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Três pessoas são
,

vítimas do trânsito
Alex Ramos perdeu a vida após uma
queda de moto, na Rua Oscar Schneider.
Em Araquari, duas pessoas morreram.

pqma6

Especialista britânico em sono afirmou à
revisto científica New Scientist que o "mito"
de que o sociedade atual sofre de deficiên
cia do sono é uma atitude intelectualmente

preguiçosa e contribui para a ansiedade dos

pessoas que acreditam ser preciso passar
mais horas na cama. Em artigo publicado
no revisto, jim Home, do Universidade de

Loughborough, diz que vários estudos mos
traram que o maioria dos adultos soudáveis
dorme entre sete e sete horas e 'meio por
noite, um tempo, segundo ele, "perfeita
mente adequado". Segundo Horne, o idéio
de que o sociedade moderna sofre do falta
de sonp tem sido disseminada por estudos
de laboratório em que os �articipantes �ão

_

paro uma sala silenciosa com luz baixa e são
induzidos a relaxar. fechar os olhos e dormit
"Tais testes dizem revelar que as pessaas
dormem profundamente nessas ocasiões,
mas, como ocórrem em condições altamente
propícias, tendem a estender o período que
as pessoas dormem, passando o idéio de

que precisam de mais horas de sono", diz
o especialista.

.' -}

Fonte: BBC.,Il'rosii

Danilo Gentili em
apre�entação única-
'Repórter Inexperiente' do programa COC
faz show de stand-up comedy amanhã.
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Rodoviária com'
nova roupagem
Reforma do estruturo custou R$ 500 mil
e deve ficarpronta em novembro.
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Jaraguá e região vão tenta
garanti,r recursos da União
Lideranças políticas e empresariais participam, na da ao Projeto de Lei OrçamentáriaAnual2009. A idéia

segunda-feira, de um seminário regional promovido é definir, em consenso, os investimentos das regiões a

pelo Fórum Parlamentar Catarinense em Joinville. No serem .contemplados através das chamadas emendas
encontro, marcado para as 14 horas, serão debatidas coletivas, que destinam recursos do Orçamento da
as propostas para elaboração das emendas de banca- União, geralmente para obras demaior abrangência.

'
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QUE PAís
É ESSE?

Estrangeirismo
irritante

Página 10

FUTURO
PROMISSOR

Palmos poro
apoiadores'do esporte
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lAÇOS DE FAMíLIA

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Honestidade
Virtude Esseneial

Os chineses contam que há muito tempo atrás,
existiu um príncipe que seria coroado imperado!', mas
segundo a lei do País, deveria se casar. Ele acreditava

que existem virtudes nobres que os homens devem ter.

Queria ter certeza que a mulher que escolhesse seria

digna de ser imperatriz. Resolveu fazer uma "disputa"
entre as moças da sociedade.

Anunciou que faria uma celebração especial. Uma se

nhora, serva do palácio há muitos anos, ouviu os comen

tários sobre os preparativos, e sentiu uma leve tristeza,
pois, sabia que sua filha nutria um sentimento de profun-

.

do amor pelo príncipe. Quando voltou para casa, contou

a sua filha sobre a celebração, e ficou espantada ao saber

que sua filha pretendia ir ao evento e perguntou: "Minha
filha, o que você quer fazer lá? Estarão presentes as mais
belas e ricas moças da corte. Tire esta idéia da cabeça. Eu
sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofri->
menta uma loucura".

A filha disse: "Querida mãe, não estou sofrendo e mui
to menos louca, eu sei que jamais poderei ser a escolhida,
mas a minha oportunidade de ficar pelo menos alguns
momentos perto do príncipe, isto já me torna feliz".

A moça foi ao evento. Estavam presentes as mais be
las moças com as mais belas roupas, com as mais belas
jóias e diversas intenções. O príncipe falou: "Darei a cada
uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de seis
meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha
esposa e futura imperatriz da China". O tempo passou e a

doce jovem cuidou com paciência e ternura, a sua semen
te, tinha tentado de tudo, usado todos os métodos que
conhecia, mas nada surgiu. Consciente do seu esforço e

dedicação levou seu vaso vazio. Todas as outras moças
- estavam com uma flor, uma mais bela que a outra. Então

o príncipe observou com muito cuidado e atenção, todas
as flores, e anunciou que a moça seria sua futura esposa:
As pessoas presentes tiveram várias reações. Ninguém
entendia porque ele tinha escolhido ela. O príncipe es
clareceu: "Ela foi à única que cultivou a flor que a tornou

digna de se tornar uma imperatriz: A flor da honestidade.
Todas as sementes que entreguei eram estéreis".

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUDANTE DE DH'lE!m

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

en.viados para o e-mníl redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

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

* telefone (* não serão publicados).

Planejamento estratégico e ações na comunidade

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRES!DENTE
DO CEJAS - CENTRO
EMPRESARIAlDE
JARAGiJÁ DO SUL

-,-�- Tem sido característica das gestões que
passaram pela ACIJS e nas entidades liga
das ao CEJAS, o alinhamento em torno de
projetas que estimulem os negócios entre os

associados e que beneficiem a comunídade,
Como entidade mais antiga do condomínio
empresarial, a visão de buscar soluções cole
tivas tem estado de modo mais presente na
ACUS, com vários exemplos de conquistas
que ajudarammuito na qualidade de vida.

São propostas que merecem perma
nente atenção, seguidamente atualizadas e

discutidas com vários segmentos da comu
nidade. Para citar alguns dos projetos, estão
neste rol a possibilidade de implementação
de um anel viário fazendo conexão com as

rodovias estaduais e intermunicipais; a

discussão da adequação do trânsito e pen
sando a mobilidade urbana e sua humani
zação da circulação nos espaços públicos;
e, como preocupação mais pontual a via
bilidade da duplicação da BR-280, entre

outras questões relacionadas o tema.
No âmbito da gestão pública relaciona

se os projetos de implantação do Centro
de Resíduos do Vale do Itapocu, seguran
ça pública e ressocialização de apenados,
oferta de mais vagas em creches, preserva
ção demananciais na bacia hidrográfica do
rio Itapocu, e maneiras de desenvolvermos
a sustentabilidade econômica a partir do

estímulo das vertentes da tecnologia, do Tu
rismo e da Cultura, tirando proveito e poten
cializando os recursos naturais que a região
dispõe, e a privilegiada estrutura da SCAR e

de seu Centro Cultural. Há ainda asquestões
relacionadas com educação profissionalizan
te, ensino superior, o revigoramento de enti
dades que prestam serviço exemplar, como
são os casos do Corpo de Bombeiros, e dos
hospitais São José e Jaraguá.

-

Todas estas propostas elencadas no

Planejamento Estratégico da ACIJS, vale

sempre lembrar, estão sintonizadas com

o PROJARAGUÁ - Fórum Permanente de
Desenvolvimento e à sua linha de atuação,
cujo parâmetro maior é o envolvimento de
todas as entidades que o integram, forman
do um grande conselho pensante da Jara
guá do Sul dos próximos anos.

)
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FALAAí!

"Acabou o

era do ditador,
do vingança. "

MÁRIO FERNANDO REINKE
(PSDB), PREFEITO ElEITO DE

MASSARANDUBA,
sobre o prefeito atual

Dóvio leu (OEM).

" Ele terá de
abrir os portos

poro nós. "
·lUIS CARLOS TAMANINI
(PMDB), PREFEITO ElEITO

DE CORUPÁ,
sobre o prefeito atual
Conrado Müller (PP) e a

transição de governo.

" Esses apoios.
võo abrir portos
em Brasílio. "

FELIPE VOIGT (PP), PREFEITO
REElEITO DE SCHROEDER,
apostando na influência de

partidos aliados nô busca
de recursos federais.
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CRIAÇAO RESTRITA
Prático nefasto, que reduz à condição de pedintes o esmagadora maioria
de distritos emancipados pelo país afora- e Santo Catarina não foge à

regra- o criação de novos municípios fico mais restrito com o aprovação,
pelo Senado, de projeto de lei complementar. A idéio é acabar com os

currais eleitorais que se proliferaram numa velocidade estonteante entre
1996 e 2007. Aqui no Estado, de formo mais contido nos últimos três anos.

Agora, o criação, o incorporação, o fusão e o desmembramento vão depen
der de estudo de viabilidade e de plebiscito, abrangendo os populações
dos municípios envolvidos. As mudanças terão de ocorrer após o posse dos

prefeitos e vereadores e antes do último dia do ano anterior às eleições
municipais. Caberá às Assembléias legislativos homologar o estudo de
viabilidade e autorizar o plebiscito, que ocorrerá preferencialmente junto
com os eleições federais e estaduais. Rejeitado o plebiscito, outro não

poderá ser realizado sobre o mesmo temo em um período de 10 anos.

ORÇAMENTO
Previsão de receito do Prefeitura de Jaraguá
para 2009 é de RS 280 milhões conforme o
projeto orçamentário que deve aportar no
Câmara de Vereadores nos próximos dias,
para ser aprovodo em dezembro, antes do
recesso de fim de ano. Com algo em tomo
de RS 40 milhões já comprometidos com

dívidas, porte delas a um curto prazo. Por
conta do clima de desãnimo que reina no

legislativo depois do resultado das umas e,
ao contrário de outros anos, não deve me

recer a discussão necessária.

NÃOASSUME
Vereadora Maristela Menel (PT do B),
também presidente da Câmara, assu
miria a Prefeitura neste resto de ano.

Ela mesma disse, recentemente, à im
prensa tratar-se de compromisso as

sumido pelo prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB). Mas, parece que o sonho de
ser prefeita, mesmo não eleita para o

cargo, não vai se consumar por razões
ainda não explicadas. Salvo melhor
juízo, em palavra de político nem sem

pre dá para acreditar.

VEJA ESSA
O colarinho do chope deve ser considerodo
parte integrante do nécta[ Um colarinho·
maduro mantém o �galega' na tempe
ratura e evita a oxidação e contato com a

poluição exterio[Todo mundo sabe e agora
é lei. Sentença proferida pela Justiça Fede
ral dá ganho de causa a um restaurante de
Blumenau multado par um fiscal do Inme
tro por ter cobrado a espumo. Mas. relatório

,§_ da desembargadoiu federal Maria Lúcia Luz

� Leiria pôs fim ao que seria o mais autêntico
13 crime do colarinho branco. (ABC Digital)
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DO LEITOR 1
Adernar Ruysam: "Sendo leitor assíduo do sua coluna, hoje fui surpreendido com o

matéria Suplente 1 e 2. Confesso que fiquei indignado com a idéia desse vereador
eleito, que considero maluca, absurda e completamente desrespeitoso para com

os cidadãos que votaram nele, achando que seriam bem representados na
Câmara. Coloco-me no lugar destes eleitores que acreditaram ter escolhido
alguém digno, capaz. e acabam descobrindo que o mesmo deve ter se candi
.datado apenas para aparecer na mídia.

DO LEITOR 2
Pois, 00 invés de honrar aqueles que o apoiaram, agora vêem ele querer dividir
com outras pessoas, que não se elegeram, um cargo que não é só dele, mas sim de
todos que ele represento, apenas para dividir rom os mesmos o excelente salário
que talvez não lhe faça falto. Espero que o mesmo reflito e tome os me

lhores decisões, pois apesar de não ter votado nele também o considero
meu representante, o que é óbvio, orna vez que a Câmara é o cosa dos
representantes dos munícipes de nossa cidade".

DO LEITOR 3
Antonio Co�os Merini lembra que o maior diferença de votos entre candidatos o
prefeito de Jaraguá do Sul aconteceu na eleição de 2000, quando o chapa ma

joritário lrineu Posold/Moacir Bertoldi bateu o duplo Cecília Konell/Nelson
Eischtodt por exatos 7.133 votos. O placar foi de 28.928 o 21.795. Como em

pplítica tudo é possível, Irineu e Cecília acabaram no mesmo chapa que der
rubou o então vice�prefeito do tucano e, a90ra, o vice-prefeito eleito.

IMPASSE
O que fazer quando o ponte do Portal entrar em reformas prometidos pelo Dnit?
Desviar todo o trânsito pelo Ilha do Figueira, levando o caos 00 bairro já conges
tionado de veículos? Construir uma novo ponte próximo à empresa Zanotti ou dor
condições de tráfego à que já existe e caindo aos pedaços, feito exatamente para
dar vozõo 00 trânsito rumo a BR-280 há mais de dez anos? Ainda há temp!) para se

adotarsolução adequada já que os obras, pelo visto, não saem do papel neste ano.

