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LDO aprovada
pela Câmara
Emendo gera polêmico entre os vereado
res e acabo sendo retirado.
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No capital paulista o poluição já
moto mais do que o Aids e o trân
sito juntos. Segundo Paulo Saldiva,
médico do laboratório de Poluição
Atmosférico do USp, uma único

. medido, o redução da liberaçãO de
enxofre pelo óleo diesel usado pe
los veículos, pode evitar 150 mortes

por ano. De acordo com estudos do
laboratório, os doenças provocados
pelo poluição, que vão de problemas
respiratórios a infartos, causam cer

co de 3,5 mil óbitos por ano em São
Paulo. Somados, no ano passado,
o Aids e o trânsito mataram 1.624
pessoas no cidade, segundo dados
do Secretario Municipal de Saúde.
Estimativo do laboratório aponto que
o região metropolitana de São Paulo

gosto por ano US$ 1,5 bilhão paratra
tor os doenças causados pela poluição
do at A poluição que mais preocupo é
a produzido pelo frota de mais de seis
milhões de veículos.

Fonte: O GI.obo

Chuva deixa
cidade alerta

Casal conhece o

�; globo de bicicleta
Dorothee e Sven, dá Alemanha, saíram
ontem de Jaraguá e querem chegar ao Alasca..
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Defeso Civil registrou 50 ocorrências.
Previsão indica que tempo instável continuo.
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Crescimento da
China desacelera
Economia cresceu 9% no terceiro
trimestre, ante uma expansão de 10,1%
observado nos três meses anteriores.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

o conteúdo do livro infantil

DO LEITOR

Privatizar é um equívoco
O anúncio feito pelo prefeito eleito de Guaramirim, Nilson

Bylaardt, de que irá conceder o sistema de água e saneamento do
município à iniciativa privada em 2009 é um equivoco político e

um retrocesso para a região.
A sociedade já viveu a experiência das privatizações durante

o governo FHC e rejeitou tal projeto em duas eleições. Dizer que
não tem outro caminho porque o Ministério Público está exigin
do saneamento por meio de ajuste' de conduta é querer enganar
a sociedade se escondendo atrás do judiciário.

É correto a sociedade e o judiciário exigir tratamento de esgoto
e saneamento, mas não há nada que justifique a privatização.

As práticas de entrega do patrimônio e dos setores estratégí
cos para a iniciativa privada e as leis de mercado é uma práti·
ca administrativa já testada e reprovada em todos os países da
América Latina.

O saneamento básico, o acesso à água tratada de qualidade é
um direito da população e cabe ao poder público encontrar for
mas de garanti-lo. Transferir esta responsabilidade para a lógica
de mercado, é um péssimo exemplo administrativo e em certa
medida um atestado de. incompetência, pois não resolve o desa
fio colocado, apenas transfere responsabilidades,

SEBASTI�O CAMARGO, EX-PI'tESmENTE DO PT
E ESTUDANTE DE MEST�ADO NA UDESC

Vale a pena ver e ouvir de novo
BR-280. Depois de inaugurada está malha rodoviária só foi

alvo de promessas, e não foram poucas. De São Francisco do Sul
até Porto União foram alguns discursos inflamados e' calorosos
aplausos dos que acompanham estas carreatas, cabos eleitorais
e lideranças regionais. Mas duplicação, viadutos e cabeceiras de
pontes nem pensar. Lá volta e meia uma roçadinha.

O trecho que cortaIaraguá do Sul serviu de paleo, por diver
sas vezes, para as eleições presidencial, estadual e municipal.
Lembro de candidatos usando a pobre BR-280 Rara garimpar .

votos, mais precisamente aonde corta os bairros. As palavras
viaduto, iluminação, acostamento, redutores develocidade, ro
tatórias, melhoramento na sinalização e ponte do·portal... Foram
as mais usadas.

.

Eleições vêm e vão, e comandantes da política municipal,
estadual e federal voltam a Jaraguá do Sul.com as mesmas pro
messas e com projetos ainda mais audaciosos e enganosos. É
impressionante, meus amigos ''nóis não guenta mais".

Afinal esses projetos têm algum custo? Quanto? ESsas pes
. soas que vem a Jaraguá do Sul falar de promessas são pagas por
quem? São os partidos políticos, verbas de gabinete, pior de
tudo isso, é nosso dinheiro.

Em relação a BR-280 já sei o que vai acontecer, 2010 está aí
falta pouco, menos de 500 dias.

ANTONIO CARLOS MERINI, VENDEDO�

'üs textos poro esta coluna deverüo ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

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

' telefone (' nüo serüo publicados).

mais leitores amanhã.
Mas será que o conteúdo desses livros

tem consistência literária? .

As antigas e clássicas fábulas, lidas de
geração a geração há mais de. uma cen

tena de anos, publicadas ern incontáveis

edições, das mais sofisticadas às mais
É cada vez maior a quantidade de li- baratas, não são os melhores conteúdos

vros infantis publicados. Não é de hoje literários. Muitas daquelas fábulas' não
que o gênero mais vendido em feiras e

-
-

são nem politicamente nem educacional
bienais é o infanto-juvenil- os "contos de mente corretas.
fad'as" são vendidos até por centavos - e Falemos da literatura infanto-juvenil
isso dá incentivo às editoras, grandes ou brasileira, tão fecunda e tão promissora:
pequenas, de investirem mais no gênero. uma boa parte do muito que se tem pu
É importante que haja quantidade e va- blicado para o público infantil no Brasil
riedade deste gênero destinado aos leito- é de grande qualidade literária, com ex

res em formação, pois é só oferecendo li- celente conteúdo. Existem, sim, aqueles
vros, colocando livros nas mãos e diante -livros com brilhante apresentação,' com
dós olhos de nossas crianças que teremos visual esmerado, mas com conteúdo que

não acompanha a beleza das ilustrações
e edição apurada: o apelo maior é mesmo
para as cores e desenhos.

Mas há muitas edições infantis e in

fanto-juvenis que primam pelo conteú
do, tanto que às vezes podem prescindir
da arte plástica, das ilustrações e cores. E
outras em que a qualidade literária acom
panha a excelente apresentação gráfica,
equiparando-se e complementando-se
texto e ilustração.

Desde Monteiro Lobato ternos tido,
cada vez mais, bons autores de literatura
infantil e infanto-juvenil em nosso país.
Nomes conhecidos e consagrados !'lm

-

todo o Brasil e nomes com grande popu
laridade em seus estados, como é o caso

de Santa Catarina, com nomes de proje
ção nacional.

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

(HTIP:jjl,m.GEOCITIES.
COM/PfWSAPOESIA
ECIA)
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----------POLÍlICA

FALA Aí! Os preferidos
o prefeito reeleito de Blumenau João Paulo K1einübing (OEM) liquidou a fatura

já no primeiro turno, colocando 112 mil votos sobre o segundo mais votado, o
deputado federal Décio Neri de Lima (Pl), prefeito da cidade por duas vezes e que
fez pouco mais de 48 mil. Assim, o segundo turno só ocorre em Florianópol'is e

Joinville, as outras duas cidades catarinenses com mais de duzentosmil eleitores
e onde as eleições para prefeito estão marcadas para domingo, 26. Duas vezes
prefeito de Florianópolis e duas vezes governador, Esperidião Amin (PP) trava
batalha difícil na tentativa de governar a Capital pela terceira vez. Mesmo apoia
do pelo PT, está em desvantagem. O candidato do PMOB e atual prefeito Dário

Berger, segundo pesquisa do Ibope, aparece com 49,0% rontra 31% atribuídos a
Amin. Mas, em Joinville, o deputado federal Carlita Merss, que pela quinta vez

tenta ser prefeito, estaria praticamente eleito também segundo o Ibope. Cam
60,2% contra 26,2% atribuídos ao deputado estadual Darci de Mattos (OEM)." Sou do partido

'homisto', do homem
sério e legal. "
REGINALDO ROSSI

(PDT-PEt cantor e candidato
derrotado a vereador em
Jaboatão dos Guararapes.

NOSUL
Em Porto Alegre, indica pesquisa do
Datafolha, o prefeito José Fogaça
(PMDB) aparece com 13 pontos de
vantagem sobre a deputada federal
Maria do Rosário (pn. O peemedebis
ta tem 50% das intenções de voto, e

a petista, 37%. Em São Paulo, Gilberto
Kassab (OEM), candidato à reeleição,
aparece com 16 pontos à frente da ad
versária Marta Suplicy (Pl): 53% das

intenções de voto contra 37% .

NO RIO
-

O· Datafolha também mostra que os
.

.

candidatos Eduardo Paes (PMDB) e

Fernando Gabeira (PV) estão tecni
camente empatados na disputa pelo
segundo turno da eleição para a Pre
feitura do Rio de Janeiro. Gabeira tem
44% das intenções de voto contra 42%
de Paes. Na pesquisa anterior, realiza
da nos dias 7 e 8 deste mês, as taxas de
intenção de voto de Gabeira e Paes osci
laram um ponto para cima.

" Aceito voto
de polmeirense

também. "
GILBERTO KASSAB (OEM),
candidáto a prefeito de São
Paulo e torcedor do São Paulo

FutebolClube.
POR POUCO
O serviço de coleta de lixo em Jaraguá
quase parou, por conta de meses de
atraso na quitação do serviço prestado
pela Engepasa. A conta atrasada foi

paga, evitando que a empresa suspen
desse suas atividades, que ainda não
estão em ritmo normal. Mas a for
ma encontrada, consta, compromete
parcelas de recursos federais prove

'5. nientes do Fundo de Participação dos
g Municípios. A ser verdade, mais um

�_""""", ---li� pepino para o próximo governo.

" Eu ió fui

prefeito demais
no minha vida. "

DÁRIO BERGER, CANDIDATO A .

REELEiÇÃO EM FLORIANÓPOLIS,
sobre dois mandatos como

prefeita de São José.

O CORREIO DO POVODTERÇA·FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2008

D�if.ININDQ'j\>' :;.��i . ,(tiki!
Ontem, o grupo de ópoio à prefeito eleita Cecília Konell (OEM) reuniu-se";'
para definir nomes que vão compor o comissão do aliança Unidos Por

Jaraguá para.o governo de transição. Entre eles, técnicos contábeis e ex
administradores públicos designados pelos partidos coligados. Mesmo
que não seja legalmente obrigado o abrir us contos da Prefeitura para o

próximo governo, acredita-se que o prefeito Bertoldi o fará. A iniciativa
de se marcar dato pino começo do conversa é do prefeito.

LEGISLATIVO 1
A vereadora não reeleita Maristela Menel (PT do B) quer deixar suo marca

como presidente da Câmara de Jaraguó. No apagar das luzes desta legisla
tura, anuncia obras de reformas do prédio do legislativo, poro poder abrigar
a TV Câmara, pelo sistema a cabo, contratada na gestão dela.

LEGISLATIVO 2
Um dos quadros da grade de programação da TV Câmara chama-se "Se
mana do Vereador", para mostrar o que cada um foz no que toco a proje
tos de interesse do comunldede, por exemplo. Mos, sem os reformas que
permitam espaço ííslcq poro mostrar imagens do salão dos comissões,
não dá; Com o esmagadora maioria não reeleito e alguns sem nado poro

. mostrar, é provável que fique poro 2009.

RODOVIAS t
Não há prazo para que a pista da BR-280, em Corupá, que em parte desmoronou,
seja consertada e liberado para o tráfego Üeveículos, anúncio o Denil O que Sê
espero, no mínimo, é que o conserto seja feito de formo eficaz. Ao contrário do
que ocorre na SC-416, rodovia estadual que lida Jaraguá a Pomerode.

RODOVIAS2' .�Trechos do serra que leva à cidade vitinha desbarrancóram há cerco de
16 anos, quando o asfalto foi inaugôrado pelo então governador Paulo
Afonso Vieira (PMDB), e nunca foram consertad.os. Ali o governo do Es
tado limitou-se a sinalizar. Motorista que não sabe do problema nem

rcebe, porque o mqto cresçe exobre estas áreas de
.

Ito risco.

F RIADÃO
Decreto do prefeito'Moacir Bertoldi {PMDB), que reassumiu o Executivo
flO qqinta-feira; t ere o feriad o próximo dia �8, quando é co-

m
"

do o Dia vidor Pú' ra a s�xta
.

seguinte, 3

produtivi em final doto onda m perto de
e também por conta,do horário ún�co vigente desde último dia 13; a
troco de dotas por certo não fará nenhuma diferença.

OS .RIOS
Perf9do de chuvas mais prolongado foz com que os níveis dos rios Itapocu
e Jaraguá subam, assustando o população. É que de tão assoreados e

cheios de entulhos, incluindo aí os afluentes, já não têm mais profundi
dade poro que os águas escoem sem riscos de enchentes. Perguntar não
ofenUe: alguém já viu candidato o cargo eletivo colocar entre os priorh· i

dades de governo abEas de dragagem dos rios que cortam ,o cidade?

politica@ocorr!!iodopovo.com.br
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DIRETRIZES PARA ORÇAMENTO
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Equipe de
.

,

tran�ição

em aproximadamente R$ 350

mil. Quatro empresas retira
ram o edital e fizeram o laudo
de vistoria.

Segundo a presidenteMaris
telaMenel (PT do B), as obras já
deveriam ter começado, mas as

questões burocráticas atravan-

caram o projeto, iniciado em

fevereiro deste ano. "Se vamos

entregar até o final do ano, é o

que estamos tentando fazer",
comenta a vereadora.

Os investimentos serão fei
tos na construção de uma sala

própria para a TV Câmara, con-

POLíTICA�----�---

I.-

Vereadores de partidos aliados ao próximo governo pressionaram a presidente para retirada do artigo

A votação
Retirado o polêmico artigo, todas na Câmara em 10 de setembro, a LOO

as cinco emendas foram aprovadas só foi'aprovada ontem, na data-limite
por unanimidade, assim como o pro- prevista pela Lei Orgânica do municí-

jeto de lei. já com as modificações in- pio para que o projeto fosse devolvltto
clusas. Apesar de ter sido protocolado ao Executivo para sançõo.

tempero político na discussão".

