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.. PV pode levar a

" única vaga do P_P
Dúvida quanto ao coeficiente eleitoral gera
batalha por uma das 11 vagas à Câmara
dé Jaraguó do Sul.
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Idéias para um
futuro melhor
Estudantesda redemunicipal participam de
Feira Científica e mostram trabalhos com

objetivo de proteger recursos naturais.
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Comer rápido demais engordo. É o que
mostro uma pesquiso sobre hábitos ali
mentares do Universidade de Osaka,
no Japão. Segundo os pesquisadores, o

velocidade com que se come pode ser

tão decisivo poro o obesidade quanto o

quantidade de alimento ingerido. A Or
ganização Mundial de Saúde estimo que
cerco de 400 milhões de pessoas sejam

.

obesos - 20 milhões delas são crianças
até cinco anos. No estudo, quase metade
qo grupo de voluntários disse comer muito
rápido e até se sentir "cheio". Aqu.eles que
associam os dois maus hábitos tinham três
vezes mais chances de ser gordos do que
os que comem devagar e não ultrapassam
o fronteiro do sociedade.

fonte: Reuters

COMUNICADO
Uma falha no processo de encarte do

jornal foi responsável pelo ausência de

algumas páginas na edição de ontem.
Pedimos desculpas pelos transtornos.
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Agito e natureza
em Porto Seguro
Berço do Brasilpossui uma das noites mais
badaladas do país e praias belíssimas.

Página 8

The Beatles Songs
no palco do Scar
Clóssicos dos anos 60 serõo interpretados
por artistas dê Filarmônica, de Sp, amanhõ.
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DO LEITOR

CHARGE

É, PROFESSOR.
MAS FALTAM ALGUNS

FEIRA

CIENTíFICA

PONTO DE VISTA

Onde está a
,

legitimidade?
Pelo que se observa no período pós-eleição,

Jaraguá do Sul deverá. adotar no próximo go
verno, uma espécie de sistema parlamentarista'
(imperialista e monárquico de fato de direito).
No sistema parlamentar quem governa, dirige,
decide e executa é o primeiro ministro. fá o

Estado é representado pelo Rei ou Rainha, ou
um Presidente, que veste a figura de Chefe de
Estado. Representa o Estado, enquanto o pri
meiro-ministro representa o governo. O chefe
de estado, apenas representa o Estado em Ce
rimônias.

Não governa, não decide, não aparece, a

não ser para o chá das senhoras. Mera figura
decorativa. Mera coincidência? Quem agita

/

os bastidores da transição de Governo em Ja
raguá do Sul, não é a prefeita eleita (chefe de
estado), muito menos seu vice. Muito menos

o presidente do partido. Mas sim, uma espé
cie de primeiro ministro. Aquele que de fato
deve governar este município durante os qua
tro próximos anos. Entretanto, uma pergun
ta: com que legitimidade. Não foi eleito. Não
possui mandato do povo. Os eleitores não o

autorizaram. A Justiça já o impediu. Porém,
pelo visto, na prática, o comando judicial não
teve eficácia. E qual a responsabilidade dos

partidos. Vão permitir que a ilegitimidade se

concretize de fato? Não possuem poderes de
mando sobre seus afiliados? Permanecerão
as intrigas, processos, disputas de interesse
de um pequeno grupo?

Os dirigentes legítimos têm o dever de uma

resposta à sociedade. Não só resposta, mas tam
bém ações. O candidato eleito, precisa dizer a

que veio. Como vivemos em um Estado de Di

reito, não se admite, a figura decorativa de quem
somente ostenta o titulo, mas não governa.

GILMAR PAGANELLI, ADVOGADO

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

enviados para o e-mml redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por curte para a

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

• telefone (. não serão publicados).

Festival de Formos Animadas

GILMAR ANTÔNIO
MOREm, VICE
PRES!DEi'ffE DE AmES
CÊNiCAS - §�;AR

O Festival de Formas Animadas re

editou em sua oitava edição o mesmo

sentimento que tem acompanhado este

projeto desde que ele teve início. A ex

pressão de crianças e adultos com a mo

vimentação de personagens no Centro
Cultural e por todos os lugares por onde
o evento passou demonstram que este

é um evento consagrado pelo público.
Este é um dos mais tradicionais even

tos culturais de Santa Catarina, reu
nindo grupos locais, estaduais, nacio-

nais e internacionais, mostrando uma

arte sem fronteiras e livre da distinção
de idades. Durante o seu período de
realização, levou espetáculos às ruas,
ocupou locais como praças, escolas e

fábricas, socializando a arte e intera

gindo com os espectadores, seja nos

ambientes do Centro Cultural ou nos

espaços públicos.
O Festival de Formas Animadas de

Jaraguá do Sul também cumpriu a sua

função didática, compartilhando o co

nhecimento dos artistas e pesquisado
res desta modalidade cênica, com gru
pos e pessoas vindos de várias regiões
do Brasil e do exterior. O Seminário de