NECESSIDADE ss

A prefeito eleHa fAlalia Konell (OEM) já manifestou disposição para o diálog
associações de moradores e Câmara deVerea�ores antes mesma de veneer o eleiÇÕQ.
CóntadoS os votos nos umas, ficoumais que evidente o urgênda de se manter omaior
proximidade possíveJ com estes dois segmentos em nome da govemabilidade. Justino
da luz (PI) e Francisco Alves (PI), dois dos vereadores eleHos, são líderes comunitíírios
com raízes nos associações de moradores. E não vão deixor pormenos;

VANDALISMO
Trê$ tabelas de basquete instalados no último .. final de semana no pátio do Arena
foram quebradas por vagabundos ainda noo identificados e que, não satisfeitos,
ainda urinaram em latões que servem para coleto de lixo. O equipamento foi ins
talado pelo Fundação Municipal de Esportes, em parceria com o Sesi, para ser

utilizado em competiçães de streetball marcados e mantidos poro amanhã, '18.
Ouem tiver pistas pode denunciar pelo telefone 3370-9797 ou pelo e-mail
contato@fmejaraguadosul.com.br.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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MOBILIZAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL

Lideranças políticas e empre
sariais de Jaraguá do Sul e região
vão tentar garantir emendas ao

Orçamento da União do próxi
mo ano para projetos que con

templem o Vale do Itapocu. Na
próxima segunda-feira, eles par
ticipam de um seminário regio
nal em Joinville promovido pelo
Fórum Parlamentar Catarinense,
que reúne os 16 deputados fede
rais e três senadores do Estado
no Congresso Nacional. ,

O encontro, marcado para as

14 horas, vai debater com pre
feitos, vereadores, associações,
comerciais e industriais e repre
sentantes da sociedade civil 'as
propostas para elaboração das
emendas de bancada ao Projeto
de Lei OrçamentáriaAnual2009.
A idéia é definir, em consenso,
investimentos que contemplem
as regiões através das chamadas
emendas coletivas, que destinam
recursos do Orçamento da União
apontados pelos parlamentcfres. ,

Hoje, representantes da As
sociação Empresarial, do PróJa
raguá (Fórum Permanente de
Desenvolvimento) e da Amvali

que participarão do seminário, se
reúnem para definir a pauta de
reivindicações. "Quando não se

tem representatividade é preciso
contar com união das entidades.
Creio que tenhamos boa chance
de levar os pleitos para frente",
afirma o secretário-executivo
da Amvali, Alessandro Vargas,
adiantando que projetos como a

duplicação da BR-280 e o contor
no ferroviário continuam na lista
de prioridades.

Mesmo sem representação
federal, Vargas considera que, do
ponto de vista técnico, os proje
tos apresentados pela região tem
tido respaldo dos ministérios
em Brasilia. '� própria inclusão
do contorno ferroviário da BR-
280 no PAC já é uma grande
conquista", avalia Vargas, lem
brando, porém, que a realidade
é outra no que tange à Câmara
dos Deputados. "O parlamentar,
na hora de apresentar emenda,
ele favorece a região onde está
comprometido. Como o Vale do
Itapocu está sem representante,
sentimos dificuldade".

CAROUNA TOMASEJJJ

Este trabalho de

mobilização das
entidades é
constante, nunca
vai acabar

Secretário da Amvali informa que prioridades serõo discutidas hoje

JARAGUÁ DO SUL

A Câmara aprovou ontem,
em primeiro turno, a IDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias)
para 2009. Recebendo os dez vo
tos possíveis, o texto passou pelo
crivo dos vereadores da maneira
como foi encaminhado pelo Exe
cutivo. Mas o projeto deve sofrer
mudanças antes de virar lei. A
segunda votação acontece na

próxima segunda-feira.
Duas emendas, incluídas on

tem na pauta de votação, acaba
ram ficando de fora porque não
haviam recebido os pareceres
das comissões. Ambas foram
apresentadas pela presidente da
Casa, MaristelaMenel (PT do B),
para, segundo ela, "promover o
controle e transparência da ad
ministração pública".

O projeto, que estabelece
orientações específicas para ela
boração, acompanhamento, con
trole e avaliação dos programas

- -
-

Projeto foi pauta úniça da sessõo de ontem e aprovado por unanimidade._,. . "'�·.l

POLíTICA�--�-----�

LDO ,� aprovada e volta para
segunda votação com emendas

da Lei Orçamentária, passa de 71
a 83 artigos com as emendas. No
anexo, de aproximadamente 290
páginas, são apontadas as metas

para o próximo ano, que marca

o início eranovâ: gestão. '� IDO
é um balizamentd para a Lei Or
çamentária", informa o líder' de

.

governo Pedro Garda (pI«DB).
Ontem, logo após a sessão,

que tinha o projeto como pauta
única, os vereadores se reuniram
para discutir o texto original e as

emendas. "Vou analisar com a

parte jurídica do próximo go
verno, mas, no meu entendi
mento, o trabalho do nósso jurí
dico (da Câmara) foimuito bern,
feito", avaliou o presidente da
Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final, Eugênio Garcia
(PSDB). Ele também informou
que o artigo que tratada reserva

de contingência, fixada em 2%,
será modificado para "até 2%"

.

do orçamento.

Políticos não
confirmaram
Os representantes do poder

público do região - Câmaras e

Prefeituras - ainda não confir
maram participação no seminário
o que, segundo Alessandro Var
gas, deve ser conhecido somente
no segundo-feira pelo manhã.
Segundo o presidente do Amvali,
os pautas de interesse coletivo
dos municípios geralmente sãe
direcionados à entidade, como
formo de dor "mais pese" os rei
vindicaç��s.

m busca de recursos federais
Entidades da região participam de seminário sobre emendas ao Orçamento

I�

D.estino do lixo
) . é discutido

A destinação do lixo pro
duzido no município voltou
a pauta da sessão da Câmara

,

de Jaraguá do Sul ontem. O.
vereador reeleito Jaime Ne

I J gherhon (PMDB) defendeu a

construção de um aterro para
- diminuir o depósito de lixos
em terrenos' particulares, ci
tando o exemplo do lixão
criado na Rua Luiz Bartolini,
no Bairro São Luiz. E; além
disso, reverter os gastos com

coleta e destinação para ou

tras cídades em obras.
Para o vereador Ronaldo

Raulino (PDT), além do poder
público, a população também
é responsável pela situação.
"Não é por que não tem um

local adequado'que se dá o di
reito de jogar o lixo no terreno
dos outros", disse, reclamando
não ter tido apoio dos colegas .

na aprovação do projeto de sua
autoria para produção de ener
gia através da queima do .líxr

.--." ....
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RODOVIÁRIA

Terminal pronto em um mês
Refonna da estrutura custa R$ 500 mil aos cofres públicos
JARAGUÁ DO SUL

Moradora de Joinville, a

diarista Katia Leite, 35, ne

cessita do transporte coleti
vo diariamente para chegar
a Jaraguá do Sul e trabalhar.
Por isso, desembarca todas as

manhãs no Terminal Rodoviá-
.

rio do município e permanece
no local até o patrão buscá-la.
Acostumada a ficar sentada
nos bancos dispostos no pré
dio, ela já percebe as melho
rias concedidas pela reforma
na estrutura física.

Em andamento desde o

mês de julho passado, as obras
devem seguir até meados de
novembro, quando ocorre

a reinauguração do espaço.
Conforme o secretário de Ad

ministração, Celso Pierman,
os gastos chegam a R$ 500 mil

..
e serão divididos entre a Pre

�, feitura e o Deter (Departamen
; to deTransportes e Terminais
de Santa Catarina).

Por enquanto, a rodoviária
já recebeu melhorias na pintu
ra externa, calçadas, banheiros
localizados no piso térreo e no

acesso. Além disso, ganhou
sistema de pára-raios e o Habi-

.. te-se. O documento é emitido

pelo município atestando que
o imóvel foi construído dentro
dos padrões exigidos para ga
rantir segurança aos usuários.

Nas próximas semanas,

segundo o administrador Wi
lhelm Borowicz, serão finali
zadas as trocas de portas, lu-

Prédio, que antes estava sucateado, recebe melhoria em todo o porte estrutural. Reformo anima usuários

Movimento aumenta com o verão serviços, como lanchonete
adequada, banca de jornal e
até farmácia", sugere. Já rara
o estudante Thiago Lopes,
20, que também utiliza a ro

doviária de segunda-feira à
sexta-feira, a reforma basta.
"Está agradável, porque antes
os banheiros eram lamentá
veis", comenta. A cabeleirei
ra Maria Peres, 40, concorda
e diz que as mudanças são
evidentes. No entanto, criti
ca a organização do lugar.

De janeiro a setembro deste
a·no, 437 mil pessoas passaram
pelo Terminal Rodoviário de Je
raguá do Sul. A movimentaçõo
jó estó próximo a registrado em

2007, quando o número de usu

ários chegou a 567 mil. Durante

a baixa temperada, cerca de cem

ônibus param no local diariamen
te. Em contrapàrtida, nos meses

de verõo a procuro-aumento por
causa dos férias. Nessa época, o

rodoviária tem, em médio, 165
horórios 00 dia.

mmanas, letreiros e paredes
divisórias. Para completar,
resta ainda parte da pintura
interna e a pavimentação da
rua usada pelos ônibus.

Apesar da reforma, na

opinião de Katía, alguns de
talhes poderiam deixar o ter
minal mais agradável. "Falta
um balc-ão de Informações e KELLY ERDMANN

Ibge faz raio-x
da população
JARAGUÁ DO SUL

Uma prova completa sobre
os hábitos e a vida de quem
vive no Brasil. É isso que o

Ibge (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) pre
tende com a Pnad (Pesquisa
Nacional de Amostra de Do

micílios). Iniciada há poucos
dias no país todo, a investi

gação também tem Jaraguá
do Sul como palco .. Somada
a São Bento do Sul, que inte
gra o território coberto pelo
escritório da cidade, a região
possuizôê residências parti- \

cipantes.
De acordo com a super

visara Maria Salete Pereira,
neste ano, o foco das per
guntas está na saúde dos
cidadãos. Por isso, os sele
cionados

.

também vão res

ponder a questões sobre o

tabagismo. Para completar, o
Ibge ainda precisa ter infor
mações a respeito de como a

população vive. As caracte
rísticas das casas, mobilida
de, educação, fecundidade
da mulher e migração são

alguns dos temas incutidos
na pesquisá.

As pessoas selecionadas
pelo instituto têm todas as

informações dadas ao Ibge
mantidas em sigilo. Os recen
seadores trabalham identifica
dos com colete e crachá, Eles
fazem as visitas inclusive nos

finais de semana. Atualmente
a equipe passa pelos bairros

Baependi, Chico de Paulo e

Centro. Na seqüência, a vez é
'

do São Luís e João Pessoa, Se

gundo a supervisora, os resul
tados são.usados na formula
ção de políticas públicas.
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ACIDENTES

JARAGUÁ DO SUL

O corpo do jovem Alex Ra

mos, 17 anos, que morreu por
causa de uma queda de moto

na noite de quarta-feira, será

levado para São Paulo, onde ARAQUARI
mora a família dele. O aciden- Duas pessoas morreram

te aconteceu por volta das 20 num capotamento no quilôme
horas, na Rua Oscar Schneider, tro 63 da BR-I0l, em Araquari,
Bairro Jaraguá 99 (rua de acesso na tarde de quarta-feira. Sandra
à Tifa da Mosca). Brugnago, 34 anos, conduzia

Durante o velório, realizado um Palio com placa de Jaraguá
na tarde de ontem, familiares e do Sul e teria perdido o controle

amigos estavam inconformados da direção. O padrasto dela, Al
corn a morte do jovem. "Ele era berto Mombelli Neto, 56 anos,

simpático e educado, uma pes- morreu no local.

soa que trabalhava e se esforça- Sandra foi levada para o

va", comentou o amigo .Kaleo ' Hospital São José, em Joinvil
Theichmann, 19. Alex morava le, mas não resistiu. Alberto

no Bairro Jaraguá 84, estava no Neto era morador de Marechal

município há cerca de um ano Cândido Rondon (PR) e estava

e trabalhava no setor de carga e visitando parentes. No carro

descarga de um supermercado. também estava a sua mulher,

Segundo informações, Alex Enedina Rodrigues, que teve

'foi levado ao Hospital São José ferimentos leves. A Polícia Ro

conr suspeitá de fratura numa doviária Federal de Barra Velha

costela. Ao passar por exames, suspeita que amotorista teria se

foi constatado que havia per- assustado depois de uma ultra

furações internas, rãas ele não passagem. Não chovia no horá

resistiu à cirurgia. A PolíciaMi- rio do acidente.

litar não foi acionada para aten-

der o acidente. Porém, a corpo- DAIANE ZANGHELINI

ração informou que, como Alex
ainda não tinha 18 anos, ele
não poderia conduzir veículos
automotores.

A Menegotti Indústrias Metalúrgicas
Comemora 15 anos de CCQ!

o CCQ Menegotti comemorou neste dia 14 de outubro de 2008, 15

anos de história. O ceQ é uma ferramenta de gestão que foca a

melhoria dos processos, produtos, condições do ambiente de

trabalho e princi.pa.lmente . propicia o crescimento e

desenvolvimento dos colaboradores através elo trabalho em grupo.
Ele integra o modelo de Gestão Participativa adotado pela empresa

que é uma das bases sólidas da adminístração ela organização.