Segundo Maristela, as

emendas foram apresentadas a

. partir de estudo feito durante
cerca de um mês pelo assessor

jurídico da Câmara. "Todas as .

emendas são de cunho de ade

quação e foram trabalhadas
sobre o que preceitua a Cons

tituição Federal, a Lei de Res

ponsabilidade Fiscal e a Lei

4320", destacou, confirmando
a retirada do artigo por acor
do dos vereadores de que "não
seria cabível neste momento".

LDO para 2009 é aprovada
Artigo acrescidopor Maristela gera polêmica e é retirado
JARAGUÁ DO SUL

Diferente da última sessão,
quando o projeto foi aprovado
em primeiro turno sem mais

delongas, a segunda votação da
LDO (Lei de Diretrizes Orçamen
tárias) para 2009 deixou o clima
tenso ontem na Câmara. O moti

vo foi um dos artigos acrescido
ao projeto por iniciativa da pre
sidente da Casa, MaristelaMenel
(PT do B), autora de quatro das
cinco emendas apresentadas.

.

. Logo na abertura dos tra

balhos, o vereador Ronaldo
Raulino (PDT) pediu vistas a

duas emendas, que tiveram as

justificativas, com cerca de 30

páginas, protocoladas ontem de
.

manhã. "Não posso votar um

projeto que a maioria dos ve

readores nem chegou a ler", re
clamou Raulino, que teve, ini
cialmente, o pedido de retirada

negado por Maristela que, em

seguida, interrompeu a sessão

e convocou os vereadores para
uma reunião na sala em u.

De volta ao plenário, a ve

readora solicitou a retirada do

artigo polêmico que, ao pé da

letra, tornavam legais as des

pesas com multas e juros pelo
eventual atraso no pagamento
de compromissos assumidos,
decorrentes de insuficiência fi
nanceira. Parte dos vereadores

já havia declarado que, caso o

artigo fosse mantido, a íntegra

da emenda seria. rejeitada.
"É a mesma coisa que dar

mos um cheque em branco

para a Prefeitura", afirmou
Raulino, em clara referência ao

prejuízo que a proposta traria
ao governo de Cecília Konell

(DEM), eleita em coligação in

tegrada pelo PDT e também

pelo PTB do vereador e Terrys
da Silva, para quem a questão
é "meramente política". "Esta é
uma Casa política, são julgadas
as questões técnicas, mas tem o CAROLINA TOMASELLI

Prédio da Câmara vai passar por reformas
/
Obras ficarão a cargo de empresa que será conhecida amanhã, com abertura do edital

O prédio da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul

passará por reformas no final
desta Legislatura. A empresa
responsável pelas obras deve
sér conhecida amanhã, quan
do será aberto o edital de li

citação. O projeto está orçado

·It -

tratada na gestão de Maristela,
e de uma galeria para exposi
ções. Outra novidade será a im

plantação de um elevador para
portadores de necessidades es

peciais. "Este sempre foi um so

nho meu, de viabilizar o acesso

destas pessoas à Câmara".

JARAGUÁ DO SUL

OS integrantes da equipe
de transição de governo da

coligação "Unidos por' [ara
guá" deverão ser conhecidos
ainda esta semana, informou
ontem o vice-prefeito eleito
Irineu Pasold (PSDB). De re

torno de viagem a São Paulo,
a prefeita eleita Cecília Konell
(DEM) se reuniu ontem à noi
te coin grupo de apoio para
tomar pé da situação.

Outras reuniões com os

dirigentes dos partidos coli

gados - DEM, PSDB,'PDT e

PTB - acontecerão durante a

semana para a definição da

equipe. Irineu Pasold, tam

bém presidente do diretório
tucano, não soube apontar
nomes, mas adiantou que de
verão ser pessoas com conhe
cimento em administração
pública "para tomar ciência
em todos os setores". '

Sobre a relação com os

integrantes do atual governo,
disse que espera um "contato

profissional:' . "O que está lá
é da comunidade", afirmou
Pasold, fazendo coro às decla

rações da atual vice-prefeita,
Rosemeire Vasel (PC do B),
sobre o acesso da nova equi
pe as informações relativas à

administração. '�Prefeitura é

pública", disse ela em recente

entrevista ao O Correio. Hoje,
o prefeito Moacir Bertoldi

(PMDB) concede entrevista
coletiva à imprensa, quando
o tema governo de transição
deve ser abordado.
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Via despencou e está interditado

BR-280 possui
desvio de 6 km
CORUPÁ

Prejudicada pelas chuvas,
a BR-280 entre Corupá e São
Bento do Sul não tem pre
visão para ser reconstruída.
De acordo com a assessoria
do Dnit (Departamento Na
cional de Infra-estrutura de

Transportes), os .operários da
empresa que presta serviços
ao órgão estão de prontidão
à espera do sol. Enquanto
a chuva persistir nada será
feito porque a-terra molhada

pode gerar novos desbarran
camentos no local.

Quem precisa transitar

pela rodovia deve acessar

um desvio próximo à. Rota
das Cachoeiras. Ele acresce

cerca de seis quilômetros
ao trajeto. Conforme Vilson
Bosse, inspetor da Polícia
Rodoviária Federal, uma

equipe da corporação está

perto do ponto comprometi
do da rodovia para garantir
a segurança dos motoristas.
Ela aguarda o parecer do
Dnit indicando os procedi
mentos seqüenciais.

O deslizamento de terra

ocorreu na noite de sexta

feira passada e destruiu me

tade da pista nas proximida
des do quilômetro 90 da via.
Desde então, o trânsito per
manece interrompido por
completo naquele trecho da
BR-280.

..

CHUVA
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Ocorrências não cessam
Defesa Civil já atendeu a mais de 50 chamados da população
JARAGUÁ DO SUL

Menos de 50 centímetros se

param a casa de Evanilda Mar

condes, 33, do abismo; Cons
truído na localidade de Águas
Claras, o domicílio já estava

comprometido por causa da
ação de um vizinho, que retira
cotidianamente barro de uma

encosta na lateral do imóvel.
Mas, com a chuva das últimas
semanas, a situação ficbu ainda

pior. Ontem, a Defesa Civil in
terditou os cômodos próximos
ao barranco deslizado e confir
mou as previsões da proprietá
fia: a residência vai cair.

Por isso, ela e o marido até

apressaram as obras de mais al

guns metros quadrados de área e

transferiram os dois filhos para o

espaço. "Fizemos de qualquer jei
to porque não temos outro local

paramorar", explicou.
A costureira Maria Deretti,

45, sabe bem o que é isso. Cerca
de cinco anos atrás, ela aguar
dava o término da casa nova,
Estava quase tudo pronto para
a mudança quando um desbar
rancamento acabou com o so

nhei. Os prejuízos chegaram a

quase R$ 40 mil e a solução foi
continuar na construção antiga.
No início do ano, o local voltou
a chamar atenção. A lama der
rubou uma das paredes da resi
dência. Na época, o equivalente
a 50 caminhões cheios de barro
saiu do quintal.

Na madrugada de sábado

passado, a condição assom-

Coso de Evanilda Marcondes, no localidade de Águas Cloros, pode cair o qualquer momento, alerto Defeso Civil

Resquícios da última enxurrada
Quase oito meses se passaram truída por um deslizamento.de terra.

desde o último temporada de chuvas Elo precisou alugar uma residência
que atingiu Jaraguó do Sul e região. e continuo dependente do ajudo de
Mesmo assim, o vida de Mario Mou- amigos. O terreno, mesmo colocado
ra, 39, ainda não voltou ao normal. - à vendo, prossegue inutilizado por-
No início do ano, o coso onde mo- que nele o família não quer mais
rava no Bairro Tifo Martins foi des- ficar. O trauma permanece.

brou a moradora outra vez. A
terra despencou e tomou gran
de parte do pátio. Agora ela só

espera o poder público retirar

o material. Acostumada com

a situação e devido ao receio
de perdas, Maria faz o funda
mento da nova moradia nos

fundos do terreno.
. Conforme Maicon da Costa,

responsável pela Defesa Civil
de Jaraguá do Sul, desde terça
feira, mais de 50 ocorrências
movimentaram o órgão. Grande
parte dos chamados faz referên
cia a deslizamentos e queda de
árvores por toda a cidade. Ape
nas no final de semana foram
25. Os pontos mais atingidos es
tão nas localidades de TifaMar
tins, Águas Claras, Vila Nova e

Loteamento Hanemann.

KELLY ERDMANN

Instabilidade sem previsão de trégua
Conforme o Ciram, médias históricas de chuva já foram ultrapassadas no Estado

-�
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Sombrinha é acessório essencial

JARAGUÁ DO SUL

A chegada constante de
frentes frias associada a um

bloqueio atmosférico. Este é
o motivo que faz a instabili
dade persistir sobre o Estado
desde o início do mês de ou-:

tubro, condição esta com mí
nimas chances de se alterar,
pelo menos, até o próximo
domingo.

_ Conforme Maurici Mon

.� teiro, do' Ciram (Centro de

� Informações de' Recursos
� Ambientes e de Hidrome
teorologia de, Santa Catari-

na), il terça-feira amanhece
acinzentada e os chuviscos

permanecem durante todo o

dia. Para amanhã, a previsão
é del tempo um pouco mais

seco, mas ainda com gran
. de evidêncià de garoa sobre
a região de Jaraguá do Sul,
principalmente no período
da tarde. A partir de então,
a chuva não dá trégua. Por

alguns momentos, inclusive,
ela se intensifica sob a forma
de trovoadas.

Segundo o meteorologis
ta, os problemas ocasionados

pela água também tendem a

aumentar. "Não dará tempo
para o solo, que está enchar
cado, secar", explica. Por isso,
o Ciram já emite alerta para a

Defesa Civil catarinense ficar
atenta a possíveis deslizamen
tos de terra e alagamentos. Em
diversas cidades do Estado
a média histórica de chuva
foi ultrapassada há dias. No

município de Joinville, por
exemplo, são 56% a mais. Em
Indaial e Blumenau, o acrésci
mo chega a 65% e 36% respec
tivamente.
''''

,�
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AVENTURA

GERAUPOLícIA---------

dados das câmeras de vigi
lância da empresa, uma es

pingarda calibre 12, além
do automóvel da família, o

Astra placa MGA-6812, de
Massaranduba, e uma carreta.

A carreta foi abandonada na

manhã de sábado, na Serra de
Curitiba. Conforme Ildemar, o
combustível do veículoteria

acabado, dificultando a fuga
da quadrilha.

Segundo levantamento da
Polícia Militar, oito assaltos à
residência foram registrados de

janeiro a setembro deste ano na

região, contra seis no mesmo

período do ano passado.
"

Casal viaja de bicicleta pelo mundo
Dorothee e Sven saíram ontem de Jaraguá e pedalaram até Blumenau

De Dreaden, cidade próxi
ma de Berlim, na Alemanha, ao
Alasca. Esse é o roteiro que o

casal Dorothee Heinisch e Sven

Ronatschk, ambos com 28 anos,

iniciou há três meses e pretende
encerrar no período de dois anos,
tendo como transporte a bici
cleta. O casal pedala em média
80lan por dia.

Eles pedalaram 3.500 km de
onde moram até Madri, na Es

panha. Depois foram de avião
até Buenos Aires, na Argentina,
e em seguida pedalaram até Foz
do Iguaçu e foram de ônibus para
Curitiba. Da capital do Paraná a

Jaraguá do Sul pedalando, o ca

sal chegou na cidade no sábado

(18). Por volta do meio-dia, eles
passeavam perto do Clube Beiro

Rio, quando o mecânico Sávio

Maiochi, 44 anos, avistou os ale
mães e puxou conversa.

Sávio ofereceu a casa para
Dorothee e Sven. "Eu entendo
as dificuldades, porque eu sou

aventureiro e viajo de moto, e sei
como é importante chegar nos lu
gares e ser bem recebido", expli
cou o mecânico. O casal achou
os jaraguaenses interativos, sor

ridentes e hospitaleiros. Os ale-

mães disseram que, ao chegar
no Brasil, esperavam encontrar

índios com arco e flecha. "Eles
ficaram espantados ao saber que
os carros aqui são movidos a ál

cool", contou Sávio. A previsão
é de pedalar mais de 33 mil km
do Ushuaia até o destino final: o
Alasca.

Durante dois anos, os namo

rados programaram a viagem. O
critério é passar por lugares onde
a cultura alemã é predominante
e também os pontos turisticos

que acham mais interessantes. O
casal vendeu todos os bensmate
riais para patrocinar a aventura.

Dorothee trabalha numa agência
de turismo na Alemanha e Sven
vende e conserta bicicletas.

A magrela dos aventureiros

pesa 60kg, pois leva barraca, co
mida, roupa, um pequeno fogão,
entre outros itens. Dorothee e

Sven partiram na manhã de on

tem para Pomerode e Blumenau,
onde pretendem se divertir na

Oktoberfest. Após curtir a festa

típica eles seguem para Florianó

polis, Gramado e Porto Alegre e

Buenos Aires.

DAIANA CONSTANTIN6

JARAGUÁ DO SUL

Homem perde perna esquerda
o funcionário de uma empresa do Bairro Joraguá Esquerdo teve o perna esquerdo

amputado em virtude de um ocidente de trabalho, porvoltil dos 9h20 de ontem. Ele foi le
vado 00 Hospital São José, onde permanecia internado até a tarde de ontem. Os Bombeiros
Voluntários e o hospital não forneceram outras informações sobre a vítima.

Alasca é o destino final da viagem do casal alemão Dorothee e Sven, que já está pedalando há três meses

Família vira alvo de cinco assaltantes
Bandidos amarraram quatro pessoas e fugiram com automóvel roubado

. MASSARANDUBA

Mais uma família da mi

crorregião teve a casa invadida

por assaltantes. Dessa vez, a

vítima foi a família Bonkoski,
de Massaranduba. O assalto
aconteceu na madrugada de
sábado, na SC-474, no Bairro
Ribeirão da Lagoa. Na resi
dência funciona um comér
cio de bananas, de proprie
dade da família.