Pesquisa sobre Teatro de Formas Ani

madas, realizado em parceria com a

UDESC - Universidade de Santa Catari-

na, oportunizou a troca de experiências
e o enriquecimento cultural que dão
identidade própria à arte da animação.
Como resultado deste trabalho, a Revis
ta "Móin-Móin" (título que homenageia
Margarete Schlünzen, precursora da
arte de manipulação de bonecos em Ja
raguá do Sul na década de 50) assegu
ra perenidade à memória da produção
artística e contribui para o desenvolvi-
mento desta arte.

.

É a única revista acadêmica des
ta modalidade, no Brasil. E publicada
aqui em Jaraguá. Da primeira edição
aos tempos atuais, o Festival de For
mas Animadas já é reconhecido como

marca cultural de Santa Catarina pelas
dimensões que alcançou junto ao pú
blico, produtores e artistas.
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"O poder que
vale mesmo é o

do dinheiro. "
MÃO SANTA (PMDB-PI),

SENADOR,
sobre cancelamento de audiência

pública para que o governo
explicasse os impactos da

crise no Brasil.

" Faço-se Justiça.
Cumpro-se o lei. "

GARIBALDI ALVES (PMOB-MTI,
, PRESIDENTE DO SENADO,

acatando questionamento da
Procuradoria Geral da República,

sobre o nepotismo na Casa.

" Isso é típico de

regime autoritário. "
JARBAS VASCONCELOS

(PMDB-PE), SENADOR,
criticando o presidente Lula que
disse poder fazer o que quiser
por conta de sua popularidade.

Em julgamento
o processo que pede a cassaçõo do governador Luiz Henrique da Silveira (PMOB)
volta à pauta do Tribunal Superior Eleitoral e pode ir o plenário ainda nesta

semana. As testemunhas requeridas para defender o vice Leonel Pavon já se ma

nifestaram. Pavon defendeu-se dizendo que nõo tem nada a ver com provável uso
de recursos p'úblicos em 2006 na reeleiçõo de LHS para a propaganda de obras do
governo no primeiro mandato em jornais, rádios e tevês, porque era senador. A

acusaçõo é da coligaçõo que apoiou Esperidiõo Amin (PP).Luiz Henrique já tinha
quatro votos declarados pela cassaçõo de seu mandato quando o julgamento no

TSE foi suspenso para ouvir Pavon. Agora os esfo(ços da defesa do governador
se concentram na possibilidade de um novo recurso caso o sentença o con

dene. Se isso ocorrer, quem vai assumir? Amin, o segundo colocado, já que
a cassaçõo atingirá Pavon também? Haverá uma nova eleiçõo geral ou um

novo governador será eleito, indiretamente, pela Assembléia Legislativa?

MODELO
Não passa dia que O Correio do Povo não
sirva de pauta para jornais até mesmo de

circulaçõo estadual etevê. E nõo é de hoje.
Coincidentemente, hábito de gente que
costumava, gratuitamente, desdenhar
e que agora têm este jornal como fiel
fonte de consulta para se informarem de
fatos relevantes que publicam um dia ou

mais depois. É a lei do menor esforço, que
evidencia a falta de compromisso com a

informaçõo. Mas serve para que o leitor
do Correio compare e abra o olho.

PRONTOS
Oos onze nomes que a coligaçõo
"Unidos Por Jaraguá" mapeou para
a comissõo que representnré a pre
feita eleita Cecília Konell (OEM) no

governo de transição (veja edição de
ontem à página 4), quatro sõo ex-se

cretários e dois ex-prefeitos: Irineu
Pasold (PSOB), que assume como

vice, e Ivo Konell (OEM). Ou seja, do
lado de fora, experiência de sobra
para periciar os números que võo ser

postos à mesa.

DE FORA
Prefeito Moacir Bertoldi (PMOB)
nõo deve compor o governo de
transição. Vai deixar que os ques
tionamentos feitos pela coligaçõo
"Unidos Por Jaragu( sejam res

pondidos pelos secretários que
representam cada uma das pastas.
Vale lembrãr que as informações

iff] repassados .se transformam em
.

� documentos públicos, avltlizados

ii por aqueles nomeados poro falar
.£fitl em nome do Executivo.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2008

ÉASAÚDE
A Rádio Brasil Novo (www.radiobra�í.novo.com.br) perguntou à populaçóo
qual a prioridade, entre saúde, trânsito e transporte coletivo, do prefeita
eleito Cecília Konell (DEM)�O résul�ado da consulta elegeu a saúde (57.2%),
como prioridade das prioridades. Oepois o trânsito (2l1%) e, por fim, o
transporte coletivo (16.7%). Trõnsito e transporte, mesmo que somados os
índices, ficam 14,4% abaixo dos que.querem o saúde público funcionando.