Este dia foi marcado por uma comemoração especial nas
instalações da empresa entre as pessoas envolvidas, anele foi
revívido bons momentos que celebraram comemorações e

conquistes de pessoas que se comprometeram e comprometem-se
com a empresa e com o programa todos os dias.

AMenegotti Indústrias metalúrgicas agradece
a todos os envolvidos!

Jal'uguá do Sul, 17 de Outubro de 2008.

pOLícIA----------

�

Corpo do jovem seró le.vado para São Paulo, onde mora a família. Velório aconteceu ontem à tarde.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 155/2008

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
OBJETO: Aquisição de (49.000Iitros) de Gasolina comum e (12.600Iitros) de óleo diesel, para fornecimento até

31/12/2008, em conformidade com o Anexo II (especificações e quantidades) e Anexo VII - minuta de contrato. REGI

MENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até as 09:00 horas do dia 31/10/2008, no endereço abaixo,

na Coordenadoria de Licitações e Contratos. CREDENCIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09:15 horas do

mesmo dia, no endereço abaixo, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL: Rua Walter Mar

quardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC na Coordenadoria de Protocolo, ou via Inter

net no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. VALOR ESTIMADO DACONTRATAÇÃO: R$/Iitro): estimado (gasolina)R$

2,44/litro e (óleo diesel) estimado R$ 2,03/litro. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: No endereço acima; pelo Fax

(47) 3370-7253; pelos e-mail.sourose.compras@jaraguadosul.com.brourodrigo.licitacoes@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 15 de outubro de 2008.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

Trânsito provoca mais três mortes
Alex Ramos, de 17 anos, morreu no hospital após queda de moto

JARAGUÁ DO SUL

INCÊNDI8'NA ILHA DA FIGUEIRA
Um incêndio'ém unia coso no Bairro Ilha do Figueira por pouco

nõo tetminqu em tragédia. A moradora estavq dentro dq reSidência de

madeira quando o fogo se alastrou pelo cozinho: Os vizinhos ajuda
ram a'êonter os chamas e retiraram o moradora do coso desmaiadu�'

Os Bombeiros Voluntórios também foram acionados. Ai.dona-de-casa
foi levado 00 hospital, já que passou mal e inafou muita fumaça. Ainda
nõo se sabe o que provocou ó ocidente.

.
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Centro de Guaromirim sofre abandono
Morador reclama de rua esburacada e de marginais na estação ferroviária

DESCASO

GUARAMIRIM

Ter a oportunidade de aten

der a solicitação da comunidade
prontamente pode ser uma ação
vantajosa em uma administra

ção municipal, mas pode virar

problema quando a velocidade e

o atendimento não estão atrela
dos à solução real do problema.
Esta é a principal acusação do

metalúrgico Valdenir Pires, 43

anos, morador de Cuaramírim.

Como ele, outros moradores so

frem com as conseqüências das
fortes chuvas dos últimos dias e

reclamam do descaso.
Na atual circunstância é difí

cil reconhecer a Rua João Celei
ro de Souza como uma via. Ao

lado de um terreno sem muro,

coberta por pedras de rio e ainda
com um poste de luz avançando
nabeira de circulação de veículos,
ela se perde em pleno centro da
cidade,Depois demuito reclamar
da lama em frente a sua residên

cia, Valdenir Pires foi atendido
no início da semana, porém, o

caminhão da Prefeitura despe
jou pedras de rio pela entrada da
rua, à frente do local que gerava

problemas ao morador, e ainda

deixaram pedras maiores blo

queando parte da via.
'Além de não resolverem mi

nha situação ainda pediram para
eu recolher as pedras que esta

vam bloqueando tudo, porque
não tinham tempo", reclama
Pires. Há 22 anos ele mora no

mesmo endereço e desde 2000

o metalúrgico resolveu brigar
por seus direitos. "Pago imposto
e quando vou à Prefeitura recla
mar ainda ficam rindo demim e

me chamando de sarna", acusa.
Mas as condições da rua em

frente à casa de Pires não são os

únicos problemas. Morando atrás

da estação, a família dometalúrgi
co é obrigada a conviver com si

tuações adversas provocadas pela
falta de zelo com a obra do outro
lado da rua. "Não tem iluminação
nem policiamento na estação,
tem gente que fica usando crack,
fumando maconha e perturban
do os moradores", descreve. Pires
afirma ter visto até um casalman
tendo relações sexuais no local,
aproveitando a baixa visibilidade
de algumas áreas da edificação.

FREDERICOCARVAlHO Pedras dificultam o trânsito de pedestres, ci�listas e motoristas

Dragagem do conal será feito em conjunto com o obro do molhe nordeste

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Foram extraviados todos documentos fiscais=- Nota Fiscal de Serviços, série

ISS, n° 250 a 500, sendo de 274 a 500 não utilizados, da empresa LHM Re

presentações Comerciais Ltda. CNPJ 82.131.772/0001-27.

Trabalho de abertura 'da
Boca da Barra recomeça
BARRA VELHA

As chuvas e complicações
com a licença para transporte de

pedras às margens da BR-I0l,
no trecho de Barra Velha, atrasa
ram em 60 dias a conclusão da

primeira etapa de abertura da
Boca da Barra ao mar. Para vol
tar à ativa, fornecendo pedras
para a obra, a empresa Rudnick
Minérios teve que instalar uma

proteção lateral na rodovia e si

nalização alertando sobre o trá
fego de veículos pesados e trans
porte de pedras,

(J) ,
De outubro, a data para

� conclusão do molhe nordeste

i - lado de Araquari - agora é

� estimada para dezembro. Para

compensar o tempo perdido,
até semana que vem devem
iniciar os serviços de dragagem
pela empresa Mineradora GS,
contratada pela vencedora da

licitação federal para execução
desta obra. Pensando em não

comprometer a construção do
molhe nordeste, a mineradora
iniciará seus trabalhos na altu
ra do molhe oposto, rumo ao

que está sendo feito, concluin
do a dragagem em conjunto
com a primeira etapa.

Com relação às obras não

serem concluídas nesta ges
tão, a administração munici

pal mostra-se despreocupada.
Através da assessoria; a Prefei
tura informa que "sendo uma

obra há tanto esperada pela co
munidade e com verba já dis

ponível, a conclusão é certa".
A abertura da Boca da Barra ao

mar permitirá a entrada de em
barcações de pequeno e gran
de porte beneficiando a pesca
e o turismo local. Estáprevista
a construção de uma marina e .

revitalização da orla para atrair
investidores em estrutura para
o turismo - hotéis, bares e res"

taurantes.

O CORREIO DO POVOOSEXTA-FEIRA. 17 DE OUTUBRO DE 2008

Risco nas

estradas
Em outro região do cidade

o problema é o falto total de
atendimento. A Ruo Izídio Corlos
Peixer, que ligo Guaramirim à

Jaraguó do Sul, pelo Bairro Ilha·
do Figueira, teve porte de sua

extensão tomado pelo barro que
escorreu de terrenos marginóis à

pista. Olhos de gato que ajuda
riam no trânsito noturno foram

topados pelo terra e os cerco de
30 em que poderiam ser utiliza
dos paro circulação de bicicletas
viraram um aglomerado de lama
e barro. Ciclistas são obrigados
a circular pelo pista colocando o

vida em risco.
Roberto Corlos da Silvo, autô

nomo de 42 anos, é um morador

que se preocupo diariamente
com o situação. "Minha mulher
levo meu filho de bicicleta para o

escola e tem que ir pelo meio da

ruo, um perigo", afirmo. A Pre
feitura foi procurado poro se ma

nifestar sobre os duas situações,
mos nenhuma resposta foi dado.

Comitês têm
R$ 60 mil
REGIÃO

O Governo do Estado, atra
vés doRmdoEstadualdeRecursos
Hídricos (Fehidro), disponibilizou
R$ 60milpara aoperacionalização
e manutenção dos comitês das
bacias hidrográficas para a região
da Secretaria de Desenvolvimen
to Regional de Jaraguá do Sul.
Cam a vema disponível caberá
aos comitês o desenvolvimento
de projetos que serão encaminha
dosparaa aprovação.Na semana
que vem a gerente de Desenvol
vimento Econômico Sustentável
e Agricultura da SDR Jaraguá
do Sul, Cintia Kessler, se reunirá
com entidades que possam fuzer
liso do recurso para défurir deta
lhesparaaplicação daverba.

RIra a secretária executiva do

ComitêdeGerenciamentodaEapa' .

Hidrográfica doRio Itapocu, R6sa- )

nadasReisThiesen, a aplicaçãodo
capital destinado pelo Iehídro ain-
da não está clara e por isso uma
nova reunião é necessária.
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ETERNIDADE
Consegui definir o período de trinta dias na vida de uma mulher novele!ra. ��s dez p.rimeiros
dias você é a lívia, em "Negócio da China". Uma doçura de mulher, simpatico, cannhosa e

com um Fábio Assunção aos seus pés. Nos outros dez dias, você passa para a pele da Dora,
de Três Irmãs. Ainda simpática e doce, porém mais fínnee com mais atitude. Nos próximos
cinco, ou sete dias (leia-se TPM), você se transforma em Flora, de "A Favorita". Tem um soco

de pancadas que pode ser um Silveirinha ou um Dodi e ata�a qlÍal�uer um que cruzar o,s�u
caminho. Depois, para completar o ciclo, você navega por mms uns dias entre a Flora e a liVia,
até assumir a forma desta última e recomeçar tudo outra vez.

AGULHADA
Seria o fim do silicone? Uma injeção de ácido hialurônico (usado para preencher os
vincos no rostó e amenizar as rugas) promete aumentar até dois números no sutiã.
Há cinco anos em estudo na Europa e no

Japão, a novidade deve chegar por aqui
no primeiro trimestre do ano que vem.

Apenas algumas observações: é possível
aplicar até 200m!, apenas. E faz-se ne

cessária a reaplicação em um período
aproximado de um ano e meio. Mulhe
res de peito (ou sem). fiquem ligados!

BISCOITO DA SORTE

Pronta poro mais um dia?

:�
ROUPAS FEMININAS'ACESSORIOS

Marechal Deodoro, 739, laia 04

Defronte 00 coléqic Bom Jesus

47 3055 0�78: _

"

blogdacarmelo com br

DASANTIG
Diq desses andei lembrando de algumas

-

expressões que minha mãe usava quan
do eu era garotinha. "Quebranto" era

mau olhado e elo amarrava uma fitinha
no meu braço paro evitar o inveja alheia
(dos meus olhos azuis, talvez). "Arco caí
da"1inho'alguma coisa a ver com as cos

telinhas de um bebê (lembro que quase
esmagaram meu sobrinho recém nascido
numa espécie de massagem maluca que
consistia em encostar o joelho no coto

velo). Meu vestidinho bronco tinha um
•

"feehecler" cor-de-rosa. Minha irmã me

contou queo primeiro jeans dela chama
va "esleque". Estranho, não? Ainda bem
que os coisas mudam.

VOCÊ PODE!
Dizem que existem coisas que toda
mulher deveria fazer pelo menos uma

vez na vida. Dentre elas, viajar sozinha,
ter pelo menos uma deliciosa noite de
prazer sem COlll'fJromisso, descobrir
uma atividade física que lhe agrade,
colocar as finanças em dia, inventar,
coisas novos no cama e aprender a co

zinhar um prato exótico. Sinceramente
eu não sei se apenas uma vida é su

ficiente para colocar minhas finanças
em dia, nem para aprender o cozinhar
um prato exótico, visto que aos31 anos,
ainda estou lutando com o miojo.

DICA
Em um livro de crônicos de luis Fer
nando Veríssimo, organizado por Ana
Maria Machado, ela cita na introdução
que não há quem não goste de ler. Há
aqueles que ainda não encontraram o

"seu" livro. Eu acredito nisso e deixo a

dica: livros de Marian Keys e Sophie
Kinsella. literatura estrangeira de fá
cil entendimento e histórias cômicas,
daquelas de chorar de rir. Uma boa
màneira de adentrar no fascinante
mundo da leitura, permanecer leltor
assíduo e descobrir também os mara

vilhas dos obras nacionais.

TADINHA!
,

O Jornal Daily Mail Online, publicou:
uma britânica de 105 anos atribui sua

,

longevidade ao fato de nunca ter feito
sexo. A mulher que viu o Titanic afundar
e o Primeiro Guerra começar, disse que
desde os 12 anos sabia que permane
ceria sozinha. Ela nasceu em Glõsgow,
em 1903 e contou que já teve amigos
homens, mos nunca sentiu necessidade
de if além disso. Elo disse ainda que pre
fere ler, cozinhar, ouvir rádio e caminhar
(Fonte: Terra). O que é que a gente diz
numa hora dessas, gente?