O comerciante Ildomar
Bonkoski, 39 anos, conta que
ele e a esposa, Claudenice, 33,
voltavam de uma festa quando
souberam do assalto. Ildomar
disse que os assaltantes amar-

raram na cama os dois filhos
do casal, de 9 e 13 anos, que
ficaram em casa. Ao mesmo

tempo, no mesmo terreno, a

casa onde a mãe e o sobrinho
dele moram foi invadida por
outros três homens, também
armados.-A mãe, de 60 anos,

e o sobrinho de 16 anos, tam

bém foram amarrados.

Segundo Ildomar, havia
sinais de arrombamento na

porta da casa da mãe, mas

na dele não. Dos cinco ban
didos, quatro deles estariam

encapuzados e um não. Os
assaltantes levaram um CPU

(torre de computador), com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 157/2008

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: menor preço por lote
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de tintas e materi

ais para pintura, destinados para para pintura nas E.M.E.F Ribeirão

Cavalo, Erich Blosfeld e C.M.E.I Waldir Theilacker, conforme espe

cificações descritas no Item I -Objetos do Edital. REGIMENTO: Lei

Federal 10.520/2002, 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 04 de novem

bro 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
às 09:30 horas do mesmo dia; na sala de reuniões da Coordenadoria

de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$
7.073,30 (sete mil setenta e três reais e trinta centavos). INFORMA
ÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via

Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraçuá do Sul (SC), 16 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

NOTA DE AGRADECIMENTO

Os familiares enlutados do

Sr. Heinz Glatz
agradecem a todos que remeteram flores e coroas e acompan
haram o extinto à sua última morada, em especial agradecemos
aos Doutores Ricardo Cidade, Cláudio e Maxwell, à equipe de en

fermagem do hopital São José e à enfermeira Eloá convidamos a

todos a comparecer a missa in memorian na igreja Apóstolo Paulo

no bairro Rio da Luz no dia 16/11 às 8:30 hrs.

Gratos,
Família entulatada.

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguaense
é enterrado

O jaraguoense Hemani Thiago Dalog
nol, 27 anos, foi enterrado no domingo, no
Cemitério do Vila Lenzi. Semana passado,
ele foi assassinado no Bolívia, perto da ci
dade de Montero, pelo amigo e colega de
trabalho, Ricardo SchusslerStriket também

.

brasileiro. Hermani morava no país há cer

ca de dois anos e meio e tinha uma empre
sa de beneficiamento de arroz. Ontem, os
familiares dele não foram locolizodosparo
falar sobre o assunto.
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Morte por
afogamento
BARRA VELHA

Um senhor de 70 anos foi
encontrado morto em Barra Ve

lha, caído no poço artesiano da
residência dele com aproxima
damente 2,5 metros de profun
didade. Mário Weber foi retira
do pelos vizinhos João Bardin
de Souza, 45 anos, e Geraldo
Carlos de Oliveira, 40 anos.

Polícia Civil e bombeiros
foram acionados por volta das
12h20min de domingo, mas ao

chegarem ao Bairro Itajuba o

corpo estava de bruços, ao lado
do local do acidente. As cir
cunstâncias da fatalidade não

foram levantadas. João Bardin,
um dos vizinhos responsáveis
pelo resgate do corpo e por acio
nar PC e bombeiros, afirma que
havia ido à casa de Weber para
pegar um sofá, quando notou

que ele estava no poço da pró
priacasa.

Prefeito va i
a Brasília
SCHROEDER

Hoje o prefeito de Schroe
der se afasta do cargo para atuar
como candidato eleito em busca
de verna para o próximomanda
to. Felipe Voigt deixou a Prefeitu
ra ao vice, Luís Aparicio Ribas,
ontem pela manhã, e parte para
Brasilia em busca de liberação
de emendas para a agricultura,
construção de pontes, abasteci
mento de água, pavimentação,
cultura e educação.

Além de iniciar as ações para
o ano que vem, Voigt afirma que
"esta é uma boa oportunidade
para valorizar o trabalho de Ri

bas" deixando-o responsável
pela admínistração municipal
neste período. Serão pleiteados
na capital nacional mais de R$
3 milhões -:- R$ 217 mil para a

Secretaria de Agricultura, R$
250 mil para pavimentação, R$
150 mil para substituição de

pontilhões por galerias e outros

R$ 2,7 milhões para educação,
obras e saneamento.

Entre os projetos encaminha
dos e emendas a serem liberadas
oprefeito destacaapavimentação
daárea industrial dacidade.Com
o auxílio federal pretende-se as

faltar quase 5 km da Rua Erich
Iroehner e depois buscar auxílio
estadual para pavimentar a liga
ção da via com a SG413. Voigt
também encaminhará novos

projetos como o da construção
de um pavilhão de eventos.

FOMENTO
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SDR repassa R$ 235 mil
Verba será destinada à cultura, esporte e apoio empresarial

A Associação dos Clubes
de Caça e Tiro e Associação
das Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu (Ape
vi) foram duas das entidades
beneficiadas com repasse de
R$ 235,5 mil oficializado pela
Secretaria de Desenvolvi
mento Regional. Os recursos

do Funcultural, Funturismo
e Fundo Esporte do Governo
do Estado foram destinados a

seis entidades da região. Du
rante o anúncio, a secretaria
concluiu a segunda etapa do

repasse de materiais esporti
vos para a rede estadual com
a entrega de 32 mesas de tênis
de mesa para escolas dos cin
co municípios integrantes da
SDR Jaraguá do Sul.

A maior beneficiada com

o repasse de verbas foi a Liga
Jaraguaense de Futebol (LJF),
representada na ocasião pelo
presidente Marino Peternolli,·
recebendo R$. 90 mil para a

Taça SDR de Futebol. A Asso

ciação dos Clubes de Tiro e a

Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul receberam R$ 60 mil
- pela Schützenfest - e R$ 40

mil - pelo Jaraguá em Dança
- respectivamente.

A Liga das Escolas de Sam
ba de Jaraguá do Sul teve um

incentivo de R$ 30 mil, en

quanto aExp0200S, organizada
pela Apevi, recebeu da SDR R$
20 mil. O menor valor aplicado
foi de R$ 13,5 mil, destinado

Pela primeira vez a atual ad
ministração de Corupá adota o

. turno único durante o horário
de verão. A partir desta sema

na todas as secretarias funcio
narão das 7h às 13h. Unidades

.

escolares, centros de educação
infantil, Centro de Atendimen
to Especial, Conselho Tutelar
e os serviços de transporte es

colar permanecem em horário
_ normal, das Bh às 12h e das 14

� às 17h. Postos de saúde e clí
� nica de fisioterapia mantêm o

___ � atendimento das 7h30min às

Intenção é economizar, diz secretário 16h30min.

Marcelo Muller (e) e 'Tironi (d) oficializam apoio à UF e Apevi, Escolas de Samba também foram contempladas

Escôla estadual ganha livros
Estudantes do ensino funda

mentai do rede estadual receberam
do SDR livros do coleçõo "Ziraldo e

seus amigos". As publicações foram
entregues pelo gerente de Educaçõo
do SDR laraguó do Sul, Deni Teresi
nha Barida.Râleke. Os 12.339 alunos

}� 'W

Executivo de Corupá em turno único
Creches, escolas, postos de saúde e Conselho Tutelar manterão horário normal

à construção de um vestiário

para a Sociedade João Pessoa,
de Jaraguá do Sul.

do rede terõo acesso o kits contendo
12 títulos com ilustraçõo de Ziraldo
e autoria de escritores como Ruth
Rocha e Ano Mario Machado. A en

trego dos obras foz porte do projeto
Planeta Leitora, do Secretario de
Estado do Educaçõo.

'

NASESCOLAS
O material esportivo desti

nado às escolas estaduais so-

A secretaria de administra

ção afirma que a decisão foi
tomada para certificar que a

Prefeitura cumprirá à risca a

Lei de Responsabilidade Fis
cal. "Estamos nos adequando
ao final de mandato, a inten

ção é economizar", explica ·0
secretário, Adriano Hofmann."
O departamento de contabili
dade da Prefeitura não fez um
cálculo de quanto será poupa
do neste período, mas o secre

tário afirma que será realizado
um acompanhamento para
mensurar a economia destes

mau R$ 20 mil. Para o gerente
de Turismo, Cultura e Esporte
da SDR, Marcelo Muller, este
material auxiliará "princi
palmente nos dias de chuva,
em escolas que não possuem
quadra coberta para prática
esportiva". Na primeira etapa,
as unidades receberam kits de
materiais esportivos com bolas,
redes, jogos de mesa, cordas,
bambolês, entre outros equipa
mentos de aplicação lúdica,

FREDERICO CARVALHO

últimos meses de 200S.

OBRAS
Mesmo em horário diferen

ciado de verão, a Secretaria de
Obras de Corupá irá trabalhar
em regime de plantão, mas

atua com dificuldades devido
às chuvas que maltratam toda
a região. A assessoria de im

prensa da Prefeitura declara
que, até a melhoria do clima,
as ações se limitarão aos casos

de queda de barreira, situa

ções emergenciais em bueiros,
pontes ou pontilhões.
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Tem uma nova farmácia na cidade. E fica na sua casa.

Alô Panvel agora em Jaraguá do Sul.

de desconto em todos os medicamentos tarjados na telentrega Alô Panvet"

"tsenção de taxa em compras acima de R$ 20.00.Oferta válida até outubrol2ooB. exclusiva no serviçoAlô Panvel, na cidade de Jaraguá do Sul.

MÚSICA SACRA ACIJS

Projeto Sabiá
As atividades do projeto Sobiá aconte

cem todos os terças-feiras, o partir dos 19h,
no Coso de Apoio Podre Aloísio 'Boeing, no
Bairro Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul. O
objetivo é "ensinar o valor do vida através
do músico sacn". A Coso de Apoio acredi
to que o processo terapêutico vai além do
tratamento das dependências químicos.
Informações pelo telefone 9972-2195. �NORTE Uma pa�ce�ia séria, transparente e

\/' \X. /f M t-I
confiavél para sua empresa.

'_./ omeDto ercan I .

ENCONTRO DE EMPREENDEDORES
O 2° Encontro de Empreendedores do Norte Cotarinense está marcado para

11 de novembro, às 19h30, no GrandeTeatro da Scar (SociedadeCulturaArtístico),
de Jaroguá do Sul. O ministronte será o professor de finanças e autor de best- _

sellers Gustavo Cerbasi, com a palestra "Como conquistar a sua independência
financeiro". O valor do investimento é de R$ 20 poro nucleodos, os associados pa
gam R$ 40, e os demais interessodos investem R$ 60.lnformações com Vanesso,
através do telefone 3275-7033 ou pelo e-mail eventos@acijs.com.b[

INSCRiÇÕES f � _

• DescoQJtos de duplicatas para erf'!presas •

�•• Aflatises .'e'crédito • ;f't RPós-graduação
o curso de Pós-graduação em Negó

cios do Vestuário será lançado amanhã,
no auditório do Sesi, em Jaraguá do Sul,
a partir das 19h. Informações através do
número 3372-9500.

Rua Mal. Deodoro da fonseca, 97 . 2° Andar. Sala 2 . Edifício Diener

Fone (47) 3374-0506 . Jaraguá do Sul. se

Email: nortefomento@hotmail.com

Nova Agência na Barra do Rio Cerro:

Rua Ângelo Rubini, 881

Ser completo
é estar sempre

perto de você,

Abra sua conta.
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BOM HUMOR

ELE FAZ RIR CUSTE O QUE CUSTAR
Genitili traz espetáculo de stand up comedy para Scar e arranca gargalhadas

JARAGUÁ DO SUL

"Por que [araguá do Sul? Existe algum
Jaraguá do Norte, por acaso?" Este foi o pri
meiro questionamento do humorista Danilo
Gentili, que subiu ao palco do grande teatro
da Scar no último sábado com seu espetá
culo de stand up comedy. Relacionamentos,
filas de banco, atendimentos em fast-food,
congestionamentos e até viagens de avião

se transformaram em piada para Gentili,
considerado um dos maiores nomes do gê
nero rio Brasil.

O humorista transforma diálogos comuns
e situações rotineiras em ironia e arranca gar

galhadas fáceis da platéia. Não há quem não

se identifique com pelo menos uma das es-

,

quetes. Durante vários momentos você se vê

na pele do humorista quando se irrita, por

exemplo, com a proibição de viajar de avião
levando um simples frasco de shampoo na

mala. "Vou chegar para o piloto e. dizer: bata

com esta coisa em frente aquela torre senão

eu vou deixar seus cabelos lisos e sedosos

porque eu tenho um shampoo aqui comigo",
brincou durante a atuação.

Gentili não interpreta personagens, dis

pensa caracterizações e pouco interage com

o público. Adereços são desnecessários

diante da criatividade do artista em brincar

com o cotidiano das pessoas. "90% do meu

show é escrito. São piadas que eu parei,
levei um tempo e escrevi. Tem coisas que

surgem de improviso e depois são incorpo
radas ao meu histórico de piadas. No teatro

não tenho tanto espaço para improviso. Já
no bar dá para criar mais. Sempre tem um

cara que bebeu demais, um garçom que der

ruba alguma coisa", explica Gentili.
Aos 29 anos, o publicitário que ficou

conhecido nacionalmente pela atuação no

programa CQC (Custe o que Custar) da Tv
Bandeirantes, parece um moleque em cima

do palco. Mesmo diante do repertório irre

verente, ele deixa transparecer a timidez e

descrição do repórter inexperiente, um de

seus personagens mais conhecidos.

Gentili atribui o sucesso do gênero stand

up no Brasil a um público exigente e com

mais acessibilidade. "Minha geração cres

ceu vendo filme americano e nãose con

tenta com Zorra Total e A Praça é Nossa. O .

público quer novidade. E com a internet e

a tv a cabo acessíveis ficou mais fácil levar

essas opções ao público", comenta desta

cando a importância do site You Tube para
a divulgação dos trabalhos.

