF: 040.928.679·84
Cedenle: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BlUMENAU eNPJ: 82.662.958/000
Númew do Titulo: 3002866 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1510912008 Valo� 421.44

Protocolo: 88465 Sacado: VINICIUS FERNANDES ZAVADNIAK CPF: 067.666269-25
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGiONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82,662.958iOOO
N0mew do Titu!o: 2939504 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por lndicação
Apresentante: SANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 15/0912008 Valor 488,09

Protocolo: 88470 Sacado, DORLY ANTONIO FOLLMANN CPF: 042.707.111-91
Cedente: A.f.OLlVEIRA -INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ: 07.107.523/000
Número do Tílu!o: 10364 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 20109/201lll Valor: 188,80

Protocolo: 88475 Sacado; SANDRA DA SILVA KOCH & CIA LTD CNPJ: 07.90Ú25!OOO
Cedente: SANTIVEST SACRED FINAC INVEST CNPJ: 00.122.3271000
Número do TiMo: 0102720301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: 6RADESCO Data Vencimento: 17109/2008 Valor: 542,16

Protocolo: BB591 Sacado: DORLYANTONIO FOLLMANN CPF: 042.707.111-91
Cedente: A.EOLIVEIRA -INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ: 07.107.5231000
Número do Titulo: 10618 Espécie: Dliplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 2110912008 Valor: 97,90

Protocolo: 88718 Sacado: SANDAAREGINAPOVOAS CPF: 770.931.279·91
Cedente: OJ COMUNtCACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS

.

CNPJ: 03.658.1361000
Número do Titulo: 0000699501 Espécie: Duplicata de�enda Mercantil por Indicação
Apresentante: 8RADESCO Data Vencimento: 2210912008 Valor: 169,00

�������J:�J5CI:�':t��lLLlNGTON APAR���J gE9��,�¥�/��� CPf 054.092.159·90

Número do Titulo: 17708 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 22/0912008 Valor: 530,00

Protocolo: 88945 Sacado: DEMARCHI COM DE CARNES E FRIOS LTDA CNPJ: 80949.610/000
Cedenta: BRASPRESS TRANSPORTES URGENiES LTDA CNP!: 48.740.351/000
Número do Tllulo: 806094531 Espécie: Duplicata de Vanda Mercantit por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . Data Vencimento: 12/0912008 Valor: 6B,11

Protocolo: B8975 Sacado: ODIMAS ROBERTO SERCI CPF: 701.638.989-87
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA GNPJ: 48.740.35tI000
Número do Tllulo: 807034789 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1210912008 Valor: 84,72

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceãar a devida infimacao, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Leí, a fim de liquidar o seu debito, ou enlao, dar razao por que nao o faz, sob a pa"-ª de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etcz

Jaragua do Sul, 10 de Outubro de 2008
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�m.�u nu últim, quarte-telrn £2�f�Ç�!O��i�S���d� nnullstus" dos culture clemê.
o local ficou muitomelhor do que o da festa realizada no ano pnssedo. O Parque Municipal de Eventos, que na infância
aprendi a chamá-lo de Agropecuário (e que não mudou muito, de lá até hoje), estava com toda o estrutura cempremefldn.
Sobre o novo local, ele ficou distante, mas nos remete aos primeiros espaços colonizados pelos alemães que vieram por'
Blumenau e Pomerode e estabeleceram aqui em Jaraguá do Sul sua rica cultura. E, já que é distante, se você for durante o

dia, leve toda a família e aprecie belíssima paisagem dos bairros Rio Cerro e Rio Cerro II.

OPINIÃO DOS TURISTAS
No noite de quarta-feira recepcionamos um grupo de
empresários franceses com o Projaroguá, e eles ficaram
impressionados com a receptividade, a gastronomia e a

diversão. Bem, se os turistas que moram na capital do
turismo mundial (Paris), somente tinham comentários
positivos sobre o local, a estrutura e os atrativos disponi
bilizados, quem somos nós para falar ao contrário. Ainda
mais, quando ouvi que muito deles já hoviam partici
pado da Oktober de Munique na Alemanha e gostaram
mais da nossa Schützenfest, pelo seu clima agradável e
-familiar.