MAIS VOTADOS 1
Definitivamente, nenhum, nem outro. Nem Cecília Konell (OEM), com mais

de seis mil votos de vantagem sobre,Moacir Bertoldi (PMOB) e nem Irineu j

Pasold (PSDB), que venceu Cecília em 2004 com diferença superior a sete mil
votos. Segundo o histórico de eleições do Tribunal Regional Eleitoral, a maior
diferença entre candidatos majoritários ocorreu em 1988, com a vitória do
entõo peemedebista Ivo Konell.

MAIS VOTADOS 2
Foram 16.988 votos para o candidato Konell (PMDB) e 8.196 para Victor
Bauer (POS), o segundo colocado. AI,tevir Fogaça Júnior (PFL), com 2.244,
Sávio Murilo Piazera de Azevedo (PL) com 1.264 e Clemente Mannes (P'O com

1.107 foram os outros concorrentes. Somados/os votos destes quatro candi
datos totaiizaram 12.811 votos. E, ainda assim, 4.177 o menos que Konell.

MAIS VOTADOS 3
Na história das eleiçõesmajoritários de Jaraguá, pelo ordem os mais votados

.
foram: em 1992, Durval Vasel (PTB), eleito com 24.654 votos; em 2000, Irineu
Pasold (PSDB) cOm 28.928 votos; em 2004, Moacir Bertoldi (PR) que totalizou
26.899 e, em 2008, Cecília Konell com 31.051 votos.

TUDO BEM? 1
Perguntar nõo ofende: e aquela parede-construída no Arena Jaraguá, que nõo
'estava no projeto original e que teria sido feita por algum pedreiro da obro,
segundo o vereadore relator de CEI da Câmara Pedro Garcia (PMOB)? A pare
de, apontada em relatório conclusivo, foi mesmo o que provocou a explosão
ocorrida em julho do ano passado por conta de vazamento de gás metano do

antigo lixõo, hoje área de estacionamento do complexo?

TUDOIEM?2
A terceirização do merenda escolar também foi alvo de investigações da cá
m9ra com relatório eontund�nte assinado pelo vereadora Maristela Menel
(PT do B), à época já uma aliada do prefeito Bertoldi. O documento condena
sumariamente o Executivo e está com a Promotoria Pública. Incluindo a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PCdo B), que assinou o contrato com a SPAlimen"
tos na ausência do prefeito. Perguntar não ofende: fica o dito pelo não dito?

FOLHA
Prefeito Moacir Bertoldi (PMOB) garante que deixa a Prefeitura em melhores

condições que aguelas quando assumiu. Afirma que gerenciou uma admi

nistraçõo enxuta, sem excessos com a folha de pagamento que, segundo ele,
representava 48% da receita corrente líquido do município em janeiro de
200S e reduzida para 43% em sua gestão. .

'
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FAZENDO AS CONTAS

JARAGUÁ DO SUL

O PV poderá questionar na

Justiça o resultado das eleições
no que se refere à titularidade
de uma das 11 vagas na Câma
ra de Vereadores. Para a sigla, o
PP pode não ter atingido o coefi
ciente eleitoral e, com isso, abo
canhar a única vaga conquistada
pelos progressistas. O candidato

Eugênio Juraszek (PP) recebeu
1727 votos e conseguiu ser eleito

porque seu partido somou 7186

votos, exatamente o número do
coeficiente eleitoral.

O índice se obtém dividindo
o total de votos válidos - 79052
- pelo número de cadeiras na

Câmara: 11. O resultado desta
conta é uma dízima periódica:
7186,5454545454... Membro da
Executiva do PV; Joaquim Do

mingos analisa que, se forem
considerados os "quebrados", o

PP não atingiu a votaçãomínima
exigida. "Universalmente, a ma

temática arredonda para cima, e
não para baixo", afirma.

Neste caso, a vaga ficaria
com a coligação República Verde
(PR!PV) que, segundoDomingos,
possui a maior sobra de votos.

POLÍlICA----------

Pela ordem, assumiria a vaga na
CâmaraAmarildo Sarti (PV), que
recebeu 1345 votos, oito a mais

que o vereador eleito menos vo

tado. O dirigente também infor
mou que o partido encaminhou

documentação para advogado da
coligação, para que faça análise e

esclareça se há ou não possibili
dade de reclamar a cadeira.