Já sobre a repercussão do programa CQC,
onde os humoristas conseguem misturar

comédia, jornalismo, crítica social e dobrar

os índices de audiência da emissora, Genti
li destaca a fórmula original da Argentina.
"É um programa já antigo, uma fórmula de

sucesso. Mas nós tivemos a liberdade de

adaptar para a nossa realidade", enfatizou.

DEBORA VOLPI

C3C3
Minha geração
cresceu vendo
filme americano

e não se contento

com Zorra Total e
A Praça é Nosso.
O público quer
novidade.�
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Algo estranhe no ar
Fato verídico, vivenciado por uma ami

ga, cujo nome não citarei, para preservá-la
dos constrangimentos óbvios que permeiam
a situação.

O namorico ia bem, obrigada. Em um

fim de semana atípico, ele teve que viajar.
Ela resolveu tirar esse tempo para cuidar

de si mesma. Passou o sábado às voltas com

potes, cremes, esmaltes ... Ah! Aproveitou
que ficaria sem o namorado e tomou seu

laxante, coisa que só fazia durante a sema

na, quando não se viam. Não que tivesse

qualquer problema com isso, já que eram

um casal. Apenas pensava que talvez não

fosse uma das coisas mais agradáveis a ser

descoberta. Ainda mais quando o pedido
de casamento ainda não chegara. Afinal, o
seguro morreu de velho. Eis que no sába

do à noite, ela está sentada no seu sofá,
vendo um filme, com uma caixa (vazia)
de bombons ao lado, quando ouve o carro

do namorado. Sai em disparada, feliz da
vida por ele ter voltado antes do previsto ..

Beijos. Abraços. Saudades. Beijo na boca.

Tapinha: Eu te amo. Eu também.
. Correm para o apartamento dele para

matar a saudade daquele terrível dia de au

sência. Filmes, vinho, pizza. Devoram tudo

e ele a presenteia com um pote de sorvete de

pistache, que ela adora! Brincadeirinhas da

qui, provocações dali, o pote de sorvete jaz,
vazio, ao lado da cama e eles se entregam ao

calor da paixão. Nas palavras dela "o incên

dio de Roma era bobagem". Fogo mesmo era

aquele deles. Ela sentiu o primeiro "reverbo

liço", pouco antes de ficar totalmente nua.

Ignorou após o susto inicial e retomou' as

caricias. Outro ataque, dessa vez mais forte

e mais longo. Sem deixar transparecer nada,
ela se perguntava o que poderia estar... Céus!

Não! O laxante!!! Chocolate, vinho, pizza,
sorvete! E agora? Gotas de suor começavam

a brotar em sua testa. Outro revertério, des
sa vez como ondas de um tsunâmi. Ela não

agüentou. Correu para o banheiro da suíte,
aos tropeços. Alivio. Tentou conter os sons

desagradáveis. Que se dane! Era seu namora

do, iriam se casar um dia e então teriam que
conviver com isso. Terminou o "trabalho",
tomou uma ducha fresca e respirou aliviada.
Agora sim! Estava pronta para uma tórrida

noite de amor. Deu de cara com o-namorado

roncando. Tão rápido? Tentou assanhá-lo e

ele disse estar cansado. Levou-a para casa no

dia seguinte, dizendo que teria que trabalhar

no domingo. Com os olhos rasos d'água ela

terminou de me contar isso tudo, dizendo:
"E faz duas semanas que ele não me atende

mais" Fiquei pensando em quão mentiroso

é o ditado: "O que os olhos não vêm, o cora

ção não sente". Sente sim! E cheira. E ouve.

• elijanej@yahoo.com.br

/

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Busco implocQvel (leg) (17h20, 19h1 0,21 h - todos

os dias) (15h30 - sex!sob/dom/quo/qui)
(13h40 - sob/dom/quo)

• Momma .�ia (leg) (19hl O, 21 h20 - todos os dias)

• Cine ShaRping 3
• Os moscônautas no mundo do lua (Dub) (17h20
- todos os dias) (14h, 15h40 - sex!sab/dom/quo/qui)
• Controle Absoluto (leg) (19h, 21 hI O - todos os dias)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• A coçado (leg) (l7h, 19h1 O, 21h20 - todos os dias)
(14h30 - sex!seg/ter/quo/qui)
• Kung Fu Pando (Dub)
(14h30 - sob/dom)

• Cine Cidade 2
• Os mosconautas no mundo da lua (Dub)
(i 4h, 15h40, 17h20 - todos os dias)
• Nem por cima do meu cadáver (leg)
(19h, 21 h - todQs os dias) .

• Cine Mueller 1
• Busco implocQvel (leg) (22h - todos os dias)
• Mosconautas no mundo do lua (Dub)
14h, 16h, 18h, 20 - todos os dias)

LIVRO

História do pronto;
Ideal e sentimental

Jovem sensível, filho de pois divor
ciados, o protagonista se vê numa encru

zilhada entre sensibilidade e formação
político. E segue uma trajetória onde
coexiste um repugnante cantor de pro

. testo, uma namorado chileno de direito,
um oligarca torturado, um vizinho militar
que pode não ser o que parece, e um inu
sitado polvo no fundo do piscina.

• Cine Mueller 2

c,•• S�:g�r H�r�is e a.�!gp d
(15h, 17h, 19h, 2111'- to

• elne Mueller 3
• AmigOs, �migos'0\11ulhe(�� Q porte (le�.�¥ W_;,.,_
(14b30, 16h40, 19h20, 21h40-lodososilius)"

rkt 4
'. Ensaio a cegueira (leg) "",

..

:....
:
-..;;........,

(17h20, 21b40 -Iopos os dias)
<'1M

::'ttff;
• Cine Neumarkt 5
• Nem por cilJ!a do:!neu clÍ"qver .(J.eg) S;i.,.
(14h30, 16h45, 19h, 21-todososdios)

*

DVD

o apaixonado
amigo da noiva
Tom é sexy, bem sucedido e tem muítc

sorte com os mulheres. Mos quando ele
se vê por seis semanas sem a sua melhor

amigo, percebe como suo vida é vazio.
Resolve pedi-lo em casamento e desco
bre que elo não apenas ficou noivo, mos
também o quer como domo de honro.

PATRICI< DEMPSEY

OMELHOR AMIGOdaNOIYA

h

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Zuleika mente que o pai de Edmarzinho sumiu.

João conta o Isidoro que vai ter sua próprio pa
daria. Abigail mondo um e-mail poro Evondro

sobre Mouro e o laboratório. Aurora diz o João

que a vizinho em lobão do Beiro constatou

que havia alguém no caso deles e chamou

a polícia. Edmor e os funcionQrios do res

taurante animam-se poro o festa de boas

vindos. Suzete desconverso_ quando Edmor

pergunto quem é o pai do filho de Zuleiko.

Diego ligo poro Denise, dizendo que tentnré

falar com o viúvo do médico.

TRÊS IRMÃS
OS homens de Polidoro procuram Duda, sem

sucesso. Duda é mantido num quarto escondido

por entrado secreto. Violeta diz o Marquinho
que Artur se prejudicou pelo alcoolismo. Pa

cífico diz o Alcides que está interessado em

Waldete. Sandro diz que liginho não deve

se preocupar com Wolquírio. Dora compro
comido e decide mentir que foi elo que fez.

Suzana diz que ajudorQ Eros no defeso da

Praia. Woldete diz que Pacífico tem direito à

metade do fortuna de Alcides. Alma impede
que Gregg e Galvão discutam.

A FAVORITA
Donotelo acusa Diva de te-lo escolhido poro
morrer em seu lugar. Irene pede que lora per
doe Floro. Gonçalo diz o Irene que não gostou do

história do corro. lora diz que não acredito em

Floro. Alícia ouve Romildo marcar encontro com

Diva. Romildo recebe uma mola de dinheiro.

Holley e Silveirinha aconselham lara o conver

sar com Floro. Lora encontra Flora arrumando

os molas. lora pede que Flora fique. Donatela
diz o Shiva que Rosano esté viva. Alício conto a

Zé Bob que Romildo e Diva vão se encontrar.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Claro desperto sem forças. Somira o manda des

cansar. Gór hipnotizo Metomorfo e diz que ele

não o impedirá de encontrar o mãe. Eric é preso

pelo Depecom e promete se vingar de Valente e

Gabriela. A médico lica illtrigoda com o história

de que Valente veio do futuro. Elo diz que eles

precisam descobrir quem são os pais de Valen

te. Valente aviso que irá ao Rió investigar seu
passado. Noti ligo poro Valente e Gabriela sente

ciúmes. DrQcula e Bram resolvem punir Nati por
ela ter traído o confiança deles.

CHAMAS DA VIDA
Pedro diz parn Vivi sair do quarto e pergunta o

porquê do escândalo. Vivi diz que Ivonete armou

poro dele. Vivi discute com Ivonete e fala o que
sobe. Pedro pergunta à Ivonete se elo realmen-

_
te lhe deu um comprimido. Vilma levo os placas
da fênix o outro esconderijo.lvonete diz o Pedro

que deu um remedinho poro ele não resistir o

elo. Ivonete, falso, diz que ama Pedro. Ele diz

que ainda amo Carolina. Ivonete posso o mão

no barriga e diz que Pedro vai ganhar um pre
sente. Diogo é liberado do cadeia.

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

DIVIRTA-SE MUNDO ARTISTICO

Ministros Clodovil quer
voltar à TV
Clodovil Hernandes quer voltar à TV.

Segundo o coluna Zapping do jornal
Agora, o deputado pediu poro ter um

programo no SBT. Ele fo.i convidado
pelo produção de Silvio Santos poro
o programo Nado Além do Verdade e

mondou um representante negociar
o participação. Ele só aceitará passar
pelo máquina do verdade se ganhar
um programo. Clodovil está foro do
televisão desde o ano passado.

Bombom será'
a aluna burra
Adriano Bombom vai interpretar o
aluno "gostoso e burro" de "Uma
Escolinha Muito Louco", do Bond, que
deve estrear em novembro, informo o

jornal Folha de S. Paulo. O nome do

personagem é Ano Balanço e Adriano
revelo que não precisou fazer testes.
" Todo vez que o professor [Sidney
Magal] foz pergunto pro elo, ele dá
uma ajudinha, porque elo retribui
com uma reboladinha", contou.

Lula apresento seus ministros 00

presidente do Suíço:
- Este é o Ministro do Saúde, este do

Educação, este é do Cultura e este é o do

Justiça. O Presidente do Suíça e os seus:
- Este é o Ministro do Saúde, este é do
Fazendo, e este do Marinho ...
Lula começo o rir:
- Desculpe. Mos pro quê um Ministro
do Marinho se seu país não tem mor?
- Coro Lula. Cadê o diplomacia? Eu ri

quando você apresentou os Ministros
do Educação, do Justiça e do Saúde?

SUDOKU

• Adestramento de cães • Aluguel de cães para guarda •

• Banho e Tosa • Creche para cães·
• Compra e venda de filhotes· • Hospedagem •

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica 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

Tempo estável com presença de sol-entre

algumas nuvens. Temperatura em elevação.
Vento predominante de nordeste, fraco o

moderado com rajadas fortes.

� Jaraguá do Sul � R�gião
���v. �

•

SOLUÇÃO > Fases da lua

NOVA CR£SCEN1t CHEIA MINGUANTE

QUARTA
MiN: 19° C
MÁX: 28° C "" "

Sol com pancadas
de chuva

QUINTA

MíN:20°COMÁX: 25° C r e ,» I I

I Chuvoso

HOJE

ÔN1j�: 16°C' .

MAX: 25° C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você deve ser
mais claro, pois
as pessoas podem

não estar entendendo suas

intenções. Essa atitude pode
prejudicar seu lado profissional
e pessoal especialmente o amor.

Reflita o mudar e procure agir
de acordo com suas conclusões.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.::: ') Você se sente

r;) u..-: mais introspecti-
vo. Isso pode levar

você a conclusões importantes
relacionadas à sua forma de li
dar com a matéria. Fase ótima

para o amor e o coração pode
bater forte. Possibilidade de
nova paixão, talvez passageira.

*I:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Boa hora para
promover mudan

ças importantes,
relacionadas a vida profissional,
pessoal ou a ambas. A fase é
boa também para mudar de
casa, ou talvez mudar móveis e

objetos de lugar. Novas energias
batem a sua porta. Fique atento.

"GI ÁRIES

4�R' (20/3 a 20/4)
., Com o coração mais

([ tranqüilo sua mente

retoma o equilíbrio.
Meses conturbados costumam

desequilibrar o sistema nervoso

e a regulação do corpo. Cuide de
sua saúde. Não deixe de meditar,
praticar esportes e equilibrar a
alimentação.

� ""
CÂNCER

.�_......_. (21/6 a 21/7)
;�_�� Com a lua transi-
: ; tando em seu signo

a sensibilidade esta
mais aflorada. Não se envolva
em discussões que não levarão a

nada. Com essa sensibilidade o

melhor a fazer é se proteger de
más energias. Curta sua casa e

as pessoas que ama.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Neste mês tudo ca

minhou bem, afinal
romance sempre foi
seu ponto forte. A

energia ainda continua alta e você
deve ter cuidado com esse excesso

que pode fazer seu controle
escapar de suas mãos. Não aceite

provocações, fuja de brigas.

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Fase de aprendiza
do serve para rever

valores, atitudes
e se responsabilizar definitiva
mente por coisas importantes. O
trabalho recebe uma carga extra

de importância e você percebe
que sem ele, sua identidade não
cresce plenamente.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Amor e trabalho são

pontos a serem ob
servados. O Universo

pede seriedade e organização.
Não deixe de lado as responsabili
dades e o comprometimento com
o que é importante a você neste
momento. Faça hoje o que deve
ser feito hoje.