'

ESTRUTURA DA FESTA
A festa acontece por causa do empenho de vários abnegados
(voluntários) e o auxílio de patrocinadores. Desta forma foi
possível montar uma estrutura que remete as característi
cas das festas da sociedadesde tiro. Assim é possível manter
a tradição do tiro e de toda a cultura alemã da região. Os
salões foram construídos em estrutura rústica com tendas
auxiliando na composição dos espaços cobertos .

. INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)IMPOSTO

COMPRA VENDA
2,2Q1 2,203
1,359 1,360

Tern' � Chopp lI�!esanal do zel� B!�� e a excel�nte cui '.;� aié��ã,
ofe[ecida pela cõmunida�� ,d9 Rio Cerro II, com o destaq'lre para o

Ma(reco...Éi'itÓm�ém oferecidº aos freqüentadores um café colonial
co� preço muito atrQtivO'i'� ��.� ma d� Box de 'lanches rápidos �.;�w
tradicional batalg recheada. As Its.c locando o melhor'
da música alemã com às pri�� e 6e

"

'.;anim a t o

q�e foram providenciado� vqrJos pontos
estacionamento. Mas, lembre-se vá e volte
ªevagar, respeitando OS limites daTodovia,
e. se bebernão dirija. Se você 90sto de tes"'
to alemã aproveite, poucas são tão boaSi\
'como esta .. Se você nõo aprecio ou nunca'

fot aproveite·e vá conhecer, poro t�r SI,lO
)ópria o

. .• .> .... NV"

Acerto do IPVA até 30 de novembro
Vence hoje a primeira cota para proprietários de veículos com placa final zero

A Secretaria de Estado da
Fazenda estipulou para até 30

de novembro o prazo limite

para quitação de débitos refe
rentes ao !PVA (Imposto sobre

_ ' a Propriedade de Veículos Au

tomotores), Os proprietários
de veículos que estiverem com

débitos vencidos após esta data
serã0 notificados e posterior
mente, inscritos em dívida ati

va, para cobrança judicial.
''A orientação é para que

os contribuintes coloquem os

'pagamentos em dia e evitem

problemas futuros, justamen
te por isto a Fazenda está ofe- '

recendo um prazo amplo para
a quitação dos débitos", expli
ca o gerente de arrecadação,

Nilson Scheidt. Ele lembra
ainda que hoje vence a pri
meira cota para proprietários
de veículos com placa final
zero que tenham optado pelo
parcelamento em três vezes.

Também nesta data vence a

segunda parcela para as pla-.
cas com final 9 e terceira par
cela do final 8.

O pagamento integral, em

parcela única, deve ser feito

sempre até o último dia útil do
mês correspondente ao final da

placa. De tudo o que é arreca

dado sobre !PVA, 50% é repas
sado, no ato do recolhimento,
para o município em que o veí
culo estiver emplacado.

O pagamento do IPVA deve

ser efetuado junto aos órgãos
arrecadadores: Besc, Banco do
Brasil, Bradesco, Itaú, Sistema
Sicoob e Santander.

No Besc e Sicoob/Credi
tran o contríbuinte - munido
do Certificado de Registro e

Licenciamento -, onde consta
o número do Renavam, infor
mará ao caixa qual exercício,
ano deseja efetuar o recolhi
mento, Já no Banco do-Brasil,
Bradesco, Santander, Itaú e

demais Cooperativas do sis
tema Sicoob o contribuinte
deverá apresentar o DARE

(Documento de Arrecadação),
emitido através do site da Se
cretaría de Estado da Fazenda
e Detran, Hoje vence 20 parcelo poro us placas com final 9 e 3D parcelo do final 8
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TELEFONIA MÓVEL

NACIONAVINTERNACIONAL-------

Crise deveró afetar os subsídios
Alta do dólar pode ter impacto nos próximos meses, admite presidente da Vivo
SÃO PAULO

O presidente da operadora
de celular Vivo, Roberto Lima,
admitiu que a alta do dólar
poderá ter impacto no setor
nos próximos meses, inclusi
ve prejudicando o subsídio a

aparelhos de baixo custo para
o Cliente final no Natal. Se
gundo Lima, uma parcelaex
pressiva dos telefones móveis

para este final do ano já foi
contratada, mas ainda resta
ria outra a ser comprada. Boa
parte dos componentes desses
aparelhos são cotados em dó
lar e poderão chegar bem mais
caros ao Brasil, caso a cotação
da moeda norte-americana
não caia nas próximas sema

nas. Esse cenário não inclui
ria os smartphones, aparelhos
mais sofisticados, que fazem
também a transmissão de da
dos e imagens.