Domingos acredita que tudo

dependerá se a Justiça Eleitoral
considera, ao arredondar o coe

ficiente eleitoral, a primeira ou

mais de uma casa decimal. "Fal
tou mais de meio voto. É uma

coisa a se questionar", acrescenta,
frisando que o objetivo é esclare
cer as dúvidas levantadas dentro
do partido sobre os cálculos para
a distribuição das cadeiras no Le
gislativo. "Não é nada contra o PP
nem contra o vereador eleito".

Procurado, Amarildo Sarti
disse somente que a questão está
sendo resolvida pelo pv. 'Acre
dito que o partido deve buscar
o que é legítimo. Se for, a gente
atende. Se não for, não deve bus
car", resumiu.

C'

CAROUNATOMASEW P_rimeiro suplente da coligação República Verde, Sorti assumiria vaga

ode brigar or vaga na Câmara
Partido acredita que PP pode não ter atingido o coeficiente eleitoral.

Se houver

possibilidade,
vamos brigar

o que diz o lei
De acordo com o artigo 106

.

do Código Eleitoral, determina-se
o coeficiente eleitoral "dividin
do-se o número de votos válidos

apurados pelo de lugares a pre
encher em cada circunscrição
eleitoral, desprezada a fração se

igualou inferior a meio, equiva
lente a um, se superior".

O partido que não atingir este
índice não pode receber nenhu
ma cadeira. Na prática, significa
que um vereador pode ser mais
votado que outro que for eleito e

mesmo assim ficar de fora da Câ
mara. Para se chegar ao número
de vagas que cada partido terá, o
total de votos dos candidatos da

coligação é dividido pelo coefi
ciente eleitoral.

PLEITOS ENCAMINHADOS
PELOS MUNiCíPIOS DA AMVALI

• PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
BÁSICO DOS 7 MUNiCíPIOS
Proponente: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
Básico Vale do Itapocu
Valor: R$ 1.120.000,00
Órgão Federal: Ministério das Cidades

• AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS
HOSPITAIS DE JARAGUÁ DO SUL
Proponentel: Hospital e Maternidade São José

. Valor: R$ 1.500.000,00
Proponente 2: Hospital e Maternidade Jaraguá
Valor: R$ 3.113.597,87
Órgão Federal: MinistériO da Saúde

• COMPRA DE EOUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DE GUARAMIRIM

Proponente: Hospital Santo Antônio
Valor: R$ 300.000,00
Órgão Federal: Ministério da Saúde

• IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURíSTICOS NO
VALE DO ITAPOCU - VALE DOS ENCANTOS
Proponente: Convention & Visitors Bureau e outros
Valor: RS 1.500.000,00
Órgãos Federais: Ministério do Turismo

Parlamentares prometem
verbas para a microrregião

• PLANO DIRETOR DE RECURSOS HíDRICOS
DA BACIA DO RIO ITAPOCU
Proponente: Comitê de Gerenciamento da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu / Amvoli
Valor: R$ 1.605.569,00
Órgão Federal: Ministério do Meio Ambiente

JARAGUÁ DO SUL

Saúde, preservação de re

cursos hídricos e saneamento,
cultura e desenvolvimento tu

rístico, infra-estrutura viária e

mobilidade urbana, e tecno

logia. Estas são as áreas dos

projetos para os quais os mu

nicípios da região da Amvali

pleiteiam recursos federais.
Os eixos considerados cen

trais ao desenvolvimento do
Vale do Itapocu foram compi
lados em documento entregue
à senadora Ideli Salvatti (PT).

Ideli é coordenadora do Fó
rum Parlamentar Catarinense

que, na última segunda-feira"
realizou um seminário regio
nal em Joinville com objetivo
de discutir as propostas para
elaboração das emendas de
bancada ao Orçamento da
União para 2009.

O secretário-executivo da
Amvali, Alessandro Vargas,

tem boas perspectivas de que
os projetos, que totalizam
mais de R$ 15 milhões, serão
beneficiados com recursos do

orçamento através das emen

das parlamentares, ainda que
nenhum dos deputados fede
rais representem, de fato, a re
gião. "Consideramos a reunião

produtiva, primeiro porque
nosso grupo era o mais orga
nizado, o que dá credibilidade
as propostas", aposta.

"Outros municípios não es

tavam no nível de comprome
timento que estávamos", con

tinua Vargas, informando que
cerca de 30 dirigentes políticos
e de entidades representaram
a região no evento, motivo, se

gundo ele, de elogios dos parla
mentares, que se compromete
ram em contemplar o Vale com

recursos. O montante total das
emendas de bancada, 'entretan
to, não fbi informado.

j,��------�--�--��--------�--��-----

• PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO CULTURAL
Proponente: Diversos -.r ..