CURIOSOS
Meninas, uma novidade. Os homens
andam lendo essa coluna! Isso mesmo.

Façam cara de surpreso e digam Ohhh!
Como se nós não soubéssemos que tudo
o que diz respeito a nós, mulheres, atrai
como imã a atenção deles. Dizem por aí,
que o'lnenorJivro do mundo (que deve
ser um bilhete) intitulo-se "Tudo o que
os homens sabem sobre as mulheres". '

Acho que eles estão querendo publi
car novo livro (talvez, de tima página).
Brincadeirinha, meninos! Obrigada
pelo prestígio.
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O
humorista paulista Danilo Gentili se apre
senta em duas cidades catarinenses nos

dias 17 e 18 de outubro, sexta e sábado.
O primeiro show acontece em Joinville, no Teatro

Juarez Machado, às 21 horas. No dia seguinte, o

humorista chega a Jaraguá do Sul para se apresen
tar no Grande Teatro do Espaço Cultural Scar (Rua
Jorge Czerniewicz, 160), às 20 horas.

Gentili é nacionalmente conhecido por sua

atuação no programa de tevê CQC - Custe o Que
Custar, que a Band leva ao ar todas as noites de se

gunda. O humorista conquistou o público de todo
o Brasil ao comandar, no programa, o quadro do

"Repórter Inexperiente", entre vários outros.
Danilo Gentili também é um dos maiores no

mes da stand-up comedy brasileira. A comédia

stand-up é uma modalidade de humor desen-

volvida nos Estados Unidos, em que os artistas
sobem ao paleo de "cara limpa", sem figurino ou

maquiagem, e não contam com o apoio de ne

nhum truque cênico, de iluminação, sonoplastia
ou cenografia, para apresentar seus esquetes ao

público.
Em São Paulo, Gentili também integra Q elen

co do espetáculo semanal de stand-up Clube da
Comédia, ao lado de nomes como Rafinha Bastos,
Oscar Filho (os dois também do CQC), Marcelo
Mansfield e Marcela Leal. Parte do trabalho de Da
nilo Gentili pode ser conferido -no site (www.da
nilogentili.com] e no canal do humorista no You
Tube (www.youtube.com!apenasdanilo).

Os ingressos para o show de Danilo Gentili cus
tam R$ 40 e R$ 20. As entradas estão à venda pelo
site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br)

e na bilheteria da Scar. A venda acontece de se-'
gunda a sexta, das 7h30 às 12 horas e das 13 às 20
horas, e no sábado, das 9 horas ao meio-dia. Infor
mações pelo telefone (47) 3275-2477.

O espetáculo é uma atração assinada pela Nume
Produções - produtora comandada pelo jornalista
Luís Henrique Pellanda e pelo administrador Ítalo
Gusso - e pelaMesse Produções Culturais, do em
presário Adriano Vogue.

SERV\ÇO
O QUÊ: Espetáculo de Oanilo Gentili

LOCAL: Grande leatro da Scar

QUANOO: Sábado, às 20
horas

QUAN10: R$ 40 e R$ 20
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRiTOR

Reverendo ao Tio Som
Dirijo pela BR-IOl. Do rádio ouço, incisi

vamente: "Promoter Flavius traz para a nossa

city; life is a loop project, with live percus
sion. Fortíssimo line up num set de arrasar. E
nas pickups do lounge o nosso Dj top serius de
trance. Adquira free seu flyer nos locais auto
rizados. Até meia noite, for ladies, drink free.
E ainda, um farto breakfast ao amanhecer. Ofe
recimento Bacardi - the autentic, the original
life spirit". Confesso que fiquei confuso com o

anúncio e me perguntei silenciosamente: Será
que realmente estou nlJ meu Brasil? Perdi-me
na tentativa de contar nos dedos a quantida
de de palavras em inglês que o locutor usou.
Aproximadamente 70% do anúncio. Cansado,
sou incentivado a parar por uma placa com as

inscrições: "Faça seu coffee-break logo ali". Era
um posto de gasolina. Aproveito para abastecer
e na bomba de gasolina observo a opção: "Gas
ou Oil". Entro na loja de conveniência, onde na

fachada, sua identificação: Pit Stop. Deparo de
imediato: "hot dog, self-service". Observo urn

forno microondas a disposição e penso em algo
mais com cara de almoço, visto que não havia
almoçado. Viro para o lado e vejo numa emba
lagem: "good light, pasta com brócolis". Nossa,
substituíram pelo inglês até o nome macarrão,

- reflito. Enquanto comia a dita pasta, toca o ce

lular. Era uma moça que agendava uina apre
sentação. Ouço dela: "O senhor deve transmitir
um paper onde deverá constar seu schedule e

os pontos a serem abordados. Esses pontos de
verão estar na condição step by step. Assim que
receber seu e-mail, daremos nosso feedback".
Pergunto a respeito de uma pessoa que trabalha
naquela empresa. A moça responde: "Ele agora
trabalha no marketing da nossa trading". Antes
de voltar à estrada, aproveito para observar a

vitrine da loja ao lado. No vidro, está escrito:
"30% off para camisetas. 40% off para calças. On
sale, cintos em couro". Horas mais tarde, chego
em casa e abro o computador. Na tela aparece:
"Bem-vindo ao nosso home banking". Enquan
to a página do banco era processada, aproveito
para ver as notícias do dia: "Circuit breaker é
novamente acionado na bolsa de valores".

Porque tanta identidade alienígena carregada
de valores simbólicos, na língua que falamos?
Aonde vamos parar? Pode ser para valorizar a

posição social de cada um, penso. Mas os brasi
leiros, grandes formadores de opinião, raramente,
nos seus discursos empregam palavras estrangei
ras. Do México a Patagônia, jamais iremos ver nas
vitrines de uma loja a expressão; "% off". Muito
menos propagandas de festas repletas de palavras
em inglês. Só no Brasil isso acontece. Na Argen
tina, qualquer banda estrangeira que lança algum
álbum por lá, no encarte ao lado de suas letras, ha
verá a tradução ao espanhol. Nesse país, ninguém
fala Aids e sim Sida, nem mouse do computador e
sim raton - nomes corretos em espanhol.

Concluo que a língua portuguesa está sendo
completamente descaracterizada e seriamente
ameaçada, pondo em risco todo o nosso maior
patrimônio cultural, a nossa carteira de identi
dade. É o mais claro sinal do complexo de infe
rioridads que nos afeta, cidadãos brasileiros.

VARIEDADES---------
lCINEMA

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Busco implacável (leg) (17h20, 19h1 0,21 h -todos
os dias) (15,h30 - sel(lsab/dom/qua/qui)
(13h40 - sllb/dom!qua)

• Cine Mueller 2
• S'!Jlll[ He' liglrda injustiça (leut
(15h,'17h,1 h-todososdios)

"

• Cine Muellet'3
• Amigos, amigos,
U4h30, 16MQiit9

es à parle (Leg)
MO -:-,,.Od05 es lIias). "

,NOVELAS

• Mamma Mia (Leg)
(19hl0, 21 h20 - togos.os dias)

• Çine Sho,pping 3
• Os mosconautas no mundo do lUll (Dub) (17h20
- todos os dias) (14h, 15h40 - sel(lsab/dom/qua/qui)
• ... Controle Absoluto (Leg) (19h, 21 hl O -todos os dias)

JfnNVILLE
• Cine Cidade 1 .

• A coçado (leg){17h, 19h1O, 21h20 -todos os dias)
(14h30 - sel(lseg!ter/qua/qui)
• Kung Fu Pando (Dub)
(14h30 - sob/doin)

• Cille Cidade 2
• Os mosconautas no mundo da lua (Dub)
(14h, 15h40, 17h20 - todos os dias)
• Nem por cima do meu cadáver (leg)

. (19h, 21 h -todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Busca implacável (Leg) l22h"todos os dias)
• Mosconautas no mundo da lua (Dub)
14h, 16h, lSh, 20 - todos es dias)

BLUMENAU
Neumorkt 1
focesda lei (lIlg) (1 h454:.lOdasosqiqs)

• Mosconautos no mundo do I (Dub)
(13b50, 15h52�v17h45 - todos gs dias)

morkt2
aDllgns, mulnllres 9'R9rte (Leg)
O, 1911'20, 21&30 - todes es dias)

LIVRO DVD

Um coisa de nada,
ou algo muito sério?

George Hall onda desiludido. Apo
sentado, ele ocupo seus dias com uma

obro no jardim de coso. A esposo Jean
torce o nariz por ter o marido sempre por
perto o que dificulto seus encontros com
o amante. Não bastassem os problemas
pessoais do casal, o filho está poro casar

e o filho parece ter dificuldades em assu

mir seu relacionamento amoroso.

A agonizante
escolha final

o cientista Bruce Bonner está em
busco de um antídoto. Mas os fomenta
dores do guerra não o deixarão em paz.
Banner é perseguido por uma fero e para
salvar Nova York do destruição ele preci
sa fazer a escolha final: Ser apenas Bruce
Banner ou o Incrível Hulk.

NEGÓCIO DA CHINA
Diego se despede de Celeste e promete planejar
o casamento quando voltar. Maralanis chora 00

falar pelo telefone com Edmar. Maralanis pede
para Flor de lys emprestar o cordão do dragão.
Uu, que está no coso de Aurora, compro uma

passagem de avião via internet. Heitor, lucivone
e Aldira prometem o Maralanis que não contarão
o Edmar que EdmalZinho é filho dela. Abigail e

Joelmo seguem Adriano poro ver com quem ele vai
jantar Heitortem ciúme ao ver Lívia se despedir de

'

Ramiro no frente do hospital.

TRÊS IRMÃS
Alma insiste em examinar Juliano. Galvão diz
o Suzana que é um homem de negócios. Duda
conto iJ Carminha o porquê do disfarce. Gregg é
desacordado pelos capangas de Vidigal. Alma
vê os exames de Walquíria e diz a Corminho que
elo preciso se trotar. Corminha diz o Sandro que
Walquíria está doente. Valéria mostra a Vidigal e
Chuchu um equipamento que elimina as escutas
de Polidoro. Polidoro alerto Gregg que Vidigal ten
tará algo contra Duda. Suzana vê CorlinhoslDuda
ser colocado em um carro iJ força.

A FAVORITA
Zé Bob diz que sobe tudo sobre Diva e elo sai
correndo. Os capcmgas de Tito deixam Zé Bob
desacordado. Diva insiste em deixar Zé Bob
vivo. Céu e Orlandinho se cosam. Holley sofre
um ocidente e Donatela o socorre. Holley avisa
lora sobre o acidente. Zé Bob diz o Pepe que
Diva não morreu. Donatela se assusto quando
Halley diz que Lora está chegando. Diva vai iJ
coso de Romildo e diz que preciso do dinheiro.
Alicio ouve. Gonçalo, Cilene, Nortqn; Silveirinha
chegam para ajudar Holley. Donatela observa.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Hiromi cai e Toni o ajudo chamando a atenção
do lobisomem. Danilo joga repelente nos olhos
do lobisomem, que foge. O Rei Adamastor se

despede de Sibilo e Melquior e pede que eles
ajudem nshumenes a vencer. Adamastor beijo
Sibilo, abraço o filho e morre. Mario, Marcelo e

Aquiles trocam tiros com os reptilianos. Aquiles
é atingido, mas se regenera. Marcelo pede que
Aquiles ajude Tati. Marcelo e Mario explodem
Sauro. Eric começa a e transformar em lobiso
mem, poro desespero de Valente e Gabriela.

CHAMAS DA VIDA
Vilma diz o Miguel que Arlete descobriu que ela
colocou fogo na fábrica. Miguel diz que Vilma
tem prazer em eliminar quem cruza seu comi
nho e que ele não é assassino. Miguel diz que
se acontecer algo com Arlete, ele obre mão do
liberdade e entrego Vilma. Vilma seduz Miguel.
Ivonete segue Vivi e diz que está fazendo tudo
pelo bem de Pedro. Antônio e Beatriz escutam a

discussão. Vivi diz o todos que flagrou Ivonete e

Tomás se beijando. Ivonete confessa que estava
com Tomás, mas que não se beijaram.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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---------VARIEDADES

� MUNDO ARTISTICO

Vida do Papa
João Paulo II
o Papa Bento XVI assistiu ontem à
pré-estréia do filme Testimunho, um
longo-metragem sobre João Paulo II
baseado no livro Uma vida com Karol,
do secretário particular do Papa
polonês, Stanislaw Dziwisz. O filme,
co-produzido pelo Vaticano e narrado
pelo ator Michael York, mistura .

documentos e cenas da vida íntima de
João Paulo. A data de lançamento do
filme ainda não foi divulgada.

Novo affair
da global
Nívea Stelmann, solteira desde o fim do
casamento com Eduardo Azer, assumiu
em seu Blog que está "ficando" com
o ator Thierry Figueira. "Só faltava eu

ficar curtindo luto. A vida é linda e
.

ele também", disse sobre o eleito.
Nívea não disse ser um namoro, mas
também não vái dizer que o "está
conhecendo". "Isso eu não posso
dizer, já que conheço o Thierry há uns

12 anos, pelo menos", disse.