"O problema vai ser man
te! o subsídio para aparelhos
de baixo valor. Vamos ver até
onde a gente agüenta (com o

dólar alto)", disse Lima.
Apesar disso, a Vivo, ain

da não teme queda de vendas

neste Natal. O desempenho
do setor no final de ano, disse,
dependerá do nível de deman
da em relação aos estoques de
aparelhos existentes. "O Natal
vai ser bom. A confiança do
brasileiro ainda não foi abala
da. Isso poderia acontecer se

ele começar a ver seu vizinho

perder emprego, mas não é o

que se vê", disse Lima.
Neste novo cenário, o pre

sidente da Vivo não acredita
que o Brasil deverá ultrapas
sar a marca de 150 milhões
de acessos celulares no final
do ano. Essa previsão foi feita
por analistas em setembro, ao
serem anunciados os núme
ros de agosto do setor, quan
do se registrou um dos maio
res crescimentos da venda de
aparelhos da história. o Brasil
registrou naquele mês 138,3
milhões de celulares ativos;
3 milhões a mais que no mês .

anterior, segundo dados da
Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações). O cres

cimento acumulado no ano
já estava em 17,3 mílhões de
celulares.

.'

Brasil não deve ultrapassar marco de 150 mi de celulares no final do ano

Após ajuda aos bancos, Lula
.

ampliará apoio à agricultura
BRASíUA

Depois de editar a medida

provisória (J\1P) de socorro aos

bancos, o presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva deverá aten

der pelo menos parte da reivin

dicação do setor de agronegócio
e ampliar o crédito para os pro
dutores. Lula foi alertado sobre
a importância da ampliação do
crédito para evitar problemas
às vésperas do início do plantio

-

da próxima safra.
Em conversa com interlocu

tores, Lula avaliou que o forta
lecimento do agronegócio neste
momento servirá como impor
tante sinalizador externo sobre
a estabilidade da economia

nacional, reduzindo o impacto
das . turbulências internacio
nais. Dentro dessa avaliação, o
governo'acha que, além da so

lidez do agronegócio, o Brasil
mantém posições importantes
em outros setores estratégicos,

como na produção de ferro e

da produção de petróleo, que
.

servem para mostrar que o país
ainda é "umporto seguro", .mes
mo na crise.

O presidente insistiu em

que é necessária uma mobi

lização internacional para
impedir que as oscilações do
mercado quebrem economias
de vários países. "Depois des
se episódio, não podemos
mais permitir que a economia
.virtual comprometa a econo

mia real,· representada pela
produção dos países", disse o

presidente, durante encontro
com o governador ela Bahia,
Jaques Wagner.

O governador disse que
concorda com essa visão.
'Acho que a crise se tornará
um marco para essa economia
de mercado. As coisas não se

rão mais iguais na economia

depois dessa crise", avaliou.

Chaves quer
criar banco
CARACAS

O presidente venezuelano,
Hugo Chávez, anunciou essa

semana a criação de um "lim
banco petroleiro internacio
nal" com o apoio da Rússia,
"Chega de termos que colocar
os recursos de nosso povo em
bancos do norte" que "estão

afundando", afirmou.
No entanto, Chávez não

deu mais detalhes da estrutu
ra e da função do banco. "Nós
somos os convocados -para
solucionar nosso·· problema,
chega de esperar que, do nor
te, solucionem nossos proble
mas", acrescentou. Segundo a

BBC, Chávez disse ainda que
"se a Opep não quiser criar
um banco da Opep, bom, en
tão procuraremos dois ou três

países entre os grandes pro
dutores de petróleo para que
formemos então um Banco
Petrolífero Internacional, um
banco do Sul, dos países pro
dutores de petróleo".
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Juventus quer confirmar o primeiro lugar do grupo e, poro isso, preciso apenas de um empate hoje à noite

CATARINENSE

Juventus em campo
de trelnador novo
Pingo deve manter mesma base de Piccinin
JARAGUÁ DO SUL

Juventus e Camboriuense
entram em campo hoje à noite,
às 20h30, pela sa Rodada do
returno do Campeonato Cata
rinense da Divisão Especial.
O jogo, que acontece no Está
dio Roberto Santos Garcia, em
Camboriú, marca a estréia de

Pingo como técnico da equipe
do Joinville que representa o

tricolor jaraguaense na com

petição. E é também uma par
tida fundamental para as aspi
rações das duas equipes.