Valor: R$ 1.500.000,00
Órgão Federal: Ministério da Cultura

• EIXO RODOVIÁRIO SUL
Proponente: ProJaraguá / Amvali
Valor: R$ 1.000.000,00
Órgão Federal: Ministério dos Transportes

• MANUTENÇÃO E MElHORIAS NA BR-280
- TRECHOS URBANOS
Proponente: Prefeituras de Jaraguá do Sul,
Corupá e Guaramirim
Valor: R$ 1.500.000,00
Órgão Federal: Ministério dos Transportes

• PAR�UE TECNOLÓGICO DE JARAGUÁ DO SUL
Proponente: Prefeitura de Jaraguó do Sul /
Unerj / Apevi
Valor: R$ 2.176.604,00
Órgão Federal: Ministério da Ciência e Tecnologia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA. 23 DE OUTUBRO DE 2008--------------------GEML

FEIRA

Idéias transformadas em ciência
Alunos domunicípio expõem trabalhos com intuito de conscientizar população
JARAGUÁ DO SUL

Conscientização. Esta é a

palavra-chave para 210 jovens
ativistas de Jaraguá do Sul. Eles

protegem a fauna, a flora e até o

corpo do ser humano através de
soluções simples, porém, com

capacidade de impactar de for
ma bastante positiva a vida das
pessoas. Ontem, esses novos

protetores do meio ambiente

apresentaram 42 trabalhos cíen
tíficos durante a Feira Planeta Es
cola 2008. O evento, que reúne
as melhores sugestões dadas por
estudantes da rede municipal de
ensino, tem a pretensão de in
centivar o conhecimento e a exe

cução de projetos investigatórios.
Mas, na prática, os resultados
vão muito além.

Os meninos Adriano Ma
chado Junior, Nicolas Adams,
Jean Grim e Luan Luprest são

exemplos nítidos disso. Há al

guns meses, o quarteto resolveu

participar da feira científica. do
colégio Max Schubert. A idéia
era montar maquetes sobre um

tema que ganhou repercussão
internacional nos últimos anos:

o aquecimento global. Eles se

motivaram e construíram uma

pequena cidade com direito até a

duas fábricas emissoras de fuma

ça e um tomado em movimento.
No entanto, quem acompa

nha a explicação, percebe que o

grupo não parou nisso. Graças ao
projeto, houve mudanças signifi
cativas nos hábitos dos adoles
centes e, por conseqüência, na
rotina de familiares e amigos.
Pensando na preservação am

biental, a turma incentiva a tro- o

ca do automóvel pela bicicleta
na comunidade na qual.vive e

o uso racional das sacolas plás
ticas por parte dos consumido
res e donos de supermercados.
"Não foi apenas um trabalho. O

aprendizado é para toda a nossa

vida", resumem.
--..

Conforme Leocádio Neves e

Silva, um dos 36 jurados da feira,
o pensamento desses alunos de
monstra, acima de tudo, engaja
menta.' "Eles desempenham um

papel importante, têm percepção
do mundo", afirma. Por isso, a

mostra de ontem o surpreendeu
pela qualidade.

Para o quarteto da Max Schubert, vencer é detalhe, basta conscientizar sobre riscos do aquecimento globalKEllY ERDMANN

,

mE Oleo usado vira sabão e água
a: vinda da chuva é reaproveitada

JARAGUÁ DO SUL

Assim como aconteceu no

grupo da escola Max Schubert,
uma turma do colégio Jonas de
Souza, na TifaMartins, também
aprendeu muito com a propos
ta de participar da feira cientí
fica do município. Pautado por
notícias de jornais, o grupo de

Thayná Odwazny, 14, decidiu
transformar material descartá
vel em umainvenção domésti
ca. Os estudantes utilizaram o

óleo que restou na cozinha de
.

casa para fazer sabão e, de brin
de, deram à família a chance de
economizar.

Com apenas R$ 20 gastos na
compra dos ingredientes neces
sários, foi possível fazer cerca
de 120 barras do produto. Para
chegar a este resultado três re

ceitas precisaram ser testadas.
Os dois erros iniciais, porém,
não frustraram a equipe. "Não
se pode despejar o óleo em

qualquer lugar emuitas pessoas

não têm noção dos malefícios
causados pela atitude", ensina
Thayná.

O jovem João da Rocha, 14,.
fala o mesmo quando o assunto

é. a água. Ele e os amigos desen-
.

volveram um projeto para rea

proveitar o excesso das chuvas
através de cisternas. Segundo o

garoto, com o sistema, é possível
reduzir os custos do dia-a-dia. O

. investimento vai de R$ 800 a R$
3 mil e o líquido captado serve

para regar plantas e lavar carros
e calçadas, por exemplo.