Galisteu vai
para a Band
Segundo o site UOl, Adriane Galis
teu fechou contrato com o Bond. A
proposta de renovação contratua I
de Silvio Santos à apresentadora,
reduziria seu salário fixo de R$ 500
mil para R$ 100 mil. Ela levou ao

SBT a proposta feito pela Band, que
era de R$ 150 mil mensais. Mas o

SBT não quis cobrir a oferta e deixou
cominho livre para a apresentadora,

•

que preferiu não comentar o caso.

SUDOKU

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

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

Condições de chuva persistente ao longo do
dia, moderada a forte em alguns momentos
associadas a trovoadas. Risco de temporais
isolados. Temperaturas com pouca variação
� Jaraguã do 81,11 e Região

NOVA CHEIA MINGUANTE

HOJE

OMíN: 14° C
MÁX: 18°Cu" ' ,

Chuvoso Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Hoje é um dia que
você estará colo
condo em cheque

seus relacionamentos. Nada de
muita exigência antes de verificar
detalhadamente sua porção de

responsabilidade nessa relação.
No trabalho, novas persp�ivas e

novas possibilidades.

GI ÁRIES

4�1' (20/3 a 20/4)

I� -, A fase cont�nu� boa
.\. � para negoclaçoes

e acima de tudo,
acordos pessoais. Mesmo em

meio a tempestades, não se pre
ocupe, você está protegido pelas
boas energias de Júpiter. Até o

final do ano tudo deve terminar
da forma que planejou.

lJ� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
.: '} Momento bom para

....., u.--: sair da negativi-
dade e parar de

se lamentar, afinallamentação
nunca fez parte de seu jeito de
ser. Aproveite para fazer novos
contatos, que serão importantes
para o desenvolvimento de
novos projetos que surgirão.

� �
CÂNCER

.

�._.;� F�c�:aav���7�ro_
: ; fissional e acordos

financeiros. Fase
ótima para colocar em ordem
qualquer diferença e aparar
arestas. Não deixe de insistir
no seu ponto de vista. Até o fim
do ano tudo passa por limpezas
importantes. Não se assuste.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O período é ótimo
para fazer algumas
mudanças em seu

dia a dia. Novos contatos pesso
ais podem trazer vantagens pro- .

fissionais. Continue trabalhando
focado no resultado positivo
desta difícil fase de aprendizado.
Organize-se muito bem.

TOURO
(21/4 020/5)
A maré de sorte no

amor ainda está
boa, mas Saturno

pede seriedade. Abra as portas
de seu coração e deixe de lado

qualquer sensação de aban
dono ou rejeição, pois isso faz

parte de um passado que pede
urgência para ser resolvido.

Chuvoso

29j9

CRESGHITE

fi:
LIBRA

.

(23/9 a 22/10)
Algumas coisas
começam a clarear
e isso pode trazer

possibilidades de mudanças
positivas para sua vida profis
sional. Aproveite os últimos dias
do sol em seu signo para colocar
em andamento projetos que ain
da estão no campo das idéias.

21íl0

SEGUNDA

Mí�:15°C�MAX:20°C�
Nublado

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2008

SÁBADO

O
DOMINGO

MíN: 15° C MíN: 15° C
MÁX: 19° C «r

, 'f MÁX: 19° C

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Você precisa
aprender que a era

da centralização de
tarefas já passou. O

momento pede dMsão de tarefas,
distribuição de responsabilidade e

confiança na idéia alheia. Hora de
trocar e não segurar para si; Isso,
em todos os setores.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
As únicas coisas

que devem permo-

ANIVERSÁRIOS

17/10
Alcir Ribeiro Junior

Ana Paulo Zwolinski

Angelo Eliane M. Knaesel

Antony Matheus Fodi

Bruno do Silvo

Cesar Maba

Daniel Valentini

Emma Bartel

Fernando Schneider de

Limo

Gabriela Moder dos Sanots

Graziele do Silvo

Guilherme Augusto Moyer
Jovelina Nart

Lucas Ortiz

Marcos D. Silvano

Margarido Gretter

Marlene Lambrecht
.

Onica Manke

Simone Wille

neeer são os apren
dizados positivos. Se ainda não

consegue enxergar as bênçãos,
apesar das dificuldades, aproveite
os últimos graus de Plutão em

seu signo e agradeça situações e
pessoas no seu caminho.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

Af[.. fase boa para
organizar o dia - a -

dia. Não deixe para
amanhã o que deve ser feito hoje.
Discipline-se, pois a quantidade
de trabalho tende a aumentar.

Energia, espírito empreendedor
e disciplina devem ter prioridade
nos próximos meses.

DIVIRTA-SE

Ônibus
1) bêbado pegou o ônibus lotado e

parou 00 lado de uma mulher. Elo
segurava firmemente a barra no teto
do ônibus e era das mulheres que não
tem o hábito da depilação. Ele olhou
aquilo e disse:
- 000 bailarina!
A mulher olhou com desdém e'igno
.rou. O bêbado insistiu:
- Bailarinaaa, uhuuu!
A mulher se irritou e perguntou.
- Seu bêbado! Está me confundindo
com uma bailarina por quê?
E o bêbado:
- Poro levantar o perna até o teto, só
uma bailarino!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A fase é boa'

, para estudar e

aprender sobre
coisas que deseja saber. Abra-se
para explorar novas situações,
conhecer pessoas e fazer planos.
Você anda entediado e não sabe
por quê. A vida é plena de acon

tecimentos, é só você se abrir.

PEIXES

III.. (19/2 a 19/3)
•• Bom período para
�.., os relacionamen-

tos romÍinticos..
No entanto, a velha briga entre
o velho e o novo continua em pri
meiro plano. Há uma necessida
de de encontrar equilíbrio entre
sua liberdade e o que assumiu
como sua responsabilidade.
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TRÊS COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Viágem ��n
Estuddsffi

;em negócios
�
internaci'onais
•

CORl apoio da Cambra tCâ.tna-
,ra de N�gócios Internacionais), de
JaçQQuá do Sul, e do Núcleo de Co
mércio Exterior Acijs-Apevi, () Banco
do Brasil realizo na terço-feira (21)
mais uma etapa do treinamento so-';(!
bre financiamento à expoí'taçã,�: O
instmto�i$entLucianoCarlº� Vogel.
O inve$timentô' é de R$ 1'40 para
nucleados, os associados pagam R$
260 ie os d is inter in-

VITRINE----------

ALEGRIA DAS CRIANÇAS __

Menegotti comemora
15 anos de CCQ

o CCO Menegotti Indústrias Metalúrgicas comemorou terça-feira 15 anos de
história. O ceo é uma ferramenta de gestão que foca a melhoria dos processos,
produtos. condições do ambiente de trabalho e principalmente propicia o cres

cimento e desenvolvimento dos colaboradores através do trabalho em grupo. O
CCO integra o modelo de Gestão Participativa adotado pela empresa que é uma

das bases sólidas da administração da organização.

NUTRiÇÃO

Semana da Alimentação
A palestra "Segurança alimentar e nutricional" acontece hoje, às 19h30, no Salão

Cristo Rei, da Igreja Matriz São Sebastião, no Centro, e amanhã, às 15h, na Comunida
de Luterano Martin Lutero, no Bairro Garibaldi. A palestra é alusiva à Semana Mundial
da Alimentação e ao Dia Mundial da Alimentação. O tema proposto é "A segurança
alimentar mundial - os desafios das mudanças climáticas e da bioenergia".

Direito do Consumidor
A Unetj Empresarial oferece curso de Direito do Cansumidot no dias 25 de outubro,

primeiro e 8 de novembro. A capacitação sem ministrada por Carlos Alberto Hartwig, pós
graduando em Direito Civil eem Processo Civil_pela Associação Catarinense de Ensino e

especialista na área de Direito do Trabalho. O investimento é de R$ 72 para acadêmicos
e egressos da Unerj, e R$ 82 para os demais interessados. O valor pode ser parcelado em

duas vezes. As aulas acontecem no campusdo Centro Universitário de Jaraguó do Sul. As

inscrições devem ser feitas no Setor de Extensão, na Rua Imigrantes, 500, Bairro Vila Rau.
Informações pelo telefone 3275-8295 ou através doe-mail extensao@unerj.b[

LOTERIA
NNMJiNâ;tM

CONCURSO N° 04286

CONCURSO N° 871
02 - 04 - 09 - 12 - 18
-36-

53-

LIONS

Melhor

arrecadação
AGovernadora do Distrito LO-5, CaL Es

ter Giraldi e Cllrerieo, entregaram prêmio
para o Cl Márcio Menegotti Schünke, pre
sidente 2006-2007 do Uons Oube Jaraguá
do Sul, por alcançar a 5° melhor arrecada
ção entre todo o liens Oube em prol da
Campaign SightFirst 11- Uons 'Vision for all,
(Campanha visão para todos). Homenagem
certificada em nome do lions Club interna
cional e a Fundação lions club Internacio
nal e de todos os leões do mundo. Com o

programa, o liens recuperou a visão de sete
milhões de pessoas por meio de cirurgias
de catarata, impediU a perda severa da vi
são para outro$ 20 milhões e óprimorou os

serviços oftalmológicos para centenas de
milhões em todas as partes do mundo.

- Festival da cerveja
o Holz Hotel, de Joinville, promove a

3° edição do Festival da Cerveja. Além das
marcas tradicionais, a casa oferece um car

dópio com cervejas alemãs, australianas,
irlandesas, argentinas, paraguaios, chile
nas, francesas e inglesas. O preço varia de
R$ 15 o liS 29, com petiscos por conta da
casa - amendoim torrado com azeite, sal
sichas alemãs e mostarda escura. O Festival
do Cerveja vai até 26 de outubro, das 15h
às 23h. O Holz Hotel fica na Rua 15 de No
vembro, 4195, Bairro Glória.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia CRibba Lehmann. OfIciai faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmenJe nos endereços a mim
fomecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofício para
serem protestados contra os responsaves. após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 88783 Sacado: VALERIO DASILVA CPF: 351.613.969-20
Cedente: BANCO VOLKSWAGEN S/A CNPJ: 59.109.165/000
Número do Titulo: 15984785 Espécie: Cédula de CrédiJo Bancário
Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN SfA Data Vencimento: 24/01/2008 Valor: 12.652,55

Protocolo: 89390 Sacado JOCIMARA DE FATIMA PIRES CPP: 036.368.129-98
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDICNPJ: 82.639.451/000
Número do Titulo: 216.680/010 Espécíe: Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDIData Vencimento: 1010912008 Valor: 370,24
-----"--------------------

Protocolo: 89442 Sacado: JOSIMAR ANTONIO GROMOVSKI CPF: 004.005.679-11
Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS SERVtCOS LT CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 0115156 8 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 29/0912008 Valor: 127.15

Protocolo: 89540 Sacado: FAMMELARTEFATOS DE NYLON LTDA'- eNPJ: 07.936.725iOOO
Cedente: BANCO SAFRA S/A CNPJ: 58.160.789íOoo
Número do Titulo: 956575692 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 02/10/200a Valor: 760,97

Protocolo: 89588 Sacado: MONDYAL CALCADOS ESPORTE: LTDA GNPJ: 78.521.9861000
Cedente: MIGUELANGELO BALDUINO CNPJ: 60.943.396/000
Número do Título: 715171A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 05/1012008 Valor: 174.30

Protocolo: 89599 Sacado: SOLANGE CRiSTINA DE LIMA CPF: 622.695.009-97
Cedente: BELA VISTACOGUMELOS LTDA CNPJ: 09.157.374/000
Número do Tiíulo: NV15550Y4 Espécie: Duplicalade Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA • DataVentimenlo: 25109/2008 Valor. 128,00

Protocolo: 89840 Sacado: VANDERLEI MULLER CPF: 645.213.899-53
Cedente: SILVIA PATRICIA BRIDI LIMA CPF: 685.220.889·34
Número do Tllulo: 000141-4 Espécie: Cheque
Apresentante: SILViA PATRICIA BRIDI LIMA, Data Vencimento: 15i0812008 Valor: 1.855,08
----------_.__._----------------

Prolocolo: 89672 Sacado; DILU S INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP CNPJ: 03.928.6871000
Cedente: SILMAQ S/A • CNpJ: 79.922.6391000
Número do Tilulo: 330492.1 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por lru:licação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data VencimlÍnto: 06/1012008 Valor: 956.20

Protocolo: 89705 Sacado: RICARDO JOSE CHIODtNI CPF: 044.248.019-93
Cedente: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LTOACNPJ: 03.625.949/000
Número do Tituio: 431.4.5 Espéce: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/0912006 Valor: 450,00

Jaragua do Sul, 17 de Outubro de 2008

.