Um empate do Moleque Tra
vesso garante amelhor colocação
da chave e a vantagem de jogar
por um resultado igual no jogo
de volta das semifinais do retur
no. Já o time da casa precisa ven
cer por pelo menos dois gols de
diferença e torcer por um empate
entre Imbituba e Próspera.

Pingo deve manter a mes

ma base que vinha jogando
com Agenor Píccínín, Até por
que, ele organizou apenas dois
treinos. Mesmo assim, prome
te mudar a forma da equipe jo
gar. "Vou usar o 4-4-2 e mudar
a forma de marcação também,
para que seja mais forte", co-

horas. O Próspera enfrenta o

Imbituba em casa, pelo grupo
do Juventus. Na outra cha
ve se enfrentam.Concórdia x

Brusque- 'e Joaçaba x Grêmio

Pinheiros. O time de Caçador
vai ganhar os três. pontos do
Internacional sem entrar em

campo, já que o time de Lages
foi suspenso da competição.

mentou o treinador. São dois
desfalques para o jogo, ambos
por suspensão. Com isso, o

zagueiro Josemar dará lugar a
Vasconcelos e o lateral-direito
Antônio Carlos entra na vaga
de Edílson. "Nosso principal
objetivo é vencer e terminar
esta fase com a melhor cam

panha", afirmou o treinador.
. Os outros jogos da roda

da acontecem amanhã, às IS JULIMAR PIVATTO

O CORREIO DO POVO fi)SEXTA-FEIRA, 10DE OUTUBRO DE 2008

Schroeder busca vaga
A equipe de bocha de Schroeder (foto), estará a partir de hoje
em Ibirama, onde joga a fase regional dos Jogos Abertos de Santa
Catarina. Eles estão na Cha.ve B da categoria rafa volo, ao lado do
time da casa e de Presidente Getúlio. No outro grupo estão Blume
nau, Brusque e Indaial. Schroeder tem grandes chances deconquistar
uma das duas vagas. Já Jaraguá do Sul está garantido também, mas
na sul-americana, por ser a atual campeã. Aliás, esta categoria será
disputada pela última vez no Jose. O time de Schroeder é formado por
Dorival, Ademir, Romeu, lico, Alceu e Filinto.

INTER PUNIDO
O Internacional de loges tinha tudo para se classificar em segundo lu
gar na Chave A do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Mas
foi punido novamente. A equipe serrana devia taxas de arbitragem à
Federação Catarinense de Futebol e já havia sofrido a mesma punição
há cerca de duas semanas. Mas conseguiu pagar antes do início do
returno, onde estava bem, até ser punido novamente com mais 30
dias. O motivo? O cheque do pagamento era de um talão cancelado.
Tem coisas que só acontecem n futebol,catarinense.

�i%lItMISTOSOS
Depois do Mundial, o Seleção Brasileira deve fazer dois amistosos, o
pedido (ou ordem) de uma emissora de TV. Como os jogadores "es
trangeiros" não poderão participar, ficará a base do time que atuo no

Brasil. E o possibilidade deste time ser a base do Malwee é grande.
Por isso os dotas anunciados poro os quartas-de-final do Estadual (22
e 25/10) podem ser alterados. Amistosos estes, por sinal, que vêm em

péssimo hora, somente poro atrapalhar o calendório dos equipes bra
sileiras. Mos ninguém resist "incentivo" dado por esta eipr ra.

EGIONAL DO SESI
Nô próximo fim-de-semana (18e 19/10), Jaroguá do Sul recebetó o

fase regional dos Jogos do Sesi. São esperados 500 atletas de todo a

região Norte, disputando os provas em 15 modalidades, tonto no mas

wculino como no feminino. Na Arweg acontecerão os disputas do vôlei,
bolõo e bocha e no Sesi as restantes - canastra, domtnó, futsel, futsal,
truco e xadrez, isto no sábod�.Jú:para domingo ficam apenas as finais
do vôlei masculino, fulsal majculino,e futset moster, todas �o Sesi.