A Feira Científica Planeta
Escola aconteceu na Arena Jara
guá, ontem. Os trabalhos apre
sentados foram selecionados em

eventos organizados nas 22 ins

tituições de ensino participantes
durante os últimos meses. Os
três vencedores das duas cate

gorias (6° e 7° ano/8° e go ano)
receberam prêmios, assim como

as entidades e os professores res
ponsáveis também.

o soda cáustico em uma b
e acrescente o águo. Mist
ngredientes até se dissolvere
seguido. odicione o óleo e o

pre mexendo. Após quatro
horas, o tirar o sobõo do formo e

cortá-lo em pedaços conforme o tama
nho pretendido.

Escola adotou sugestão de ólunas e já recicla óleo de cozinha, receita gera economia e dil1'i",.i poluição

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

� O CORREIO DO POVO
IL:.II QUINTA-FEIRA. 23 DE OUTUBRO DE 2008

MEDO E PREjuízo

POLíclA/GERAL---------

Dois mercados são alvos de assalto
Crime foi na Barra do Rio Cerro. Bandidos usavam capacete e fugiram de moto
JARAGUÁ DO SUL

Dois mercados localizados na
Rua Pastor Albert Schneider, na
Barra do Rio Cerro, foram assal
tados na tarde de ontem. Usando
capacetes, os bandidos renderam
as funcionárias, levaram todo
o dinheiro dos caixas e fugiram
numa motocicleta em direção a

Pomerode. Os funcionários do

supermercado acreditam' que a

ação durou menos de dez mí
nutos, já que os dois estabeleci
mentos ficam distantes poucos
metros um do outro.

O primeiro assalto aconteceu
no Mercado Lajeado. A operado
ra de caixa Jandira de Medeiros,
36 anos, conta que dois homens
armados entraram no local e

anunciaram o assalto. "Eles man
daram a gente (as caixas) virar
para trás e levaram tudo o que ti
nha nos caixas", comentou, ain
damuito assustada.

Na hora do assalto, cerca de
dez clientes estavam no local. O
motorista do mercado, Nicolau
de Liz, conta que perseguiu os as

saltantes usando uma caminho
nete por cerca de um quilômetro,
até perdê-los de vista. Segundo

,r-

ele, os dois estariam numa moto

preta e usariam capacetes verme-
lhos.

.

Em seguida, foi a vez do
Mercado Contelli ser invadido.
A operadora de caixa Andressa
Cantelli, 21 anos, lembra de ter

reparado apenas que um dos
bandidos usava um capacete
cor-de-rosa, ''Ele disse que era

para virar para trás e abrir a gave
ta e que não era uma brincadei
ra", contou, O proprietário, Airto
Cantelli, 41, também perseguiu
os bandidos usando uma kom
bi até a entrada da Choco Leite.
Cantelli e Liz perderam a moto
de vista quando o veículo entrou
numa rua em direção ao Bairro
Rio Cerro.

As vítimas acreditam que os

dois mercados forarri alvo dos
mesmos assaltantes. Mas como

tudo aconteceu muito rápido,
havia dúvidas quanto à cor da
moto e dos capacetes dos ban
didos. Os prejuízos não foram
calculados. Os assaltantes não
foram localizados até o fecha
mento desta edição.

Abertura de rua
é questionada

DAIANEZANGHEUNI' " Andressa Cantelli diz que ação durou menos de dois minutos e que todo o dinheiro do caixa foi levado

PM epreende 1.460 'pedras de
crack com três traficantes
GUARAMIRIM/JOINVILLE

Policiais militares de Guara
mirim, Jaraguá do Sul eIoínville
prenderam três traficantes e apre
enderam cerca de 365 gramas de
crack, quantidade suficiente para
a produção de aproximadamen
te 1.460 pedras para o consumo

final. A operação aconteceu na

tarde de terça-feira, graças a uma

denúncia anônima.
Por volta das 17h, a PM abor

dou oChevette placas AZZ-4755,
de Jaraguá do Sul, na Rodovia
do Arroz. Embaixo do banco do
motorista, a PM encontrou cer

ca de 50 gramas de crack que
renderiam cerca de 200 pedras.
O condutor, Valcir Toebe, 23

anos, conhecido como Alemão,'
confessou que comercializava a

droga há cerca de quatro meses

e que comprava a substância de
um traficante de Joinville, conhe
cido como Juce.

N� casa de [uce (Iucemar

Franca Alves da Silva), 28 anos,
localizada na Rua Valdir Woz,
no Bairro Vila Nova (loínvílle},
foram encontradas aproxima
damente 295 gramas de crack,
que totalizariam 1.180 pedras,

.
e também uma pistola calibre
6,35 com 37 munições intactas,
uma balança de precisão, R$
292 em dinheiro, quatro celula
res e um notebook.