21110

SEXTA

MíN: 18° C
MÁX: 23° C
Chuvoso

O CORREIO DO POVOmTERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 200B

I ANIVERSÁRIOS

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
A entrada de vê-

-

nus em seu signo,
faz a feminilidade

girar ao seu redor. Você sentirá
o amor em você. Se está só,
abra-se às possibilidades de
encontrar alguém. S<i' já tiver
alguém, entregue-se à energia
de Afrodite, a deusa do amor.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

At[. Fase de estrutu-

ração e é disso
que você gosta.

Saturno faz ótimo aspecto com

Júpiter e traz possibilidades de
novos negócios e grande chance
de ascensão profissional, bons
ganhos e ambição satisfeita. O
amor e a família pedem atenção.

20/10
Antoniele Merine
Antonio Lescowitz Filho
Arilton Gerent
Carla Grutzmacher
Cindia Nara
Claus Melcher
Dirceu Hister
Ooriiete Andreghetoni
Dusnelda Schumacher
Edson Junkes
Everson Jagn
Gerson Mario de Oliveira
Giovani Venturi ,

Jaime Teodoro de Avila
Jair da Silva
João C. Coelho
Jonas Demathê
Jusemar Boing
Marcos Gumz
Maria Terezinha Kath
Mariana Nellmann
Marli de Souza
Maurici Antonio Perkowski
Mauricio dos Anjos Junior
Mauricio Peres
Nelsi Hubner
Renaldino Rahn
Ruth Zastrow Fredemann
Sara A. dos Santos
Valmir S. de Lima
Valnira H. Besching
Viviane Jurke

21/10
Adenice A. B. Sardanha
Anderson Nasato
Antonio Schwirkowsky
Avenita Gessner
Bruno Schimiguel
Charles Frank Garcia
Charles Roberto Gomes
Clara Guths
Cláudio Ronclavilo
Cláudio Straub
Denise Ramos'
Diego F. Fragoso
Dionéia Puttbs
Evanilda Backes
Fabiano L. Bato.s
Gabriel Assis
Hilda Wolf
Ico Olimpio Piazetzni
Ida Caroline de Andrade
Inaura Mattos
Ivo Hass Junior
Jeane Schmidt
Marcia G. Bassani
Marli Rengel ."dF
Neuritânia Maria de A. Nage"
Olga Saibert
Richard Mahnke
Roseli Wescphal .

Silvino Forlim
Terezinha G. Ristou
Vitória G. Schroeder
Waldemar Blank
Willian Voigt
Zelinda Gneipell .

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O astral está ótimo,
sem pressões e
grandes compro

missos. Reflita sobre as coisas
boas e más que o Universo tem
dado a você. Aprenda a agradecer
a todas elas, pois todas fazem
parte de seu aprendizado até este

momento de seu caminho.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• A necessidade de
Y-'''' escolher clara-

mente o que quer
volta a pressionar. Não tema
nada, faça a escolha que achar
certa, não entre em confusões
desnecessárias e tome uma ati
tude definitiva. O Universo pede
que você saia de cima do muro.
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Dica-s da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

,Dica 24:
RECORD OU RECORDE?

o substantivo que indicaseumamarc -.

foi atingida tem Uma for .

a maxIma

d
ma aportuguesada J'áe,usoconsagr d

'

a .0; recorde (paroxítona), Eviteportanto a pr
-

,
,

,.'
onunCia proparoxítona (récord)a grafia Inglesa, Logo, o atleta tenta sup

e

seu próprio reGOrde. Supere você tarnb •

erar ()

recorde d b
em seu

e oas ações. Isto .dignifica e enalteceoserhumano!

umorereclmenro:

DuasRodas
Industrial

I

j,
i
I

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de litulos contra:

!

J
I
J

;
1

1
I

Jaragua do Sul, 21 de Outubro de 2008

Margo,! Adelia Grub?8 Lehmann, Oficia! faz saber qu� PO! não terem s(do enconírados pessoaimente nos endereços a ,�imfcmecidcs aos que mteressar que os presentes Edlta!s virem ou dele tiverem ?Onhec!mento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra OS responsáveis, após decorrido o prazo de 03{trés) dias úteis.

Protocolo: 89019 Sacado: TELECINCO TELEINFORMATICA LTOA CNPJ: 07.364.3021000
Cedente: RADIO HORTENCIA LTDA ME CNPJ: 03.881.4281000
Número do Titulo: 5027 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: SESC Data Vencimento: 15í09/2oqa Vaior: 700,00

Prolocoto: 89533 Sacado: DE CARLI DISTRIBUIDORADE MATERIAIS DE C CNPJ: 07.827.807/000
Cedente: TUBOZAN INDUSTRIAPLASTICA LTOA CNPJ: 81.S22.690iOOO
Número do TituIQ: 011274691 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: SRADESCO Data Vencimento: 0311012008 Valor: 313,50

Protocolo: 89675 Saoado: GABRIELA SCHMAUCH CPF: 005.318.239-11
Cedenle: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958iOOO
Número do Títu!o: 30037Q5 Espécie: Duplicata de VendaMereantil por lndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30i09/2008 Valer: 838,05

Protocolo: 89719 Sacado: CANI PRESTACAO DE SERVICaS NA CONSTRUCAO CNPJ: 07.286.493/000
Cedente: flOC MULTISETORIAL PROSPECTA CNPJ: 08.930.397/000

���:���It�XN�6"��: Espécie Duplicata d5;�n�;n�i�';,��� �íO�I��reValor 180,00

Protocolo: 89727 Sacado: ROBERTO CARLOS WARGENOWSKI CPF: 019.407.029-84
Cedente: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LT CNPJ: 83.645.911iOOO
Número do Tilulo: 15689 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:BESC. Dam Vencimenlo: 10109/2008 Vaior: 89,00

Protocolo: 89728 Sacado: FABIO KOSLOWSKI CPF: 042.648.209·36
Cedente: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LT CNPJ: 83.645.9111000
Número do Tílulo: 21611 Espécie: Duplicata de Venda Mercantíl Eor Indíoação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 12109/2008 Valor: 61,00

Protocolo: 89786 Sacado: MARILETE HOFF ME CNPJ: 00.513.193/000
Cedente: B G SPORT WEAR LTOA ME
Número do Título: 150728001 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil per Indicaçao
Apresentante: BANCO SANTANDER SA Data Vencimento: 03110/2008 Vaiar: 308,13

Protocolo: 89842 Sacado: LOJA DOS PRESENTES OLiVEIRÀ LTDA·ME CNPJ: 79.889.4321000
Cedente, CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 62.434.436/000
Número do TiMo: 225618A Espécie: Oupllcatade Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 07110/2008 Valor: 465.65

Protocolo: 89843 Sacado: LOJA DOS PRESENTES OLIVEIRA LTOA-ME CNPJ: 79.889.432iooO
Cedente: CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTOA CNPJ: 62.434.4361000
Número do Título: 225ôt9A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
:!�::.���:::�_��:':C_�__ . __,__ .. . __ . __ ��_.�..�:����t�:����O':�08 Valor: 869,73

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

VITRINE------,I,----

C'QU4TRO
!Ó .. "' ... I<.� ... >;.4 ..

PEDIPO DE LICENÇA AMBIENTAL
(Licença Ambiental de Operação)

A Imobiliária Menegotti, torna público que requereu á Fundação
do Meio Ambiente a Licença Ambiental de Operação - LAO para
a operação do Loteamento Jardim Roeder Localizada na Rod. SC
416 - Rod. Estadual Wolfgang Weege, Bairro Rio Cerro II.

Foi Determinado o Estudo de Conformidade Ambiental - ECA

FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria Regional do Norte

Rua: Be,njamim Constante, 258 - Bairro América.

CEP: 89.204.360 - Joinville - SC

Enlyl'l C. Paul Ballei'
f.eüoou·_públlclI.Olidal

O EXMO. DR. SELMAR SARAIVA DA SlLVA HLHO, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA

<,!ARA FEDERAL E JEF CRIMlNAL DE JARAGUÁDO SUL, FAZ SABER que levará à venda em

arrematação pública, nas datas, local, horário e sob as condições contidas no edital. disponível no site
da leiloeira www.cartaleiloes.corn.br, os bens penhorados nos processos abaixo relacionados. Valor da
arrematação: O bem não poderá ser arrematado por preço inferior ao saldo devedor, conforme artigo 6"
da Lei n" 5.741i71.
Exec. Hipotecária 2004.72.09.001487:'0. Exeq: Caixa Econômica Federal/Exec: Claudinei Sandro
Leoni e Gilseia Kassner Leoni. Saldo Devedor: R$ 347.660,36 [será atualizado até a data do leilão,
acrescidos: honorários advoc. 10% e custas processuais). Bem: a) apto 11. 06, l" pav .. bl A .. Cjtc Resid.
Maguillu, R. Procópio Gomes de Oliveira, 1473, Jguá do Sul, área pr-iv. 62,3828 m", área comum

10,4509 m". Matr. 24665 CRliJguá do Sul, avaliação RS 60.000,00; b)Box. garagem n. 6k lado e fundos
blocos resido Cjto Resid. Maguillu.• R. Procópio Gomes de Oliveira, 1473, Jguá do Sul, área privo lJ m",
área comum 1,21'18 m2• Matr. 24666 CRIIJguá do Sul, avaliação R$ 9.000,00. Depositário: Warley
M.WeBer.

EDITAL DE LEJLAo/J>RAÇA E INTIl\1AÇAO
VARA FEDERAL DE JARAGUÁ DO SUL/se.

EDITAL N." 07/2008 .

Praça Única: 30/10/2008, às.10:00 horas;
'LOCAL: Rua Santília pures Rengel, 5.9, Bairro Ilha da Figueira.

Edital c/ fotos: \\ ww cartaleilocs.corn.br. Inf. (47) 3376-2307

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO nO 53/2008
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de EQUIPAMENTO ODONT
OLOGICO MÓVEL PORTÁTIL e EQUIPAMENTO PARA ANALGESIA INAL
ATÓRIA E SEDAÇÃO CONSCIENTE, para atendimento aos pacientes da Rede

Municipal, em conformidáde com a especificação descrita no anexo I do edi
tai e Anexo IV - Minuta de contrato. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO:
24.014,00 (vinte e quatro mil e quatorze reais). IMPORTANTE: RECEBIM!;:NTO
DAS PROPOSTAS ATÉ: 03/11/2008, às 09:00h. ABERTURA DAS PROPOS
TAS: 03/11/2008, ás 09:05h. INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
03/11/2008, às 09:15h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: rose.com

pras@jaraguadosul.com.br. Fax: (47) 2106-7253 Fone: (47) 2106-8085 O Edital
completo poderá ser obtido pelos interessados na Coordenadoria de Licitações,
no horário de 07:30h às 13:30h ou pelo endereço eletrõnico www.cidadecom
pras.com.br e/ou no site da Prefeitura Muriicipal no endereço www.jaraguadosul.
sc.gov.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo serà
observado o horário de Brasília (DF).
Jaraguá do Sul, SC, 16 de outubro de 2008.

CELSO ORL�NDO PIRMANN - Secretario de Administração

CCAA

Hispanidad
O C£AA em parceria com o Colégio

Homago, promove dia 24, no Armalwee, o
partir dos 20h, o 2° Noche de lo Hispani
dod. Dentre as atrações agendados, estõo
os apresentações de danço, coquetel, o

animaçõo do Dj Fernando'S. Os ingressos
custam R$ 15 e devem ser adquiridos com
os alunos do C£AA e Homlfgo.

ESPETÁCULO

Aniversário
A Qa. Alma Uvre completou um ano no

último dia 10 e junto com o anivelSÓlio co

memora o sucesso do espetáculo "Tem Gente
uma vet';-A peço acontece nos escolas de
Jamguá e já foi apresentrula em Joinville. No
próximo mês. o trupe emborco pom um giro
pelo Estado, pois foi selecionado pelo Sesc
pam passar por 13 cidades cotolinenses, atm
vés do Projeto Baú de Históriós.

FALECIMENTOS

Fal�u às 9h30 do dia 19/10, o SI: i}@.
com idade de 76 anos, o

sepultamento foi realizado dia 20/10,
com saída do féretro da !graja Divino

Espirto Santo, seguindo para o cemité
rio da Municipal de Schroeder.

.

Faleceu às 2h30 do dia 19/10, o SI'.
jail' Mendes liliíl)S, com idade de 40
anos, o sepultamento foi realizado
dia 19/10, com saída do féretro da
Igraja Sagrado Coração de Jesus na

Estrada Bananal em Guaramirim, se
guindo para o cemitério da Munici
pal da mesma Localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 1014

CONCURSO N° 701

Primeiro sorteio
10�12"-16

CONCURSO N° 04287

CONCURSO 111° 872

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



tIARIEDIADES O CORREIO DO POVO
-----------------------------------v� M ------------�TE�RÇ�M�EIR��2�ID�EO=UT=UBR�0�DE2�OO�8-

LI NUM JORNAL
Olho realmente os tempos estõo mudando. Pesquisa realizada pelo
Centro de Investigoçôo de Assuntos Sociais mostra que 60% dos ha
bitantes do continente nôo trocom uina pelada com bola paru.
pelado nua. O país com menor interesse sexual é o Suécia. São 9ft.
os que preferem futebol. O que é surpreendente, já que os suecos

no hora do sexo têm suecos no como. A Espanha. segunda colocada,
tem 72% de tarados: por futebol. É estranho. Afinal. na Suéáo o fu
tebol é jogado quo� sempre por suecos.lsso foz dele um omo esporte,
e nôo futebol. E os esponhóis preferem futebola sexo mesmo tendo
uma seleç�o que sempre "broxo" no hora H.

RASANTE
O "bonitón" Maurício

Boggio Fagundes, esteve
esses dias na city para
rever amigos e familiares

..

Empresário em São Paulo.
e residindo em Campinas"

. Maurício morre de
saudades dos amigos
daqui e da sua terra.