MUNICIPAL DE BOCHA ,;
..

A rodado desta semana definiu os oito classificados poro o se-gu8da
fase do Municipal de Bocha Roto Volo em duplas. Agora as equipes se

dividem em dois grupos (Série A e B) e disputam entre si, em sistema
de todos contra todos, e quem somar mais pontos será considerada
o campeõ da respectiva série. No A ficaram Miglas/CME Schroedér,
Baependi/Molhas Papp e Baependi/Sipaca e na B Kuchenbecker/Leier,
Refrigeração Frigomaq, João Pessoa/Amigos do Onça e O'Jack. A com
petição segue na próxima semana, com jogos na segunda e quarta
feira (13 e 15/10), sempre a partir dos 19h15 na Sociedade Amizade.
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Sub-l7 feminino precisa de patrocínio
Time carece de verba para pagar a arbitragem do returno da segunda fase

'0 O CORREIO DO POVO'.j�
SEXTA-FEIRA, 10DE OUTUBRO DE 2008

ESTADUAL DE FUTSAL

fr

�.
. '

�
I
I JARAGUÁ DO SUL ciúma vem em terceiro com três.

As garotas do Malwee/Ci- Blumenau ainda não pontuou no
rolia/Kelme/ArwegIFME vivem campeonato.
um impasse. O time, que disputa Mesmo com a segunda cola
o Campeonato Estadual Sub- cação o time está a uma vitória
17 Feminino, é sede do returno da classificação para a fase final.
da segunda fase da competição Caso vença as três partidas po
(31/10 a 01/11) e não possui o derá trazer uma das etapas das
dinheiro para pagar a equipe de finais para Jaraguá do Sul, onde
arbitragem. O valor estimado em precisará de mais recursos. O
R$ 700 está dando dor de cabe- técnico Anderson Bartolini disse
ça para o coordenador técnico que o objetivo é conquistar o ti
Maurício Berti. Está incluso na . tulo e agora a preparação se foca
quantia o pagamento do hotel; apenas na competição Estadual.

alimentação e a taxa cobrada "Hoje viemos numa preparação
pela federação de árbitros. só para o Estadual, porque an-

Segundo o coordenador, a tesO tínhamos [oguínhos e Olesc,
equipe espera o apoio do ernpre- mas o time faz uma campanha
sariado como retribuição a boa satisfatória e tem chances de ser

campanha que .vem fazendo no
.

campeã", acredita. Quem quiser
Estadual. As meninas estão na ajudar a equipe, pode entrar em

vice-liderança com seis pontos, contato com Maurício pelo tele.

Brusque lidera com nove e. Cri-
.
fone 9955-9789.

\

}.
/
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Meninas seguem treinando em busca da vaga para o quadrangular final do Campeonato Catarinense sub-17

RESGATE DA CULTURA GAÚCHA - 2° CAPíTULO
A estrutura dos CTGs é formada pela diretoria, conselho e departamentos. Patronagem, conselho de vaquee
nos e invernadas. Os membros do patronagem (diretoria) denominam-se: patrão (presidente). cap.ataz (vice
presidente). sota-capataz (secretário), agregado das pilchas (tesoureiro) e agregado dos falas (orador): Na
mais amplo definição, o' CTG é um organismo social de preservação e resgate da cultura gaúcha: nativista,
cívico, cultural, literária, artística, folclórico e esportiva. O coordenador regional de Jaraguá do Sul é Wolmir
Elói. Natural de São Miguel do Oeste, onde nasceu e se criou dentro de um CTG. Filho de "patrão", desde
piazinho aprendeu a amar e o viver este peculiar modo de vida.

CONCURSO
CAMPEIRO DE LAço- .