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intennedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam nesle Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protéstados na forma da lei, etc.z

'
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PE NO
ACELERADOR

Olho só gente. Embora tenho contribuído poro re
duzir, e muito, o número de ocidentes no trânsito,
passado o euforia, o lei Seco tende o ser desmo
ralizado por porte dos motoristas. Poro isso não
acontecer, só continuando o rigor do fiscalização
neste verão. Sendo assim, o PRF estudo projeto
poro ampliar patrulho nos estrados. Ah, bom.

RISCA FACA
Hoje à noite, a partir das 23
horas, direto de Blumenau
para Jaraguá, o promoter Neni
Junkes traz para o Armazém
do Grubba, perto da ponte do
Kohlbach, a primeira turnê do
Risca Faca. Festa que marcará
com o melhor do Sertanejo
Universitário com os já con

sagrados: Nícolas & Matheus.
Noite imperdível. Ingressos
antecipados: Mime Matriz
e loja Discothéque. Outras

. informações no

telefone: 8406-6555.

" Mestre nõo é
quem sempre ensina,

mas quem de
,,repente aprende.

(GUIMARÃES ROSA)

47 9934-0801
47 3370-3005

�. - � .

3371-2552

Fabiano Rochenbach, uma das beldades que desfila nas pistas do Banana Joe, em São Francisco do Sul

LEITOR DO DIA
É o meu sempre amigo César Silvo,
ex-dono do Notre, que em breve vai
inaugurar no cidade mais uma opção
no área do gastronomia. Ele também
lê o coluna todos os dias poro ficar an
tenado nos melhores notícias do nosso

querido Jaraguá do Sul.

AFFAIR
A minha manicure Carolyne Marques, o

nosso querido Carol, anda mais feliz que
ganso novo no lagoa. Segundo Tey, nosso
coiffeur, todo o felicidade do moço é devi
do 00 seu novo namorado de quem, aliás,
elo prefere guardar o nome e sobrenome
a sete chaves. Casamento à visto.

GRAVAÇÃO
No próximo terço, dia 21 de outu
bro, às 19h, o músico Enéias Raas
ch gravo seu show 00 vivo, no au
ditório do Unerj. "Eu sou de Santo
Catarina" será um vídeo poro ser
colocado no youtube a disposição
dos admiradores.

4f7��'J41.
��,IjU)::$1

�tro--Jla�c:®�f

RASANTE . fissionais do área em Santa Catarina. Atualmente
O sexólogo Marlon Mattedi é um �os mOis.�ompetentes:r�ntem deu rasante aqui no redação pa�� um bate

ele faz ponte aérea entre Jaragua e �at�r�o: ::I��i��O 'vinho Marquês de RiscaI. E o que melhor: )0 agendou
papo daqueles e presente�u este COI���s9 no capital espanhola. Valeu garoto!
mês e dia para estarmos Juntos em

.

,

TE CONTEI!
-Gente, não esqueçam. Hoje
é sexto-feira. Vamos deixar os

coisas ruins de lodo, reúno seus

verdadeiros amigos e celebre o

vida. Pois o que o gente levo do
vida, é o vida que gente levo.

-Com o participação do duplo
sertanejo Oany e Rafa e o OJ Car
los Fuse, acontece no Beiro Rio,
dia 25 de outubro, o 2° Noite
Country.

•Amanhã, mais conhecido como

sábado, .acontece no Armazém do
Grubbo o primeiro Festa Hallowe
em. Noite que terá o participação
do "

Vadinho Vamp" e dos OJs
Marcelo luiz, Paulico e Nene Wolf.

-Amanhã; o partir dos 14 horas,
tem encontro do Clube do Parati
no Carágua. Auto Elite. Portanto, se
você tiver um, dê ulna "garibada"
esperta e participe. O presidente
Fabrício Benetta está esperando
todo mundo lá .

• 0 meu abraço de hoje cheio de
energias positivas vai poro Harol
do J. G. de lima, de Rio Negrinho.
Ele mostrou ser meu amigo e é.
leitor assíduo do coluna. Valeu
pelo força!

-Os elogios do semana vão paro
o competenteradialista do Brasil
Novo Junqueira Jr. Coro eu já te
considerava pacas. Agora moras
no meu coração.

.Com essa, fui!

DICA DE SEXTA
Curtir à noite joroguoense.
Tem opções poro todos os

gostos. Mos se preferir ficar
em coso, peço uma delicioso

pizza, do Pizza Hous,
e faço o festa com os

amigos e familiares.
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Está definido o doto dos finais do Campeonato de Escolinhas. Os
confrontos acontecerão no próximo dia 1° de novembro, no Cam
po do SER Menegotti. A rodado começo às 8 horas e, no porte
do manhã, serão definidos os terceiros lugares e os títulos dos
categorias pré-mirim e mirim e, à tarde, os garotos do infantil e
juvenil. Destaque poro o Cf Falcão 12, que é finalista em todos
us categorias, e poro O Pequeno e o Bolo (camisa escuro no foto),
que está entre os quatro também em todos.

Escolinhas

MUNDIAL DE FUTSAL
Dois grandes jogos nos semifinais de ontem. Serviram poro acordar
quem ainda sentia es efeitos do pífia apresentação do time de Dunga
contra o Colômbia, no noite anterior. Poro os brasileiros, o.Rússia foi
o adversário que mais exigiu agora, o que é bom poro alertar que pos
síveis erros sejam acertados antes do finol� E Espanha e Itália fizeram
uma partido dramático, decidido depois de muito confusão. É o opor
tunidade dos brasileiros tentarem "se vi�gor" dos Ultimas derrotas
poro os espanhóis em mundiais.

ELIMINATÓRIAS
Já recomendei o médicos que trotam de pacientes com insônia que
seja passado poro estes os vídeos dos dois últimos jogos em cosa do Bra
sil, pelos Eliminatórios do Copo - os empates em OxO com Bolívia, no
Engenhão, e COgJ a Colômbia, no Maracanã., Como poro todo tratamento
sempre existe+umo contra-indicoção, os mesmos vídeos nõo podem ser
assistidos por pacientes que tenham problema de coração ou estresse.

. ADIADA DE NOVO
A etapa do Campeonato Catorinense de Automobilismo, que aconte
ceria neste fim-de-semono em Joinville, foi adiado mais uma vez. O
motivo são as fortes chuvas que coem no região e como o previsão é
poro que o tempo ruim continue. A cidade sediorá agora o último eta
pa, nos diQS 6 e 7 de dezembro. Antes, os motores roncam· em Santo
Cecília, �q$ dio$J5 e 16 de novembro.

DIViSÁ' DE BASE
EStão definidos oS' finalistas dos Campeonatos Catarinenses Juvenil e

Juniot Nesta último, Brusque e Avaf iniciam, em doto o ser confirmado
.

. no Estádio Augusto Bouet o brigo pelo título. Já no juvenil, Criciúma e

Agueirense se gamntiram no decisôo, que também aguardo confirmação
de�Iendário" mos o primeiro jogo está confirmado pam o Sol do Estado.

. A surpreso é vera Bru�ue no decisão. Bom troblilho de base gero luc.ro e '

mantém muitoStimes.lsso que falto aindo aqui ntus.
W· ··"'''1

.

.

.

.

.. �"
,M

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE------'----------
NOS ESTADUAIS

Estadual: futsal e
vôlei jogam em casa
Ambos os times brigam por vaga na decisão
JARAGUÁ DO SUL

O fim-de-semana promete
ser um prato cheio para os

"admíradores das modalida
des coletivas. Jaraguá do Sul
sedía duas etapas de estadu
ais: uma no vôlei infantil fe
minino e outra no futsal sub-
17 masculino.

As garotas da ADV/FME
jogam no ginásio da AABB

hoje, e na Arsepum, amanhã e

domingo, pela 3a e última eta

pa da primeira fase. A equipe
precisa de duas vitórias para se

garantir entre as seis melhores
da competição e seguir para o

hexagonal final. Na classifica
ção geral a ADV está na sexta

colocação, com dez pontos.
Lideram a competição: Balne
ário Camboriú, Nova Trento e

Guaraciaba, com 18, seguidos
de Furb/Blumenau com 13 e

do Clube Doze de 'Agosto/Flo
rianópolis com 12.

Com maior volume de jogo
e na melhor fase, a técnica Ta
tianaAltíní revela que a equipe
está pronta para as finais. "Esta
mos treinando todos os dias, já
que é o único campeonato até o

final do ano", informou.

GENIELLI RODRIGUES

Futsal sub-17
está invicto

Por sua vez os garotos da

Malwee/CEJIFME tentam hoje
e amanhã, no Parque Malwee,
garantir uma das vagas para o

quadrangular final no Campeo
nato Catarinense de Futsal Sub-
17 Masculino. Com a vice-lide

rança do Grupo N, com cinco

pontos, o time ainda não perdeu
na competição e tem 17 vitórias
e dois empates, com 127 gols
marcados e apenas 22 sofridos.
Guarani de São Miguel do Oes
te está em primeiro, com seis,
em terceiro vem o outro time do
Oeste, [oní Gaol e na quarta co

locação está Timbó, que possui
apenas um ponte, Os dois me

lhores de cada chave passam
para o quadrangular final.

ADWFME preciso vencer duas dos quatro partidos poro seguir no Estadual

TABELA DE JOGOS
VÔLEI
';Sexiõ�feironi7iof':·GjnóSio do�ÂÃÕB····»
18h30 - ADV/FME x São Bento do Sul

• Sábado (18/10) - Ginásio do Arsepum
10h30 - ADV/FME x Clube Doze

.

19h - ADVIFME x F.urblBlumenliu
• j)omingo(19/10)-Ginásio
10h30 - ADV/fME l Pô

FUTSAL
';Sertõ:fêiiãl1i/1o) ..::"POrque'Mõiwee····"
2Oh30 - Malwee/CEJ/FMh Metiso!Timbó

• Sábado (18/1 ot - Porque',Maiwee
.

10h30 - Malwee/C" Joni Goal
17h30 - Molweel Guarani
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BOA VANTAGEM

Juventus está a um empate da final
Tricolor fez bom jogo e venceu o Concórdia, ontem, por 3xl fora de casa
JARAGUÁ DO SUL de longe, acertou o travessão. O

O Juventus conseguiu gran- Moleque Travesso abriu o placar
de resultado ontem à noite, no aos 45 minutos. Bruno Lopes
Estádio Domingos de Lima em chutou cruzado e Maicon rece

Concórdia, pelo primeiro jogo da _ beu, batendo rasteiro no canto
semifinal do returno da Divisão do goleiro Juliano.
Especial. Em jogo movimenta- Depois do intervalo, o tri

do, venceu a equipe da casa por colar voltou disposto a definir
3x1 e agora está a um empate da a partida. E, com três minutos,
final. O confronto da volta será chegou ao segundo gol. Sergi
neste domingo, às 16 horas, no nho recebeu, driblou o goleiro
Estádio João Marcatto. A equipe e mareou. O Concórdia então
do Oeste precisa vencer no tem- foi para cima, mas acabou levan
po normal (por qualquer placar) do o terceiro em contra-ataque,
e também a prorrogação. aos 14 minutos. Serginho fez

O jogo começou movimenta- grande lançamento para Bruno

do, com ambos os times chegan- Lopes, que tocou na saída de
do ao gol. Logo aos dois minutos Juliano. O time do Oeste des
o time da casa assustou o goleiro contou aos 20, com Júnior, de
Fernando Pompeu, quando Mar- pois de cobrança de escanteio,
cela errou de frente para a arquei- e pressionou até o fim do jogo,
ro tricolor. O Juventus respondeu mas esbarrou em um adversário
aos seis com Tiago Pereira, que, bem postado na marcação. Juventus, do meia Fernando (com a bola), está muito perto de decidir o título do returno da Divisão Especial

,

HISTORIA DO PUNHOBOL
O faustball, ou punhobol, é um dos esportes mais antigos do planeta. Encontramos relatos de até 2 mil anos
atrás. Praticado durante o Império Romano, foi o imperador Gordianus III que publicou as primeiras regras.
O poeta alemão Johann Wolfgang Von Goethe em 1786 quando escrevia seu livro "Viagens pela Itália": viu,
jogou e gostou.levou a modalidade para seu país. Hoje a Alemanha tem J 50 mil praticantes, a Áustria 35 mil
e a Suíça 15 mil. O Campeonato Mundial é realizado desde 1986, sob a supervisão da International Faustball
Verband, com sede na Alemanha. O Brasil, venceu uma vez, a Alemanha dez vezes.

RESSURGINDO DAS CINZAS
Um vác'uo de mais de meio século separou a geraçõo pioneira do reinício dos ati
vidades, em 1997. Foi quando assumiu o comando do município o senhor Geraldo
Werninghaus. Fiel às tradições e cultura dos imigrantes, incentivou o prático do
punhobol entre os nossos jovens, principalmente nos bairros onde os habitantes
eram predemínehtemente de descendência germânico. Coube ao professor Gelson
da Silva Sao res, comandar os pólos de iniciação nos escolas: Helmuth Duwe (Rio
do luz), Waldemar Schmitz (Ilha da Figueira) e Machado de Assis (João Pessoa).