Em seguida, a PM foi até a

casa do traficante Rogério da
Silva Oliveira, 33 anos, que é
cunhado de Juce. Lá os poli
ciais encontraram 20 gramas de
crack, que renderiam em torno

de 80 pedras para o consumo

final, quatro celulares e uma es

pingarda de ar comprimido.
Valcir Toebe, que mora em

Jaraguá do Sul, foi levado ao

Presídio Regional do municí
pio. Já Jucemar da Silva e Ro

gério Oliveira estão no Presídio
de Joinville. Moradores criticam abertura de rua a poucos centímetros do ribeirão

JARAGUÁ DO SUL

Moradores do Bairro Água
Verde estão preocupados com a

abertura de uma rua, com cer

ca de 400 metros de extensão
às margens dó Ribeirão Chico
de Paulo (ao lado da Igreja São

Judas Tadeu). Eles temem que a

obra provoque deslizamento de
terra e a obstrução do ribeirão
nos períodos de chuva.

O presidente da Associação
de Moradores, Luiz Hirschen,
acredita que a obra não está de
acordo .com a legislação am

biental. '� lei prevê que nada
pode ser construído a distância
mínima de 15 metros de cada

. margem do rio, mas não é o que
o acontece aqui", comenta.
� O proprietário do terreno não

g foi encontrado para falar sobre o

� assunto. Ontem à tarde, a repor
� tagem também não conseguiu
@ informações com a Fujama (Fun
� dação Jaraguaense do Meio Am-
biente), que autorizou a obra.
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RECONHECIMENTO

Weg e Samae são
empresas cidadãs
Entidades recebem prêmio hoje, na Scar

Duas entidades de Jaraguá
recebem o título de Empresa
Cidadã no evento promovido
na noite de hoje pela Associa

ção dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil (ADVB),
no Espaço Panorâmico Socie
dade Cultura Artística (Scar), às
19h30. A Weg e o Serviço Autô
nomo Municipal e Água e Esgo
to (Samae) serão premiados na

categoria 'Ação Comunitária".

Outras 14 empresas catarinen
ses receberão o reconhecimento
da associação. O prêmio está em
sua décima edição.

Todas as empresas parti
cipantes submeteram suas

ações ao crivo do júri que
dentre as 43 inscritas selecio
nou os 16 melhores cases. A

Weg concorreu com os traba
lhos realizados no Centro de
Treinamento Weg, fundado
em 1968 e responsável pela
formação de mais de dois mil

profissionais, jovens e adul
tos. No Centro, o estudante

ganha Plano de saúde e odon

tológico, vale-farmácia, refei
ção subsidiada, bolsa auxílio,
participação nos lucros, mate
rial didático, curso de inglês
e, ao final, certificação Weg,
reconhecida pelo Senai.

AÇÃO NAS ESCOLAS
A autarquia da Prefeitura de

[araguá do Sul concorreu com o

Programa de Educação e Valori

zação da Água, criado em 2005 e

voltado ao público infantil, bus
cando o ensino em prol da pro
teção e conservação da água. As
aulas são realizadas em 45 ins

tituições de ensino, formando
cerca de dois mil alunos ao ano,

após 12 encontros realizados em
um semestre letivo.

Desde o início das premia
ções, em 2000, outras quatro
empresas da região foram cha
madas para receber o troféu
ADVB: Malwee Malhas Ltda,
Marisol S/A, Comércio Brei

thaupt S/A - de Jaraguá do Sul
- e Natureza Central de Trata

mento de Resíduos Industriais
Ltda - de Schroeder.

FREDERICO CARVALHO

..

Realizado desde 2005, o Proeva formo cerco de dois mil alunos 00 ano

MASSARANDUBA

Um convite à Stammtisch
Estõo abertas as inscrições para os grupos que desejam participar da 30

Stammtisch de Massaranduba, que será realizado no dia 8 de novembro. A festa
é porte dos comemorações dos 47 anos de aniversário de emancipaçõo da ci- .

dade. Cada grupo deverá pagar uma taxo de R$ 50 poro oficializar-o inscriçõo.
O dinheiro arrecadado será revertido poro a Caso do Amizade/Rotary, onde será
utilizado poro ações sociais promovidas pelo entidade.

Ano· passado, 35 grupos se inscreveram e a fesla atraiu cerco de cinco. mil

pessoas ao local do encontro de amigos. De acordo com a administração munici
pal foram consumidos aproximadamente cinco millitros de chopp. Poro os pes
soas que possam pela festa, mos nõo possuem barrocos, serõo comercializados

salgados e bebidos em quiosques administrados pelo Rotary, arrecadando fundos
poro a Coso da Amizade. Mais informações pelo telefone (47) 33791223-ramal
218, com Adamir Isidoro.
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SDR assina ordem de serviço
poro a reforma de 'escolas
REGIÃO