Modalidades que são disputadas: vaca parada (piazi
nho até sete anos) - piazito (sete a 11 anos) - laço
piá (12 anos) -laço guri (12 a 15 anos) - rapaz (15
a 18 anos) - peão: laço individual-laço em duplas
- laço caravana (05 homens, um por cidade) - laço
irmãos -laço pai e filho -laço patrão -laço ex-cam

peão -laço veterano (mais de 60 anos) -laço pren
da - laço geração (avô, pai e filho). São disputadas
também, provas de rédeas e gineteadas em pêlo. A
"Copa do Mundo" acontece no 'Rodeio Internacional
de Vacaria (RSl. maior evento do gênero no planeta.

.

Os campeões regionais e nacionais dos países onde
existem CTGs se fazem presente e nosso Jaraguá brilhou
intensamente quando participou. Aguinaldo Spézia Jú
nior e João Paulo Franzner foram às finais de duplas.
Conquistaram o campeonato e ganharam uma moto
zero quilômetro. Brilhou também a dupla Miguel Jair
Pereira e Jaime Franzner Júnior. Já Rafael Nones, es
tudante de Administração na Unerj, conquistou o títu
lo de campeão brasileiro em 2007, no Rodeio Crioulo

.
Nacional. realizado na cidade de Santiago (RS).

Gineteadas no Rodeio
Internacional de Vacaria,
no Rio Grande do Sul
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MUNDIAL DE FUTSAL

Falcão lamento por Portugal
Quarta·colocada no europeu ficou fora da segunda fase
RIO DE JANEIRO

Ninguém que acompanha
o Mundial de Futsal poderia
imaginar que Portugal, quarta
colocada do último campeo
nato europeu, ficaria fora da
segunda fase da competição.
Nem os jogadores da seleção
brasileira, que já contabiliza
vam um enfrentamento. Além
de ter sido uma surpresa, ficou
claro para boa parte deles que
a Itália entregou o jogo para o

Paraguai na derrota pOT 4x2,
na quarta-feira, com o intuito
de desclassificar um dos can

didatos ao título de cara e en

frentar o Brasil em fase menos

decisiva que a semifinal.
Poucos, porém, admitiram.

Falcão foi um dos que não se

eximiu de opinar sobre a par
tida suspeita. "Vi o jogo e foi
triste", resumiu o ala. "Uma si

tuação que para o esporte não é
boa. Eles (os italianos) usaram o

regulamento, mas me coloquei
um pouco no lugar de Portugal.
É uma equipe que se preparou
por quatro anos, uma das can

didatas ao título, que fica fora."
Os demais jogadores bra

sileiros preferiram não opinar
diretamente. O único intuito foi
não entrar em polêmica, porque
estava explícito no rosto o que
pensavam. Schumacher, que já
havia criticado os italianos por·
terem a seleção toda formada

por jogadores nascidos no Bra

sil, só não quis dar razões para
aumentar a rivalidade da parti-

Irã (uniforme escuro) é o primeiro adversário do Brasil no duelo que acontece sábado às 10h30

Espanha escapa ao Brasil
o Grupo F tem Pard:guai, A(gen�&, 'lirupo D. Eliminados, os uruguaios

tinó, Espanha e Rússiâ. Os atuai�: ilerminam coni um ponto, ..no penúl-
campeões venceralTl" o Uruguai pOf timo lugatCA O jogo de estréia dos;c.
3xO e esçaparam do BrasH n.esta catalóes será contra a Rússia sá-
segu�da foi�r Co e r��uliado, bodo, às 12h3Q. Pelo mesmo grupo
cs chegam .iOS'd ¥< .onto$ ganhos se enfrentam Paraguai e Argentina,
e garan.tem,g primeira colocaçóo.ido sábado, só q�e às 10h30.

=. .

•

da de domingo, no Maracanãzi
nho, no Rio. '� Itália é proble-

ma deles", declarou. "A gente
tem que fazer a nossa parte e se

preocupar só com o Brasil."
O Brasil enfrentará o Irã,

a Itália e a Ucrânia na segun
da fase do Mundial de Futsal.
Uma chave forte, na opinião
dos atletas da seleção brasi
leira. A Itália, vice-campeã do
mundo e da Europa, será o

adversário mais complicado,
em tese. "É uma grande se

leção", elogiou Schumacher.
"A gente sabe que eles vão

complicar para muita gente
neste campeonato".