" Na vida, o importante
não é ser, ter ou parecer.
a importante é fazer,
construir e desenvolver. "

(ANÔ�IMO)

GERAL
Com o horário de verõo na parada, aos
poucos estamos caminhando para a reta
final e a energia positiva tem de circular.
Para "malecer' aquilo que nõo serve

para nada. Rasgue tudo - até a seda!
Nõo use mais aquela roupa! Alta rotati
vidade pessoal. Tem um montõo de gente
precisando. Estõo esperando o quê?

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o chargista Fernando
Bastos, meu amigo dos tempos de co

légio. Ele lê esta coluna todos os dias
para ficar super antenado nos novida
des da sociedade.

. ,��na&�%'-���
ENTREGA DE BEBIDAS

47 9934-080f :
47 3370-3005

,
.

'

RODOPIO
Como a gangorra já pintou na cesta
básica e os juros a prazo continuam
empinando no cartõo de crédito e no

cheque especial, a tropa do: "compre
agora e só pague depois do ano virar"
onda na maior desconfiança com esse

papo-seguro de tudo bem, tudo bom.
Mas num dia se diz uma coisa e, no

outro, outra. Resuminho: os juros altos
se desenham num horizonte bem pró
ximo. Basta ficar de antenas ligadas
sobre o que se diz do Banco Central. -

CASAMENTO

A bonito Josielo Kiel, do Noyomo Model, é umo dos concorrentes à
Miss Joroguó, em fevereiro de 2009

O·lOSSOlBtPL
Certamente o vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.

Ouando se vê, já sõo seis horas! Ouando se vê, já é sexta-feira!
Ouando se vê, já é NQtal. .. Ouando se vê, já terminou o ano ...

Ouando se vê perdemos o amor da nossa vida.
Ouando se vê passaram 50 anos! Agora é tarde demais para serreprovado ...
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava Q relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourado
e inútil das horas...

-

Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o amo ...

E tem mais: nõo deixe de tazer algo de que gosta devido à falta de tempo.
Nõo deixe de ter pessoas 00 seu lado por puro medo de ser feliz.
A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente,
nunca mais voltará.

MÁRIO QUINTANA

SITE
O site www.moagoncalves.com.br. que está passando pelos últimos retoques,
deve pintar na área breve, breve. A página na internet terá, diariamente, a

minha coluna do O Correio do Povo, a coluna da Revista Nosso, colunas de
pessoas de renome do urbe sorriso, matérias exClusivas e, é claro, todas os

melhores festas que acontecerem na regiõo, que serõo captadas pela lente
da competente fotógrafa Maria Gonçalves. Aguardem.

Recebi o bonito e estiloso convite de
casamento de Alessandro Piazera e

Eduardo Garcia. Bonitos e apaixona- -

des, võo casar às 20h30, nó dia 21
de novembro, com cerimônia religio-
sa na Igreja Matriz Sõo Sebastiõo. A NA URBE NA MOITA
noiva- é filha de Afonso Piazera Neto A gatíssima Deise Janssen Britto deu .

O meu amigo e boa praça, o advogado
.

e Silvia Mafezzoli Piazera. O noivo é fi- uma rasonte na city e circulou pelos Andy Beel, anda sumido das baladas .

lho de Luiz Carlos Sorti Garcia e Maria
.

lugares da moda. Arrancil suspiros por Só quer saber do trabalho. Tem gente
Valnaide Garcia. O enlace vai reunir onde passa. Bela e inteligente, troba- sentindo sua falta nos agitos. Dizem
nomes badalados da sociedade jara- .Ihn em Sampa na área da�moda. Es- us mais chegados: o seu sumiço é
guaense poro recepçõo no aristocrá- tava produzido e charmosa no testu 'devido a um novo affàfr, que deve ser

tio Clube Atlético Baependi. de três anos da Moinho Disco. anunciado em breve.

TE CONTEI!
,

• Dia 20 de-rlove paro
comemofar es dera de'
sucesso, o revisto Nosso promove
no Pub London, do amigo Chico
Piermann, uma grandioso fesfa
onde reimifá amigos e clientes.
Volto 00 assunto.

_ Embora que tard!o,inente, faço'
questõo de registrar' hoje aqui
na minha columi os 79 anos, bem
vividos, do meu amigo de longa
dato Egon i)oõo do Sil�a, o "EU
da WEG. Ele comemQrou a idade
nova no última sexto-feira, durna
te cónfraternizaçõo com amigos e

familiares. Parabéns, muito saúde
e felicidade.

.'Essa é de arrepiar... Tem umas
bem-nascidas do city que em
determinados festinhas tomam
todos e começam o provocar o
rapaziada. Sobem ..na mesa e

simulam um stripper. A galera
vai 00 delírio...Se as famílias
souberem!!!

,_ Segundo o Organizaçõo
Internacional do Trabalho, quem
paga.mais impostos no Brasil é
a populaçõo pobre. E os ricos é
quem mels se beneficiam dessa
cargo tributário desigual.
,É dose pro leão.

• Os elogio� da sêlnana võo
poro o pessoal esperto do Oáse, A
mulhé�adp desta'Ong realmente

fazull1trabalho ...�enial frente
à comunidade Joraguaens�.
Parabéns!

it
.

_ No próximp dia 25 de outubro,
" acontece no Beiro Ri!! Cll1be
de Campo o 20 Festa Country. O
evento ter.á a participaçõo do DJ
Carlos fuse e do dupla sertenejn
Doni e Rota.

''@

.. "O respeito é como um �orriso:
nõo custo n"da e todos gostam
s

• çgm �ssa, fyil!!
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Vitória do conjunto
o Brasillevou com justiça o título do Mundial de Futsal. E o que se

apresentou foi uma equipe com grandes destaques individuais, mas o

que se sobressaiu foi o conjunto. O esquema do técnico PC de Oliveira
valorizou isso. Ele trocava constantemente os jogadores em quadra
e, com isso, todo mundo teve oportunidade de dar sua contribuição.
Deve ter sido até difícil a escolha para o melhor da competição, já que
cada um dos premiados levou o troféu por uma de suas características
- Tiago, pela segurança no gol, Schumacher pela voluntariedade e

regularidade e Falcão, pela plástica e evolução em seu jogo.

la os Juvent�s••... >. . ..

"

Se na açÜo,descrita gcimo o triculor jaraguaense saiu perdendo, em
�otrcrconse9yi�. se solar. � process� movido pelo Clube Atlético Jyven
tus, de São Paulo, cQptra .p' Grêmio' Espo.rtivo Juventus, de Jaraguá do
Sul

s,
foi .extill!p. O time pa�!;ista queria cqbrar os direitg� a.�torais do

esc�o e d
;.

lido "Mole ue Travesso", usado também pêlo equipe
cdtarinens ./se esperar�.nodai;qconteceu.·;

-

o irio
Vrror modo omengo, Corinthians, São Po aség,
entre outros;;.também têt

.

er a mesmo .pu,nição.
#::" --;l0 '

""

"Estadutn·Am�ilolili. g

ória começou c�m t�d9 n9. Es!aduat �mQdq� JogondQ'ii
lem md'aiol, o time do·Rio>d.otu� botéu ol\' deOytubro

'"

-a 'ojs gol� de Césôr e umdftMqgráo. Agoro osiqra�yo s� quejj
i em côso?no p�pllmo'lf9mingp, podem até perde� po '. gol de
diferença qY.�i;se gorontem nó P[pl{l.�a>fo�e dl!' co.mpeanato:.Umo belo
orroncado, tfírum time que tem .tudo poro'trnreE o caneco ínédito.

r
-:��l

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

Meia Fernando ajudou o Juventus a vencer o Concórdia por 2xO e garantir a vaga na final do returno

DIVISÃO ESPECIAL

Moleque Tmvesso faz
final contra o Brusque
Primeiro jogo da decisãodo returno éamanhã
JARAGUÁ DO SUL

O longo caminho rumo à elite
do futebol catarinense começa a

ganhar forma. O Juventus preci
sava apenas de um empate, mas
venceu por 2xO o Concórdia e

está na final do returno da Di
visão Especial do Campeonato
Catarinense. O time enfrenta o

Brusque, que venceu o Imbituba
por 7xO, amanhã, às 20h30, no
João Marcatto. Como o time do
Vale do Itajaí tevemelhor campa
nha fará o jogo de volta dia 26 de
outubro, no Augusto Bauer.

A diferença é que o Juventus
precisa vencer o returno para
continuar sonhando com a elite
do Catarinense. Já que o Brusque'
foi o campeão do turno e caso

vença o returno automaticamen
te o time será campeão da Divi
são Especial. As finais da compe
tição acontecem nos dias 29 de
outubro e 2 de novembro.

Na partida de domingo oMo

leque Travesso mostrou superio
ridade, mas demorou para abrir
o marcador. Somente no segun
do tempo, aos 20minutos, Bruno
Lopes recebeu um passe em pro
fundidade de Antonio Carlos e

tocou na saída do goleiro Juliano.
O segundo gol foi anotado aos

39 minutos, depois de uma bate

Pingo destacou a garra do time que, segundo ele, "está mais preparado"

rebate na pequena área, Maicon
colocou para o fundo do gol.

A chuva, que não deu um

minuto de trégua, também pre
judicou o jogo. O técnico Pingo
ao avaliar a partida ressaltou que
como o campo estavamuito mo

lhado o time jogou de acordo com
as condições do gramado. "Uma
avaliação técnica e tática fica um

pouco difícil, por causa das con
dições do campo, mas o que pos
so salientar é que o Juventus foi
uma equipe guerreira e por isso

o resultado não poderia ser dife
rente", descreveu Pingo.

Quanto. à final do returno,
o

.
técnico não aponta . favorito,

já que o tricolor de [araguá vive
um momento diferente do que
passou no início da competição.
"O time vem crescendo, de três

jogos para cá a equipe melhorou
muito e por isso seja qual for o
adversário temos que estar pre
parados", finalizou.

GENIELLI RODRIGUES
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Três equlaesna disputa por títulos
Vôlei infantil, basquete mirim e futsal sub-17 estão nas finais do Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

Três equipes de [araguá do
Sul garantiram no fun-de-se:
mana a vaga para as finais dos
campeonatos estaduais de suas

modalidades. No vôlei infantil
feminino, as meninas da ADV/
FME precisavam vencer duas
das quatro partidas que iriam
disputar. Dito e feito, elas ba
teram o São Bento do Sul por
3xO (parciais de 25/16, 25/17 e

25/17) no primeiro jogo e vence

ram Pouso Redondo no último
pelo mesmo placar (parciais de
25/12, 25/10 e 25/16). As outras
partidas da etapa, que aconte
ceu em [araguá do Sul, termina
ram em 3xO para o Clube Doze
e 3x1 para Furb/Blumenau. Na
etapa, a equipe jaraguaense ter
minou na terceira colocação.

Com as duas vitórias a

ADV somou seis pontos e se

classificou para o hexagonal
final do Campeonato Estadual
de Voleibol Infantil Feminino.
Na soma das três etapas dis
putadas elas ficaram em sex

to, com 14 pontos. Se classifi
caram para decidir o título do
Estadual: Clube Doze, Furb,
Balneário Camboriú, Nova
Trento e Guaraciaba.

Segundo o auxiliar técnico
.

Adair Eleutério,' a derrota para
Blumenau não estava progra
mada, mas o importante foi a

.

classificação. "Nosso objetivo
era ficar entre os seis melho
res e conseguimos, se Joinville
tivesse ganhado mais uma te
ríamos ficado fora", informou
o auxiliar. Agora as meninas
treinam forte. para a rodada
decisiva, que acontece em

Balneário Camboriú, nos dias
7, 8 e 9 de novembro. ADV/FME venceu dois jogos e perdeu os outros dois, um deles para o Doze

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P V E D· GP GC SG
1° Grêmio 56 30 16 8 6 46 25 21
2· Cruzeiro 55 30 17 4 9 46 31 15
30 Palmeiras 55 30 16 7 7 48 34 14
4° São Paulo 53· 30 14 11 5 49 29 20
5° Flamengo 52 30 15 7 8 46 33 13
6° Botalogo 46 30 13 7 10 41 31 10
7° Internacional 46 30 13 7 10 39 35 4
80 Coritiba 46 30 12 10 8 44 31 13
9° Goiás 45 30 12 9 9 45 35 10
10° Vitória· 44 30 13 5 12 40 36 4
11° Sport 41 30 11 8 11 36 33 3
120 Atlético-MG 37 30 9 10 11 40 50 -10
13° Santos 36 30 9 9 12 37 44 -7
140 Figueirense 34 30 8 10 12 37 58 -21
15° Náutico 31 30 8 7 15 31 45 -14
16" Portuguesa 31 30 8 7 15 37 55 -18
17° Fluminense 31 30 7 10 13 38 43 -5
180 Atlético-PR 28 30 7 7 16 29 44 -15
19° Ipatinga 28 30 7 7 16 30 51 -21
200 Vasco 27 30 7 6 17 44 60 -16

ResuUados - 30a Rodada
Botafogo Oxl Santos
Internacional 2x1 Atlético-PR
Figueirense 1xl1patinga
Palmeiras 2x2 São Paulo
Vitória 2x2 Fluminense
Coritiba 1 xl Goiás
Atlético-MG 0x2 Cruzeiro
Portuguesa 2xO Grêmio
Vasco Oxl Flamengo
Sport 2x2 Náutico

Próximos Jogos - 31a Rodada
Amanhã (22!í0)
22h - Goiás x Vasco
Quinta-feira (23i1 O)
20h30 - São Paulo x Vitória
20h30 - Flamengo x Corrtiba
20h30 - Grêmio x Sport
Sábado (25/10)
15h -Ipatinga x Botafogo
15h - Fluminense x Palmeiras
18h20 - Atlético-PR x Cruzeiro
18h20 - Santo x Figueirense
18h20 - Náutico x Portuguesa

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 31" Rodada

Col. Time P J V E O GP G.G SG
1° Corinthians 67 31 19 10 2 55 22 43
2° Avaí 56 31 15 11 5 58 29 29
3° Santo André 55 31 15 10 6 52 32 20
4° Barueri 51 31 16 3 12 47 45 2
5° Vila Nova 51 31 15 6 10 48 44 4
6° Ponte Preta 48 31 14 6 11' 46 39 7
7" Bragantino 48 31 14 6 11 39 35 4
8° Juventude 46 31 13 7 11 39 36 3
go Ceará 44 31 11 11 9 46 40 6
100 São Caetano 43 31 11 10 10 48 44 4
11" Bahia 42 31 11 9 11 41 56 -15
12° ABC 39 31c) 10 9 12 44 48 -4
13° Brasiliense 37

.