Um centlngente de 90 atletas aderiu à modalidade, nos
categorias mirim, infantil, juvenil, júnior e adulto, tanto
no masculino como no feminino.

NO BRASIL
Em nosso país, o primeiro time foi formado por imigrantes e

descendentes de alemães em 1911 na Sogipa, em Porto Alegre
(RS). Hoje existem cerca de 6 mil praticantes em nosso país, nos
regiões em que houve maior influência da colonização alemã .. �2�����p�i�m�!!!!��2,.

duais e Nacionais, com de.staque, conquistando títulos
inéditos, sendo que o equipe mirim feminino conquis
tou o Campeonato Brasileiro invicto em 1999. A equipe
adulto representou a cidade nos Campeonatos Estadu
ais e Jogos Abertos, com boas classificações. A Funda
ção Municiçal de Esportes desativou ó modalidade em

2005.

OJOGO
Este esporte é praticado em uma quadra de 50x20m. O chão
deve ser um gramado horizontal e plano, dividido por uma linho
central em dois campos de 25m, um para cada equipe, separa
dos por uma rede ou fita, o 2 metros de alturà. Cada equipe é
constituída por cinco jogadores titulares e três reservas. O jogo
é disputado em três ou cinco sets.

CANTINHO DA SAUDADE
.

"Todo mundo e igual. A pessoa vem à Terra, conta suo historinha e vai embora.
O bom mesmo é andor sempre de mãos dados, como irmãos e irmãs. Assim viveu
o cidadão, atleta e treinador, Amo Henschel. O homem partiu, mas, nos deixou o

legado, de que o amor, a bondade, o companheirismo, a solidariedade e a lealda
de, nascem e crescem no coração do desportista, como uma irradiação vinda das
profundezas. Ele ficará pemsempre no coração do jaraguaense, ali, no cantinho
do saudade".

Jogo entre Germânia e Ginástico
de Joinville, em 1937, que terminou
3x2 para o time jaraguaense

OS PIONEIROS EM
JARAGUÁ DO SUL
Foi o professorAdolf Hermann Schultze quem difundiu o modalidade nesta região em 1937, no aube Germânia. Os pionei
ros:Walter Carlos Hertel, HeinzZahletWilly Mahnke, Heinz Mahnke, Ary Fruet Geraldo Doubrawa, Egan Doubrawa, Roulino
Neckel, Ewaldo Boss, Axel Boss,WalterWellet GertWilhelm, Felippe Frenzel e Singendon. Treinos e jogos eram efetuados no

campo do clube, que mais tarde fundiu-se 00 Boependi. Os jogos aconteciam com times de São Bento do Sul, Joinville,
Pomerode e Blumenau. O esquadrão do Germânia era muito competitivo, venceu vários torneios. Ouando esta gera
ção de atletas encerrou o ciclo competitivo, o modalidade definhou e morreu, não houve renovação de valores. r-e d a c a o @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r
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Brasil volta à final depois de 8 anos
Seleção faz decisão com a Espanha, que venceu a Itália em jogo polêmico
RIO DE JANEIRO

Desta vez, não foi de go
leada. Nem foi fácil. O Brasil
passou o maior sufoco para
conseguir uma vaga na final
do Mundial de Futsal. Ven
ceu a Rússia por 4x2, no Ma
racanãzinho, em jogo muito
diferente dos 7xO da primei
ra fase.

No confronto de ontem, o

fator decisivo não foi Falcão,
mas a trave. A três minutos do
final da partida, a seleção ver

de-amarela vencia por 3x2 e

deu um contra-ataque aos rus

sos: Khamadiev desperdiçou a

oportunidade com um chute
na trave. Gabriel aproveitou
a decepção dos adversários e

mareou o gol decisivo.
Mais uma vez, o Brasil se

mostrou nervoso em quadra.
Sentiu o peso da obrigação
de ir à final em casa e tentar

recuperar a hegemonia no fut-

sal, perdida para a Espanha
nos últimos oito anos. "Foi um

jogo tenso, digno de uma se

mifinal", disse Falcão:
A seleção brasileira tam

bém sentiu a falta de alguns
jogadores no jogo desta quin
ta-feira. Além de Betão, sus

penso, Schumacher (tornoze
lo), Marquinho (joelho), Ciço
e Wilde (ambos na virilha)
sentiram lesões. Suas partici
pações na decisão de domingo
ainda são uma incógnita.

Nesta quinta-feira, a se

leção conseguiu, ao menos,
exorcizar o trauma de não

passar da semifinal em 2004.
Ainda falta superar o de per
der na final em 2000. Todos
contra a Espanha, adversária
de domingo, depois de der
rotar a Itália por' 3x2, num

jogo polêmico, com um gol
marcado com o cronômetro

já zerado. Em partida considerada a mais difícil até agora Seleção Brasileira, do ala Ari, venceu a Rússia no sufoco

secretaria dO
EstadD.a
SqaIHÇ8Públlne
DefUadoChladãfJ
WWW..S$p.sc.gov.br SANTACAT••

f· .. ··'

DONA LAURINHA
ESTÁ DE OLHO EM voet.

,

f' e do Conseg.Par IClp
"

.

ca moradora de bairro

�ITÁRI Dona laurinha e aquela tl�1 urança da comunidade.
o+� o

c.. Que se preocupa com a s �iCi e do caNSEG -

u!Ã! en Não espere ela al��a.r. pa Se Purança do seu bairro .

•�. ; ConselhO Comunltano de 28� CaNSEG's promovendo
o;) '4'J�-4"b Santa Catarina conta

com
airros. Uma ação onde.o , .

a melhOra dos índices de seg�roanp�i�i��:se torna um agente sohdano,
� I b ra com o servlç

cidadao co a o
.

e evitar ocorrêm:ias.ajudando a prevemr
. .

e do CaNSEG.
Saiba mais e part�clP .

I lone' (48) 4009-9813 .

.

Inlorme-se atraves do te e .
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Por
RicArdo
DA NleL Treis

LONDON PUB
Praticamente após um ano de obras, enfim inaugurou a nova opção em Jaraguá. Como
a casa recém-estreou na Reinoldo, a gente manda duas pros leitores conhecerem um

pouco da rotina do lugar:
- Abertura de terça a sexta-feira é a partir das 18 horas. Sábados e domingos, o landon
Pub já abre às 15 horas.
- Chico anunciou diversas noites temáticas previstas, tanto gastronômicas quanto
musicais, porém por horp a casa não promoverá nenhum evento muito intenso. A fim de
que o público possa conhecer a casa com mais tranquilidade, nesta primeira semÍlnade
funcionamento o point não promoverá grandes agitos. Para próxima quinta-feira
novidadesserão anunciadas�uanto agenda.

I

Arrasadoras: Simone Coelho (e), Diana Couto e Cristiane 1anuzzo, no evento de
inauguração da loja Rosa Choque, dia 14

COMÉDIA NO SÁBADO
Tem programa seco na SCAR: Danilo Gentili (comediante que faz o "Repórter
lnemerlénte" no programa "COC" da TV Bandeirantes) estará apresentando seu show
de stand up comedy no Centro Cultural, dia 19, a partir das 20h. A premissa de risadas é

..

'boa.lngressos e informações pela secretarln da SCAR, telefone 3275 2477.
.. .

- a e is,Tamo de saco cheio aqui do.lado.
- CerlÓ,e teu:!Jloleque?
·�Quetem?

- Berra�maís.:Meu cachorro é irracional, já seu filho...?

- É, você perdeu.

filhps, animais de .estimação e home theaters. Na vida em

COndOlníl1io, as Pragas do Egito são três.
o}:"� _��,

Close em Evelyn Bruna da Costa, presença na Moinho Difco
no sábado dia 11

e �.
MAX

Pires

1_
.._---

. .

I

I
SEMANA:

Whlsperi!lg Wind
Apollo 440,
B!ues I The BeoHcs,JuHo
I Smosh!ng Pumpkins,

-1979 I DeVotchK\l,
the ofTime 3371 ..0202

RAIMUNDOS' EM BlUMENAU
Ouem? Pois é ... Até sai uma lágrima nostálgica só de lembrar

..

de "Palhas do Coqueiro". O guitarrista Digão esbarra no

baixista Canisso e combinam para dia 14 de novembro uma
apresentação no Pub Donna D (donnad.tom.br), em

Blumenau. Digão é quem canta, e o que vem no palco é o

melhor do repertórín que a banda teve.

'BRINQUEDÃO
Prevista para a primeira quinzena de dezembro a inauguração
da maior montanha-russa da" América latina, que teve

montagem finalizada nesta segunda-feira no Beto Carrero
World. Cinco loopings chegando a lOO km/h serão a pedida.

tAIS FREIBERGER
Já está todo mundo sabendo, mas como a gente prometeu
semana passada que publicaria aqui, vai o dado: a

jaraguaense que teve look fotografado pelo profissional
Ra,phael Guntherficou em segundo lugar na etapa nacional do
Elite Model2008 (essa info, aliás, saiu em primeira mão em

nosso blog na segunda-feira).
,

PREVISÃO DO TEMPO
Se continuarconforme a rotina da semana, fica assim: sol de
manhã, tempo abafado ao meio-dia e fim-do-mundo no meio
da tarde (já tem instaladora aqui da cidadé colocando MP3
player em canoa). Ah sim, a previsão pelos institutos é chuva
de novo para sábado e domingo.

BEER MUSIC ..

'

..

"

Am�nte decra�ado L dos fermentados,
Thiago Airoso leu essa na VIP e mandou
pra nós, que também não negamos a

paixão por uma boa cerveja. 9 faixas
para ouvirtomando uma:
- The Bar is on Fire (someone save the
beer) I Bottle Rockets

_

- Hey Bartender I The Blues brothers
- One Bourbon, One Scotch, One Beer I
John lee Hocker
- Beer isGood for You I David Allen Coe
- Still Crazy After These Years I Paul
Simon
- Roadhouse Blues I The Doors
- 5 o' clock in the Morning I The Donnas
-I DrinkAlone I GeorgeThorogood'
- Beer Drinkersànd Hell Roisers I ZZtop
Ouem estiver curioso por ouvir pode dar

'", uma paSsada em nosso blog hoje, que
_ alguns des clipes estarão publicados lá.

Fernanda Wagner dando urn tempo de A abordagem a Henrique Kuster na
Sã" Paulo para prestigiar o evento da 'Moinho Disco, no último sábado
amiga Diana na terça-feira
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DÓLAR E AÇÕES
Continua a gangorra de sobe·desce da bolso e do dóla[ O momento é de reflexão e plane
jamento, sem apavoramento. O povo brasileiro já viveu inflações giganteSCós, planos go
vernamentais mirabolantes, confisco da poupança, entre tantos dissabores, e continuamos
vivos e mais fortes. Portanto cautela nos atitudes neste momento é importante.

ECONOMIA---------

FEIRA DE LOGíSTICA E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
Na próxima semana, do dia 21 a 24 de outubro, sera realizada a logística
2008 - 2° Feira e Congresso de logístiCa e Movimentação de Cargos, que
acontecerá no Pavilhão Edmundo Doubrawa, no Centreventos Cau Hansen,
em Joinville. Uma da empresas expositoras é o TESC - Terminal Santa Ca
tarina, que fico no porto de São Francisco do Sul, que presta serviços para
vários empresas da região. Nesta mesma feira também teremos a partici
pação de empresas' da região.

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

COMPRA
2,158
1,345

- ,

Na �ião enstem�!""����Ç,���ng9o��2�m�p�!�e�n��.xiai< A odade de
Jaraguá do Sul sempre foi pródiga nesta feliz associação. Aliando o patrocínio de marcas e realizando atividades beneméritas.
Dentro deste contexto já tivemos na década de 80 o time de futsal da cidade, mantido pela Confecções Mirtes, disputando finais
do estadual com Perdigão, Sadia e Colegial, agora renovado com o time multicampeão da Malwee Futsal. Muitas empresas já
emprestaram seus nomes e marcas de seus produtos, para o vôlei, ciclismo, atletismo, natação, entre outros. Mos, um que tem um

grande destaque é o basquete do município, conduzido desde a década de 90 pelo Ito Schiochet e um grupo de atletas, professores
de educação física, pais e amigos deste esporte, destacando-se o grande apoio da Wizard Idiomas.