O CORREIO DO POVO rnSEXTA·FEIRA, 10DE OUTUBRO DE 200S

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
1° Brasil 12
io Russia 9
3° Japão 6
4ii Cubo r

.

5ii Tihas 51110"100 ti

GRUPO B
e parqguqi 9 .

•••••�.� u u •.. Itália .. ... . 9.
3° portugal. .

9
.

4°. T(JiIQndia 3
5° Estados Unidos O

GRUPO C
J ° Uçríinüt.. . JO
2° Argentina 10

..••.•.�() Gu(Jt�malq ••••••••.••••••..••••� ••••.•.....
4° Egito 3
5° China O

GRUPOS DA 2° FASE
GRUPO E
Brasil
Ucrânia
Irã
Itália

GRUPO F
Espanha
Paraguai
Argentina
Rússia

RESULTADOS
ONTEM
Espanha 3xO Uruguai
República Checa 2x3 Irã
Argentina 2xl Guatemala
Ucrânia 4x2 China

PRÓXIMOS JOGOS
AMANHÃ (11/10)
1 Oh30 - Brasil x Irã
1 Oh30 - Paraguai x Argentina
12h30 - Ucrânia x Itália
12h30 - Espanha x Rússia

Adriano (E) vem treinando entre os titulares, no lugar de Luís Fabiano

Adriano em busca de seu lugar
Atacante está há 27 meses sem fazer gol pela Seleção Brasileira
TERESÓPOLIS

Adriano .está mesmo com.

sorte quando o assunto é Sele
ção Brasileira. O atacante nem

estava convocado para as eli
minatórias da Copa do Mundo
de 2010;mas herdou a vaga de
Luís Fabiano, que vinha se fir
mando com a camisa 9 e se ma

chucou. Já no primeiro treino,
ele foi escalado como titular ao

o lado de Rabinho. [ô, que vem
s»

g sendo nos últimos tempos um

� dos xodós do treinador, ficou
entre os reservas.

Após a volta por cima no São
Paulo, Adriano também parece
reconquistar o prestígio no In
ter. O atacante fez dois gols na

temporada e está em alta com o

técnico José Mourinho. Agora só
falta a seleção brasileira. "Estou
preparado para recuperar o meu

lugar. Acho que essa é a minha
melhor fase desde aquele mo

mento ótimo que tive em 2005",
disse o atacante, que foi a estrela
da seleção na conquista da Copa
América de 2004 e da Copa das
Confederações de 2005.

Adriano ainda está devendo
na seleção sob o comando de
Dunga. Em cinco jogos, o ata
cante passou em branco. E a

seleção perdeu três jogos (Por
tugal, Venezuela e Paraguai),
um empate (Argentina) e só
uma vitória (Canadá). A sele
ção fez ·poucos gols. Apenas
três. Contra oito sofridos. Mas
o Imperador tem um histórico

positivo com a amarelinha. No
total, são 44 jogos e 27 gols, o
que significa uma média de
0,61 gol por partida.
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VE·NHA FAZER
UM BEST' [)RIVE
PRONTA ENTREGA

www.autoelite_com.br
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000

-

.

Caraguá Auto Elite
Uma relcçõo de conficnço.
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QUADOM

Nem precisa
agendar:

o mês inteiro
é de festa.

Circuito de Festas de Outubro de Santa Catarina.
Em outubro, Santa CataIina tem festa para todos os gostos. Participe. Tem sempre uma festa perto de você.

OKTOBERFEST- 9 a 26 em Blumenau- FENARRECO - 9 a 19 em Brusque> MAREJADA - 9 a 19 em Itajaí
SCHÜTZENFEST - 8 a 12 em Jaraguá do Sul> FESTADO IMIGRANTE - 9 a 12 em Timbó

OBERLANDFEST - 18 e 19 em Rio Negrinho> OKTOBERFEST -17 a 19 Centro, 11 e 26 Linha Beckerem Itapiranga
TIROLERFEST - 10 a 19 emTreze Tílias • FENAOSTRA - de 7 a 12 em Florianópolis· AÇORFESTA - de 10 a 12 em São José
FESTA DAS TRADIÇÕES - de 8 a 12 em Joínville> BANANENFEST - de 9 a 12 em Corupá

FUNTURISMO '� •SANTUR"""""..."tu'.sc.v<w.l>!
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