31 10 7 14 49 55 -6
14" Paraná 37 31 10 7 14 36 44 -8
j50 Cricíúma 36 31 10 6 15 29 39 -10
16° Fortaleza 35 31 9 8 14 49 49 O
17° América-RN 34 31 9 7 15 38 44 -6
18° Marília 34 31 8 10 13 37 50 -13
19° Gama 32 31 9 5 17 31 61 -30
20° CRB 18 31 6 21 30 60 -30

Santo André 2xl Vila Nova
Ceará 1 xO Barueri
Paraná 1 x3 BrasiHense
Gama Ox3 Avai
ManHa 2xl América-RN
Criciúma 1 xO Bragantino
Bahia Ox3 Corinthians
CRB Ox2 Juventude
Ponte Preta 2x2 Fortaleza
ABC 2xl São Caetano
Próximos Jo os - 32," Rodada
Hoje (21/10)
20h30 - Brasilense x Coritiba
20h30 - Bragantino x ABC
20h30 - América-RN x Santo André
Sexta-Ieira (24/10)
20h30 - Fortaleza x CRB
20h30 - Juventude x Gama
20h30 - Vila Nova x Ponte Preta
Sábado (25/10)
16h - Corinthians x Ceará
16h - Baruen x Paraná
16h - São Caetano x Bahia
20h30 - Avaí x Marília

Futsal sub-17 segue em busca do bi
Malwee goleou nas três partidas que disputou em casa no fim-de-semana
JARAGUÁ DO SUL

Também jogando em casa,
a equipe Malwee Malwee/
CEJ/FME, garantiu a vaga
para o quadrangular final do
Campeonato Catarinense de
Futsal Sub-17 Masculino, no
Ginásio do Parque daMalwee,
neste fim-de-semana. O time

goleou nas três partidas que
disputou: 10xO no Metisa/
Timbó (gals de Anderson
(3), Fabinho (2), Rafael (2),
Gustavo, Diogo «;l João"), 5x1
no Joni Goal/São Miguel do
Oeste (gols de Gustavo (2),
Fernando, Gava e' Mira) e

5xO no Guarani/São Miguel
do Oeste (gals de Diogo,
Gava, Fabinho, Gustavo e

Cattani).
Os meninos do sub-17

mantiveram a invencibilidade
e com isso trazem as partidas
do returno do quadrangular
final para Iaraguá do Sul. Até
agora os garotos tiveram 22 jo
gos, com 20 vitórias e apenas
dois empates. O returno ain
da não fern data para aconte
cer e o time de Augustinho
Ferrari espera a decisão dos
outros dois finalistas, que
ocorre nos dias 31 de outu-
bra elo de novembro. Time teve ·bom desempenho e goleou a Metisa/l'imbó por 10xO no abertura

Basquete mirim
masculino em 1°

O time que representa Jaraguá
do Sul no Campeonato Catarinense
de Basquete Mirim Masculino, o Wi
zord!Maristo/FME, terminou o 5° qua
drangular da competiçóo com a lide
rança da Chave B, com 22 pontos, ao
lado do JEC'Felej. Os garotos jogaram
em casa, no Ginásio Arthur Müllet e
venceram o Bonja,lJoinvilie por 63x38
e o JEC'Felej por 63x61.

A única derrota foi para o Ban
deirante/Brusque, por WO (devido
a atrasos dos jogadores). O time
jaraguaense e o JEC se garantiram
na final e aguardam as decisões dos
outros grupos para conhecerem os

adversários na briga pelo título. Como
os jaraguaenses sõo os atuais cam

peões, hexagonal final será aqui.
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MUNDIAL DE FUTSAL

Depois do título, descanso em casa
Falcão retorna hoje a Jaraguá do Sul depois de 40 dias com a Seleção

JARAGUÁ DO SUL
.

O Brasil voltou a conquistar a
hegemonia do futsal mundial. O
título conquistado neste domin

go serviu para lavar a alma do
time brasileiro, que tinha os espa
nhóis entalados na garganta. Um
dos personagens desta conquista
foi o craque Falcão, novamente
eleito como melhor do mundo

(a premiação do Mundial serve
como referência na escolha feita

pela Fifa). Ontem, por telefone,
ele conversou com a reportagem
de O Correio do Povo, pouco an

tes do exame que fez no joelho
esquerdo. Ele falou da conquis
ta, ressaltou a união do grupo e

também de seu futuro na Seleção
Brasileira. ../

I
t

!
t

O Correio do Povo: Como é
ser eleito o melhor do mundo
novamente?

Falcão: Isso só confirtna tudo
o que está acontecendo. Era algo
que eu vinha buscando e conse

gui mais uma vez. Fiquei muito
feliz porque nosso objetivomaior
era o título, mas ele veio junto
com as premiações individuais,
o que � é conseqüência do tra

balho.
OCP: Você se incomodou em

começar os jogos no banco de
reservas?

.

Falcão: Claro que eu queria
estar em quadra o maior tempo
possível. O tempo que fiquei
jogando não se alterou muito
durante as partidas. Foi uma

opção do treinador que eu re

solvi respeitar.

OCP: Qual a principal dife
rença do time de 2004 para este

que ficou campeão?
Falcão: Acho que todo mun

do aprendeu muito com as duas
derrotas (2000 e 2004). E o que
acontece fora de quadra traz para
dentro. A gente estava muito

junto do começo ao fim, nas ad
versidades, nos momentos bons.
Entre os 14 todos se' cobravam,
se ajudavam e isso pesou muito,
principalmente nomomento dos

pênaltis. Falamos que, ganhando
ou perdendo, iríamos continu
ar juntos, porque foram 40 dias
muito legais.

OCP: E o joelho como está?
Falcão: Agora temos de espe

rar o resultado do exame. Mas
acredito que não precisa da ci

rurgia. Conversei com o Renato

Gorge, fisioterapeuta da Malwee)
por telefone e ele acredita que
não deve ser muito grave. Geral
mente um ligamento colateral,
que foi o caso, dura cerca de 40
dias para se recuperar.

OCP: E quais os planos do
Falcão agora? Curtir a família
está entre eles?

Falcão: Com certeza. Foram
40 longos dias fora de casa e de

pendendo da lesão eu volto nas

finais do Estadual. Mas quero
ficar um pouco em casa, para
repor as energias com a familia.
-E estou bem consciente que foi
bastante válido todo esse esforço
de ficar longe de casa.

-

OCP: Você comentou antes
do Mundial que se o Brasil

perdesse o título, você dificil-

mente iria conseguir vestir a

camisa da seleção de novo. E

agora, qual o seu futuro na Se

leção Brasileira?
Falcão: Falei aquilo porque

sei que pesaria muito o lado
emocional se tivéssemos perdi
do. Depois de 11 anos na seleção
brasileira, o que eu mais busca
va era esse título mundial. Ago
ra que eu conquistei, eu quero
curtir um pouco ser campeão do
mundo com a camisa do Brasil.

Quero participar dessa renova

ção agora, que disputará o próxi
moMundial, dandomuitamoral
para essa garotada que está che

gando agora.
OCP: Que nomes você vê que _

podem defender a seleção _neste
processo de renovação? Falcão (centro) recebeu novamente o premiação de melhor do mundo

Falcão: Tem uma geração
muito boa, até de jogadores que
não-são tão novos, mas que po
dem estar no próximo mundial,
como Chico, Leco, Valdin. E
tem uma garotada aparecendo,
como o Pica-Pau que joga na

Malwee, que é ummoleque que
logo, logo vai estar arrebentan
do, assim como Darlan e outros

pelo Brasil.
OCP: Você já pensa em en

cerrar a carreira?
Falcão: Não, está longe ain

da. Quero curtir bastante ainda,
estou

.

com 31 anos. e meu con

trato com aMalwee vai até 2012.

Quando chegar por 2010, 2011

eu vou pensar em parar e aí o que
fazer depois disso.

-JULIMAR PIVATTO Falcõo comemoro o título com o grupo, que segundo ele está muito unido
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DIVÃ COM 'MÁRCIA ALBERTON

Você quer saber se vai encontrar o príncipe encantado? Se vai
ganhar um aumento de salário? Quantos filhos vai ter? Se o

.

marido onda pulando o cerco? Já sei! Você quer apenas fazer
uma simpatia bem simplesinho, totalmente do bem, pro
reator com o homem do suo vida, que você esculachou
um tempo atrás e mondou passear?! Ou entõo, afastar do
sep namorado, aquela loiro, alto, magro e lindo? Seja lá
o que for, opções nõo faltam. A internet oferece consultas
·e "tr.obolhos" on line. Numerologio, runos, torôt cartomon·
cio, oráculo dos conchas, cafeomoncio, quiroproxio; piromoncio
e uma porção de outros coisinhas esquisitos. Vai testar? Entõo
-nõo esqueço: seu cominho é você quem foz. com o ajudo de

. Deus, o quem o futuro realmente pertence.

SOL NA LAJE?
Sedepender do tempo, parece que ch,gare·
mos li praia no fim do ano, bem branqueli·
nhas, quase transparentes. Sim, porque IlOm '

tanto mIND, o máximo que se pode "pegar na
laje", 00 Invés do sol, é um mio. E o soluçãQ é
reconer às formas artificiais. Coma de braille
omento artificial ou então Q jato, Séio prátitoS
seguros e eficientes para não passar vexame
com o brancura excessiva. Nada de ofuscar
o sol, quandO ele der o ar da suo gmçP!

'\

�
�.

Nõo acho que devemos nos deixar humilhar ou espezinhar pelos outros. E quando
temos que argumentar, sempre podemos usar de um jeitinho sutil, sem ter neces- .

soriomente que acordar o lavadeira que existe em todos nós e causar um barroco.
Mos às vezes, é melhor ficarmos quietos. Principalmente quando o pessoa do lodo de
lá, tem certo importância no nosso vida. Ninguém nunca morreu de indigestõo por
engolir alguns sapos.

'

SUFOCO! '

'linho um bUnlco no meio do ClImlnho. No
meio do 'cominho tinha um bUnlw. Após
ser dHlcoolhado pelo muHidõo dll festa,
após alguns goles de um chopp quase
borbulhonte, de tôo quente, após o cheiro
internal dos bueiros do Vila, oillgados pelo
constantemuWI,apósumll fila de exatos20
minutosparo o banheiro... TInha um bura
co flO meio do £Omillbo. Seguro, guincho,
táxi e o fim de uma provaçôo dlamodo
Oktollelfest gue sempre me ogmdolJ mui
tíssimo. Estorei flcpJJdo velhri?

TOLERÂNCIA

/

QUEM É VOCÊ: Uma pessoa comum, humilde e dedicado,
principalmente no que se refere o ajudar o próximo. AI·
guém, que com muito otimismo, segue adiante, sempre
em busco do reolizoçõo de meus sonhos .

TRA�ALHQ: Empresário no ramo de organização de eventos.
FAMIUA: E meu porto seguro, é prioridade em minha vida.
BELEZA: É me sentir bem de corpo, mente e espírito.
QUALIDADE:Comprometimento.
DEFEITO: Esperar dos outros o mesmo comprometi
mento que o meu.

PRAZER: Viojor. ,,,,' r.c, •

ESPECIAL: Minha mõe. '. _,

LIVRO: Execuçõo - A dlscípllne para atingir resultados
- "Rom Charon".
FILME: O segredo. \
PERFUME: JOOP.
HOMEM: Aquele de bom caráter e dedicado o suo família.
MULHER: Todos, pois sõo heroínas. Pense no papel do
mulher moderno.
SONHO: Construir um centro de eventos.
LUGAR EM JARAGUÁ DO SUL OU REGIÃO: Muitos, mos o

melhor é voltar poro coso.

POÇÃO MÁGICA: Estar no presente e olhar para o futuro.

A COISA CERTA
S6J(l{Q� ��..-.
.q._.e�Q(".
�f�IUti\tt,��._.....
te£ ,u.ni(i)��SJJ��
.(�{. Nt1t�,��
4,,, f�� se�t Q �1Jl»l Wi�9�,

SUSTO es1IPllluf met� al.lsw;d:Q,S. gjQJQ�Jl�1l'
Selbe aquelQS pessoos que tfOOtm ,epentt- tlbfQ.\ flu� t�e.�q�� t

namente de QSSunttl? QQ.!) �Qll(lfne_ e�«elQ tfílaW
Ela - fui pg�r o fim de Scnmnll no sjtlo mentl\ nOO! � �m ,����b. um
do minha IlVÓ. -(Q.!Ünno ellJ,�\l
Eu - Que bom! � como ela estô?
Ela .- Ah está' bern. vottou tt tlmr leite dQS
vaquinhas. atê eu tijudet.
Eu ·111
Elo"" Você omita que ela t3to dantlo 11
IItr1lS de leite?

'

fu""Hó?
Elo· Amia.TtI dondo l111t1'os 00�
Ahtol

( \
Dr/Rodrigo Tanus
Cirurgia Pt ê

s u c a e Micfocirurgla

. ����C.�:��9.... '�""" .�Q.E�:�O.
Especialista pela SOciedade Blãs!leira de Cirurgia Plrtsüca

CIRURGIA PLÁSTICA
Depilação Definitiva à Laser
Microtransplante Capilar (cirurgia de calvíce) •
Upoaspiraçáo Mamoplastia
Abdominoplastia Rinoplastia
Prótese tie Mama Otoplastia (cirurgia das oreras)
Cirurgia de Calvicie RejuVenecimento Facial

Aaende sua consulta:
Consulfório Joinville: (47) 3422·6225
Consultório Jaraguá: (47) 3275·0596

.

www.drtanuS.com.br
.

rodrigo@drtanus.r.Om.brLu

BISCOITO DA SORTE

Pronto paro mois um dio?