EMPRESA CIDADÃ +
MARKETING ESPORTIVO =
SUCESSO EMPRESARIAL
Ouando a empresa investe seus recursos em

atividades do esporte amador e profissional,
ela além de almejar o retorno mercadológico
para marca, possui um grande senso de res

ponsabilidade social. Desta forma, no espor
te amador, o exemplo da Wizard Idiomas foi .

desde sempre, oportunizar a realização de
campeonatos e a formação de times de base,
onde um dos principais resultados é a forma
ção de um gruplT de pessoas, responsáveis,
comprometidas, e que se transformarão em

verdadeiros cidadãos, longe dos grandes ma

les que afligem a juventude, como as drogas e
as violências sociais. Portanto, as conquistas
realizadas na quadras esportivas, serão as

conquista sociais no amanhã. Uma empresa
que investe no social, provavelmente conse

guirá melhores resultados empresariais, pois
seus líderes estarão melhores preparados poro
a competitividade do mercado.

___ -.;1 íNDICE
IIBOVESPA

VARIAÇÃO
-1,06%

VENDA
2,160
.1,346

VARIAÇÃO f-----
-0,18%
-0,08%

Novos postos de trabal·ho em se
Sine aponta que mais de 12 mil vagas foram criadas no mês de setembro

Novos postos de trabalhos
foram gerados em Santa Catari
na em setembro. O número é de
12.374 e corresponde ao cresci
mento de 0,80% em relação ao

estoque de emprego do mês an

terior. Este foi o nono mês conse
cutivo com resultado positivo e o

segundo maior saldo líquido da
série histórica do Cadastro Geral
deEmpregados eDesempregados
(Caged) para setembro, superado
pelo resultado de 2004 (+ 13.342

vagas ou +1,12%). O resultado
fica próximo do saldo líquido de
emprego verificado em agosto
(+12.151 postos). Os dados fo
ram mostrados pelo Sine (Siste
ma Nacional de Emprego).

Nos primeiros nove primei
ros meses de 2008, o estoque de

empregos formais elevou-se em

6,10%, representando o incre
mento de 88.926 postos de tra

balho, o maior saldo registrado
nesse período em todos os anos

da série do Caged, situando-se
13,2% acima do recorde anterior
verificado em 2004 (+78.572
postos ou +7,00%). Foi registra
da pela segunda vez na série do

Caged a geração de empregos su
perior a 100 mil (+103.855 pos
tos ou +7,18%).

O setor de Serviços foi o que
mais contribuiu para o emprego
no mês, apresentando saldo de
4.475 novas ocupações formais

.

(+0,94%). Os ramos que mais
contribuíram para o desempe
nho favorável do setor de Servi

ços foram os segmentos de Alo-

jamento e Alimentação, Reparos
e Manutenção, que respondeu
pela geração de 1.728 vagas,
seguido do ramo de Comércio,
Adminístração de Imóveis e Ser

viços Técnico-Profissionais, com
1.022 vagas.
A Indústria de Transformação

gerou 3.411 vagas. Este resultado
é 36,3 % inferior ao obtido em

igual mês do ano passado quan
do a expansão do emprego indus
trial foi de 0,97% e criou 5.351

postos de trabalho. Os ramos in
dustriais que mais contribuíram

para o desempenho em setembro
foram os segmentos da Indústria
Têxtil e Vestuário (+1.291 pDS
tos ou +0,82%) e a Indústria de
Produtos Alimentícios e Bebidas
(+727 postos ou +0,66%).

Maior Navio
E, por falar em São Francisco do Sul, na semana passada aportou o maior navio que
Santa Cotarina tinha visto. O famoso MSC Almeria, com 292,20 metros de compri·
mento com destino final aos EUA, levando na sua carga, um grande volume de produ
tos da Weg. A embarcação com capacidade para 28.369 toneladas, foi fabricada na

Inglaterra e suporta até 4.226 contêineres. Agora o porto planeja o atracamento de
um dos maiores navios do mundo com 300 metros de comprimento. Fonte TESC.

�AEAJS ASSEMIII.f:JA GERAI. OROTNÁRIA AEMS
EDITAL DE CONVOCA(.Ao

ASSOCIAçA.O DOS ENGENASROS E ARQUITETOS DE JARACuA DO SUL

A Diretoria da AEAJS - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de [aragué do Sul. no uso de sua

atribuição e conforme o Art" 52 do sell estatuto. convoca. todos os Sócios aptos a. vetar; para
ASSEMlllÚA GlmAL ORDlNARlA, a ser realizada lIO dia 25 de Novembro de zona, às ] 9:00 horas em

13 chamada, ou às 19:30 heras em 2<"1 chamada com qualquer número de SÓGÍOS presentes, na sede da
AEAfS. prédio do CP].. ... Centro dos Proííssíonaís Liberais de Iaraguá do Sul, na HUB Donaldo Gehring.
175 Centro, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
� Eleição da Diretoria Gestão 2009
� Aprovação Contas Gestão Z008

Informamos que de acordo com 0$ Estatutos desta Associação. as chapas deverão SOl' cad�stradas.
� completas, assinadas por todos os candidatos e com as suas propostas de trabalho. até às ] 7:00 do dia
o 17 de novembro de 2008. junto à secretária da AEi\JS. em duas vias de igual teor e conteúdo.
� Iaragué do Sul, 15 de Outubro de 2008.

5 Eng, Adriano Anlonio da Fonseca
c;
""

Presideute da !lEAJS

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço GLOBAL

OBJETO: O presente Edital consiste na contratação de pessoa juridica espe
cializada em serviços de vigilância' e segurança. através de serviços de monitora
mento eletrônico Ininterrupto, atendimento, locação e assistência técnica, através
de sistema de Alarme Telemonitorado, com transrnlssão de sinais por linha telefô
nica discada comutada (Tático Móvel). em conformidade com os Anexos. que são

partes integrantes deste Edital. REGIMENTO: lei FederaI10.520/2002. de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002. de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia
30 de outubro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:10 horas do mesmo'
dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento
estimado para a contratação: R$ 62.602.80 (setenta e nove mil cinqüenta reais
e sessenta centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 15 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINÁ
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 154/2008

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de equipamentos agrí
colas novos e de fabricação Nacional e pneus novos, conforme especificações
descritas no Anexo I do Edital e Anexo VIII - Minuta de contrato. REGIMEN
TO: lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO

4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA EN
TREGA dos ENVELOPES: Até às 10:00 horas do dia 30 de outubro de 2008,
na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:·Barra do Rio Molha. O CREDEN
CIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 10:15 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento esti
mado para a compra da máquina: R$ 112.790,00 (cento e doze mil setecentos
e noventa reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 15 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração
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'Otimismo brasileiro nêc é fachada'
Essa é a resposta doministro do Planejamento para afinnação de jornal francês
BRASíLIA

O governo brasileiro se man

tém otimista porque confia no

trabalho realizado nos últimos
seis anos. Essa foi a resposta do
ministro do Orçamento, Plane
jamento e Gestão, Paulo Ber

nardo, a reportagem publicada
essa semana pelo jornal fran
cês Le Monde, segundo a qual
o otimismo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva com a crise
financeira internacional "é de
fachada", e que apesar disso o

Brasil não ficará imune.
"Não podemos sair corren

do atrás de qualquer coisa que
os analistas falam nos jornais,
na televisão ou no rádio. Não

podemos impedir ninguém de
falar o que quer que seja, a li
berdade de expressão tem que
ser preservada. Tem que ver se
é alguém que conhece a reali
dade do Brasil ou se é alguém
que está dando um pitaco lá
de fora", afirmou.

Paulo Bernardo reforçou
que o país construiu reser

vas internacionais de mais de
DS$ 200 bilhões e está "com
as contas em ordem" e com a

.

inflação sob controle.
Ele reafirmou que na me

dida em que a cotação da mo
eda norte-americana sobe, o

governo brasileiro é "benefi
ciado" por ter "dólar em cai
xa". "Nossos dólares acabam
valendo mais, o que diminui
nossa despesa", disse.

"Entendo que haja preo
cupação maior nos mercados,
mas não entendo essa histeria

que, às vezes, leva a bolsa' a
subir 5% em um dia e no outro

cair 10%. Parece um bando de
malucos. Se nós - seja o gover
no ou uma empresa privada
- formos correr atrás do que
dizem os operadores da bolsa,
que estão no. olho do furacão,
vamos enlouquecer e o país
também", opinou Bernardo.

Segundo o ministro, o país
precisa ter tranqüilidade, ob
servar o que acontece no mer

cado financeiro e quais são as

conseqüências reais na econo
mia brasileira. Ele avaliou, en
tretanto, que o governo precisa
tomar medidas que facilitem
a concessão de crédito pelas
instituições financeiras.

União Euro-péia adoto novo

pacto de imigração-e asilo
BRUXELAS

Os líderes da DE [União Eu

ropéia) adotaram ontem uma

nova política de imigração. As
normas foram criticadas por
grupos ,) de direitos humanos,
por enfocar os trabalhadores

qualificados mais que os refu

giados. "Esse pacto foi adotado
unanimemente. A Europa tem

agora uma política de imigração
real", disse o presidente fran
cês, Nicolas Sarkozy, após um

encontro da DE em Bruxelas.

Sarkozymantém nomomento a

presidência rotativa do bloco.
O Pácto Europeu de Imi

gração e Asilo, um dos eixos
da Presidência francesa da
DE neste semestre, estabele
ce o início de uma política de

imigração mais restrita, con-

- trolada e vinculada às necessi
dades do mercado de trabalho
dos países europeus. O pacto
se articula em torno de Cinco

pontos básicos: organizar a

imigração legal segundo as ne

cessidades e a capacidade de
acolhimento; combater a imi

gração ilegal e expulsar quem
estiver em situação irregular;
fortalecer os controles frontei

riços; aumentar a cooperação
com os países de origem e me

lhorar o sistema de asilo.
O documento define que

a gestão da imigração deve
levar em conta a situação do
mercado de trabalho da DE,
assim como os recursos dispo
níveis em alojamento, saúde
e educação. Além disso, a

ênfase será no controle dos

que querem imigrar, ao invés
de se incentivar as pessoas
a seguirem para a Europa. O

pacto também insiste que as

nações devem levar os "ínte
resses" dós vizinhos em con

sideração, ao formular suas

políticas no setor.

Ministro Paulo Bernardo afirma que Brasil precisa ter tranqüilidade e observar o mercado financeiro

'Crise é ameaça
para economia'
BRASíLIA

Estudo da OIT (Organiza
ção Internacional do Traba
lho), divulgado ontem, mostra

que a crise financeira, "repre
senta uma das maiores amea

ças para a economia mundial
na história moderna".

O documento indica ainda

que a restrição do crédito e o

colapso do mercado de valores
começam a afetar os investi
mentos das empresas, os ren
dimentos dos trabalhadores e

o emprego.
O estudo examinou ele

mentos como o salário e o

crescimento e sugere medidas
de longo prazo para diminuir
as desigualdades.

Segundo o levantamen
to do Centro de Pesquisas da
OIT, o emprego mundial au
mentou em 30% entre o início
dos anos 1990 e 2007, mas isso
não significou redução das de
sigualdades.
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CR'OSSFOX 1.6VHT 152:.1%4)4PORTAS, Total Flax. MY(}8fQ9. compreço pl'Omoclot!al � vístaeparürce RS46.690.00oufinsncíadoccm eneeea de50%novalorde R$ 24.345,00 + 24pfeslaçôesmansais de RS 1.209,24. Taxadajurcede O,99%a.m. e 12.55% 8.11 .. Totahiaopera.ção: RS 53.366.76. CETmáximo

pata ettaopetaÇão de 18,95%8.8. FOX 1.0 VHT (5Z11R$), 4 PORTAS, total flex MYWOg, adição 2. com preço promocIOnal à v!sls a pa/llroo R$322W,OO ou fiI'Iancmdooom entrada de R$16.145.00{50%1 + 24 pres.tações mensais. de Ri 822,47. Taxa dejtiros de 0,99 a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: RS

35.884,33. CETmáximo paraeste opereçâcde 22,00% a.e. SPACEFOX 1.$ (5.z52e4), 4PORTAS, lolal�ll, MY.08I09, com preço promocícoal à vista 11 partirdeR$ 45.990,00 ou finendw::io com errtrada de R$22.995,OO (5Q%}+ 24 prestaçõesmensais de RS 1.143,97, Taxa deJuros de 0,99% a.m. e 12.55 e.a. Total da

operaçê<): R$ 5OAsO,35..CET. máxímopera eeta operação de 19, 17,Ç. NO'IO$: grátis IPVA+ amplacamento. ACOfIC8ssão d9QUalqoorpercentual de desconto substitui actcmeucemenreaentregadns brindes nests anúncio. Usados: gl'àtfs ttensferência + Bike. Anandamen!oBanco Volkswagen. Taxa de 0,99 excel0
Kombi. novoGol. Voyage. GolreTouareg. GolG4,Saveiro aParai! com planocom 60% ee entrada e saldoem 1 2mesescom taxa deO,20% e.m. Crédilo sujeito à epreveçêcoc Banco Vo!s\o.'3gt!n. Promoçãoválida até 1811012008.

�.autoeIite.com.br Grup'QAuto-Elite40onosdec:redibifidade. ��_•• 47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma rélocõo de confiança.
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