.•�.
. ROUPAS FEMININAS·ACESSÓR!OS

.0 "SE" denota dúvidas. O que
poderia ter sido e não foi. O "QUA·
SE", possibilidades. A sensação de
poder acontecer, mas não realizar.
"SE eu tivesse tentado", "SE eU'
tivesse dito"... "QUASE consegui",
"QUASE me declarei". Deve ser

difícil viver a mercê delas. Solvo
reríssímns exceções, acho que não
deveríamos usá-lus, Ou então,
com toda o moderação.

.Ontem foi comemorado o Dia
do Poeta. Acontecimentos diários,
tristes e trágicos, nos impedem de
vivermos 'o vida com mais poesia.
Fica aqui. uma frase de Cecília
Meirelles sobre algo que deseje
mos ardentemente. "Liberdade é
uma palavra que o sonho humano
alimenta, não há ninguém que
explique e ninguém que não

. entenda".

.Não se preocupem. Não vou fi
car discorrendo aqui sobre o caso
do seqüestro em Santo André. Até '

por que o brasileiro, treinador da
SWAT, em entrevista 00 Fantástico,
disse tudo o eu gostaria de dizer.

, Tem horas que dá vergonha de ser

brasileiro. Ufa!

.Será que vocês perceberam que
o doçura me abandonou hoje?
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MERCADO

SANTACATARINMCONOMIA-------

Economia do China desacelem
Analista diz que resultado da crise deve aparecer em 2009

A economia da China cres

ceu 9% no terceiro trimestre,
desacelerando de uma expan
são de 10,1% observada nos

três meses anteriores. A di
minuição da expansão do PIB

(Produto Interno Bruto) ocorre
apesar de a China ter registra
do saldo positivo recorde na

balança comercial em agósto
e setembro e vir apresentando
níveis consistentes no aumen

to de investimentos e do con

sumo doméstico no país.
O crescimento do PIB da

China entre janeiro e setem
bro está em 9,9%, com o pri
meiro semestre de expansão
de 10,4%, informou o Depar
tamento Nacional de Estatís
ticas. O porta-voz do governo
Li Xiaochao afirmou que a de
saceleração é maior do que a

esperada pelo governo e disse
que a "incerteza e volatilida
de" dos mercados internacio
nais contribuíram para o -re
sultado.

Analistas ressaltam que
apesar de ser um retrocesso

frente à expansão de quase
12% observada em 2007, o

crescimento atual é tido como

excelente em meio à crise nos
. mercados e a situação obser
vada no Ocidente. "É um re

trocesso, mas eu posso viver
com um crescimento de 9%.
Isso ainda é um excelente re-

sultado se comparado com a

recessão que vemos em outras
economias" , disse Andrew
Freris, estrategista sênior de

China registrou saldo positivo recorde na balança comercial em agosto e setembro

investimentos.
Os analistas dizem que

os resultados causados pela
crise

.

nos mercados devem

aparecer nas estatísticas so-

Missão empresarial
A missão empresarial organizada pela Fiesc (Federação das Indústrias de

Santa Catarina) participou do último dia da primeira fase da Feira de Cantão
e encerrou as ativ_idades oficiais. Ontem o grupo foi a Pequim para conhecer a

cidade e chega hoje à noite em São Paulo, com conexão em Dubai. Na bagagem
o grupo traz contatos e 'experiências.

Governo lança editais de cultura
o Governo do Estado lançou ontem à tarde, em cerimônia aberta ao público,

no cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, dois editais e

um prêmio voltados à órea cultural. Além do Edital Elisabete Anderle de Estímulo
à Cultura e do Prêmio Nacional Cruz e Souza - Categoria Romance, foi lançado
o Edital dos Pontos de Cultura; este em parceria com o Ministério da Cultura. O
ministro interino da cultura, Alfredo Manevy e o governador Luiz Henrique do
Silveira assinaram o acordo de Cooperação do Programa Mais Cultura. \.

mente a partir do 'primeiro
trimestre de 2009. Empresas
do delta do Rio das Pérolas,
região do sul que concentra

grande atividade industrial,

já começaram a fechar as por
tas. Na semana passada, uma
fabricante de brinquedos en

cerrou atividades em duas
fábricas, demitindo mais de
6.500 trabalhadores.

Um estudo da Federação
de Indústrias de Hong kong
estima que outros 2,5 milhões

.

de trabalhadores ficarão sem

emprego na região nos próxi
mos três meses. Setembro re

gistrou a produção industrial
mais baixa dos últimos seis

.

anos, e a economia apresenta
.

desaceleração há três trimes-.
tres consecutivos.

Menos pam
os bancos

lNSCRIÇOES>PJ\RA,_E§1 ENCIA
As inscriçõe� paril.o.Pro�sso Sête leme)lJar para Médico. Resiot

dente no ano de 2009.. estão obertns e d feitas pelo site WWW.soude.
sc.gov_br, no 'Iink Residência M�di¢O, Otrfittp1/mrJepese.ufsc:br!, até o dia .

. 6: de novembro. São 116 vagas distribuídas em·nove unidades b(lspitalares
de Florianópolis, ... Joinvjlle e São José. A PfOVO serórealizada no dia 16 de
novembr-o, os 14h, na Universidade fedçrol de Santo Cotar�na.

.
.

O governo estuda reduzir
a remuneração dos depósitos
compulsórios, a parcela dos
depósitos bancários que hoje
fica retida no Banco .Central.

Segundo o ministro Paulo Ber
nardo, a medida funcionaria
como uma "punição" aos ban
cos. O BC já liberou várias par
celas dos compulsórios, como
Uma forma de injetar recursos
na economia. O governo detec
tou, porém, que esse dinheiro
nãoentrou em circulação entre
os bancos.

Desde a piora da crise, os

bancos médios e pequenos re

latam dificuldades em obter
caixa para girar suas opera
ções. Segundo a apuração do

governo, os grandes bancos.
têm devolvido ao BC parte do
dinlieiro já liberado. O minis
tro do Planejamento ressalta,
no entanto, que ainda não-há
nenhuma decisão tomada so

bre o assunto. "Mas se precisar,
o governo vai fazer", disse ele.
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva já ameaça medida se

melhante. "O Banco Central
vai ter que tomar uma atitude
e tomar o dinheiro de volta,
pegar o compulsório outra vez,
porque o Banco Central só vai
liberar o dinheiro na medida
em que houver a concessão
dos empréstimos", disse Lula.

/

Segurança
. ganha reforço

Para reforçar o efetivo do •

sistema prisional catarinense,
233 novos profissionais, apro
vados em concurso público, .

devem ser convocados. O edi
tal de chamamento será publi
cado essa semana no sitewww.

sjc.sc.govbr, e os profissionais
iniciam o treinamento na Es
cola Penitenciária no mês de
novembro.

Agentes prisionais, assis
tentes sociais, dentistas, peda
gogos, psicólogos e técnicos
admínistratívos, .

entre outros,
serão convocados. Com o novo

efetivo,
.

em um ano, será am

pliado o número de agentes
prisionais em mais de 30%, no
total de 492 novos agentes.

Desde 2003, o Governo do
Estado aumentou de 604 para
1.246 o número de agentes pri
sionais emSantaCatarina. Com
os novos agentes, somará 1.424
profissionais, o que representa
um aumento de 136%.
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Portal fiscalizará recurso federal
Transferências entre união, estados emunicípios sérão controladas pela internet
BRASíLIA

Os prefeitos eleitos em 2008
assumirão o mandato com uma

novidade que vaimudar amanei
ra de receber e gastar os recursos
dos convênios assinados com o

Palácio do Planalto e ministérios
- que neste ano somaram uma

bolada de R$ 35 bilhões, dinhei
ro reservado noOrçamento Geral
daUnião para as chamadas trans
ferências voluntárias de recursos

federais. O Planalto aproveitou
o período eleitoral, quando as

transferências são proibidas por
lei, e pôs na internet o Portal dos
Convênios (wwwconvenios.gov
br), um sistema que permite o

acompanhamento da trajetória
do dinheiro.

'

Além dos municípios, os

repasses também são feitos
- sempre por convênio - para
Estados, e ONGs (Organizações
Não-Governamentais). A primei
ra e mais radical das mudanças
vai incomodar os prefeitos que
costumam sacar os recursos na

boca do caixa. Pelas novas regras,
em uma obra feita com verba fe
deral, a Prefeitura não terá mais

, acesso direto ao dinheiro. Cada

convênio passará a ter urna conta
específica em um banco oficial
(Banco do Brasil, por exemplo) e
os pagamentos serão feitos-pelos
ministérios diretamente aos for
necedores.

As
.

empresas que- receberem
os pagamentos via convênios
farão parte de um grande cadas
tro federal e terão seus dados
cruzados com outras bases de
dados, como da Receita Federal
e do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social). O portal, que
funciona da mesmamaneira que
o sistema informatizado de con

trole dos empenhos e saques da
União, o Siafi, põe fim à política
do "jeitinho", que permite o esta
belecimento de convênios com

prefeituras em situação irregular.
Permitirá ídentífícar mais facil
mente empresas fantasmas, cria
das apenas para receber dinheiro
desviado das prefeituras. '

O Ministério da Integração
Nacional quer que a adoção do
sistema seja adiada para 2009, a
fim de evitar uma pane nas trans
ferências neste fim de ano.

AGÊNCIA ESTADO

011: Crise vai gerar 20 mi
de desempregados até 2009
GENEBRA

A atual crise econômica irá

gerar 20 milhões de novos, de

sempregados no mundo até o

final de 2009, revertendo anos
de avanços na área social e agra
vando a pobreza e desigualdade.
O alerta é da OIT (Organização
Internacional do Trabalho) que
prevê demissões em massa dian
te da desaceleração das princi
pais economias domundo, como
Estados Unidos, Europa e Japão.
Em entrevista exclusiva ao jornal
OEstado de S. Paulo, o díretor-ge-

-

ral daOIT, Juan Somavía, elogiou
a situação do Brasil, mas deixou
claro: "Ninguém estará imune ao

problema".
.

'

Pelos cálculos feitos pela
entidade; o número de desem

pregados passará pela primeira
vez a marca dos 200 milhões
de pessoas. "Passaremos de
190 milhões de I�essoas sem

trabalho no início de 2008 para

cerca de 210 milhões. Essa é a

primeira vez na história que a

,humanidade atinge esse mar

ca", afirmou Somavia. Os 20

milhões de novos desemprega
dos seriam gerados.. portanto,
em apenas dois anos.

Ele alerta que os números

podem ainda ser maior; "Esses
dados podem estar inclusive
subestimados", disse o chileno
que dirige a entidade ligada à
ONU. Os cálculos do desem

prego foram feitos a partir dos
dados de crescimento econômi
co divulgados pelo FMI (Fundo
Monetário Internacional).

Um dos principais impactos
será na classe mais pobre. A
camada da população mundial
que ganha menos de US$ 1 por
dia vai aumentar de 480 mi
lhões de pessoas para 520 mi
lhões. Entre os que ganham até
US$- 2, o aumento de pessoas
afetadas será de 100 milhões.

Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, prevê revolução na política brasileira.com novo sistema ,

COMUNICADO
RICARDO PEDRI HOEHN, comunica que requereu junto a

Secretaria Municipal deAgricultura, Turismo e GestãoAmbiental de Schroeder,
lícencíàmento Ambiental Para a atividade de Supressão de Vegetação em

Área Urbana, com localização no Município de Schroeder, Rua Germano
Muller.Bairro Centro.

'

O prazo de 'impugnação junto a Secretaria Municipal de Agricultura,
Turismo e GestãoAmbiental de Schroeder é de 20 (vinte) dias a partir da data de

publicação e o licenciamento será concedido se atendida à legislação ambiental.
-'

Obama agradece
apoio de Powell
WASHINGTON

O candidato à presidência
dos Estados Unidos Barack
Obama recebeu coin satisfação
ontem o apoio declarado pelo
ex-secretário de Estado norte
americano Colin, Powell e su

geriu que ele poderia ter um

.lugar no governo caso a chapa
democrata saia vitoriosa das
eleições de 4 de novembro.

Ao apoiar Obama, o gene
ral Colin Powell, que conti
nua considerando-se repu
blicano, não só. avalizou a

capacidade do jovem senador
de ser o comandante-chefe
e de conduzir a política ex

terna do país, como criticou
duramente a campanha do
senador John McCain, sim
amigo há 25 anos.

Na TV, Powell disse que
não àspira a nenhum cargo no

governo, mas está pronto a dar
suas opiniões ao próximo pre
sidente, caso lhe peça.
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Ofertas válidas até 22110/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro, SEMINOVOS: �TC não Inclusa para todas es modalkíaões de financiamento, que estão

sujeitas é aprovação de cadastro pelá Banco Volkswagen. Consulte sua ccocesstonaría Volkswagen ou a Ouvidoría Banco Volkswàgen: 0800 701 2834-. PROMOÇÃO vALIDA
SOMENTE PARASEMINOVOS.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
'Caraguá Auto Elite
Uma relação de -confionço.

EMPREGADOS NÃO EXISTEM EM ESTOQUE.
Se você está procurando um trabalhador qualificado, procure o SINE.

SAIBA MAIS ACESSANDO WWW.SINESC.GOV.BR·

AMPARO AO
TRABAUIADOR

Ministério do
Trabalho e Emprego

o SINE - Sistema Nacional de Emprego - está presente em Santa Catarina com 105 postos de
�, atendimento em todas as regiões do Estado. Estes postos cadastram, orientam e qualificam

trabalhadores em busca de colocação no mercado. Se a sua empresa procura mão-de-obra qualificada.
cadastresuas vagas no SINE. Nosso trabalho é juntar o trabalho com quem quer trabalhar.

S8cnIIIta de EsIlId.
d811Ss1sl111C1a SaCilL
TniIiaRto .1IaII1IIÇio
www.sst.sc.gov.br

SINE-SC
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