Na tarde de hoje a Secretaria
de Desenvolvimento Regional as
sina sete ordens de serviço para a

aplicação de R$1.325.200,00 em

reformas de escolas estaduais. O
secretário

. de Desenvolvimento

Regional, Lia Tirani, e demais

gerentes da SDR Jaraguá do Sul
estarão acompanhados do secretá
rio de Estado da Educação, Paulo
Bauer, para a cerimônia. Diretores
das instituições de ensino e presi
dentes das Associações de Pais e

Professores completarão o grupo.
De Jaraguá do Sul, serão

cinco beneficiadas. A Escola
Estadual Básica Valdete Inês
Piazera Zindars, Julius Kars

ten, João Romário Moreira,
Erich Gruetzmacher' e Abdon
Batista recebem ao todo R$
859,3 mil. Em Guaramirim a

escola Alvino Tribess recebeu
R$ 227,2 mil e de Schroeder a

instituição beneficiada foi a es
cola Luiz Delfino, que recebeu
o montante de R$ 238,7 mil.
Serão realizadas obras nas co

berturas das escolas, instalações

elétricas, pinturas, reformas na

estrutura e mesmo a construção
ou adaptação de ambientes.

Durante o evento dois alunos
da rede estadual participantes dos
programas Jovens Embaixado
res e Novos Valores, falarão so

bre experiências adquiridas nas

duas atividades. Aproveitando a

ocasião a gerente de Educação,
DeniRateke oficializará de forma
simbólica a entrega de uniforme
de verão para a rede estadual
de ensino. Cada aluno receberá
uma camiseta, uma bermuda e

uma sandália de dedos.
Na tarde de ontem o secre

tário de Estado do Desenvolvi
mento Regional, Lia Tironi em

passou os novos membros do
Conselho de Desenvolvimento

Regional. Assumiram o presi
dente da Câmara de Vereadores
de Massaranduba, Sílvio Sea
burri e o presidente da Câmara
de Vereadores de Schroeder,
Valmor Pianezzer. O encontro

do conselho foi realizado às 14h
na Associação Empresarial de
Schroeder (Acias).

Parede cai sobre operário
em escele de Barra Velha'

.0 pedreiro Carlos Alberto
Ferreira Leal, 45 anos, sofreu
um acidente de trabalho no

final da tarde de terça-feira
enquanto reformava a Escola
Estadual Básica Conselheiro

Astrogildo Odon de Aguiar. O
en operário se desequilibrou en

� quanto construía um muro na

� escola e caiu de uma altura de

.� aproximadamente três metros.

g Assim que atingiu o chão a pa

� rede cedeu por cima do corpo
a
a::
«

de Leal, mantendo-o preso nos
escombros.

A vítima foi socorrida pe
los colegas de trabalho com

ferimentos nas costas, braços,
cabeça e fortes dores na região
pélvica. Levado para o Pronto
Atendimento de Barra Velha,
o pedreiro recebeu curativos
e foi encaminhado ao hospital
São José, de Joinville. Carlos
Leal não teve nenhuma fratura
e passa bem.

/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul
Reconhecimento pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho

em 21/06/68 sob Processo n° 122.0.70.

Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225 - Fone/Fax: 275-0.389

89251-620 - Jaraguá do Sul - SC

EDITAL [IE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno
gozo de seus direitbs sociais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
no próximo dia 11 de novembro de 2008, às 13:00 horas em primeira convo

cação e caso não haja número legal, haverá uma segunda convocação para
uma hora após, isto é, às 14:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer
número de associados presentes, a qual será realizada na sede do Sindica

to, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
1 . Leitura, discussão e votação da previsão orçamentária para o exercí-

cio de 2009, bem como o respectivo parecer do Conselho Fiscal;
2. Seguro do prédio e seu conteúdo;
3. Assuntos diversos do interesse da classe.
Jaraguá do Sul, 22 de outubro de 2008.

Edgar Homburg - Presidente
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TURISMO

VARIEDADES---------
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FESTA TODO DIA NO BERÇO DO BRASIL
! Porto Seguro tem o agito da vida noturna e a natureza exuberante do litoral
{l
t
4,

f
�
t

- .r-

1
},

;

A história do Brasil começa em Porto Se

guro, na Bahia. Considerada um monumen

to nacional, a cidade fica na Costa do Desco
brimento, onde há 300 anos chegaram os

portugueses, dando início à colonização do
país. Hoje, os monumentos, igrejas e belíssi
mas praias fazem domunicípio um dos des
tinos mais visitados

por turistas de todo
o Brasil.

Porto Seguro é
considerado Pat-
rímônio
Nacional
1976. Com

Histórico
desde
belas

praias repletas de
barracas, bares e res

taurantes, a cidade
fica no extremo
sul da Bahia, a 700

quilômetros da capi
tal - Salvador -, e

tem suas atividades
econonucas basea-
das no turismo, extração vegetal, agricul
tura, pecuária e pesca.

A diversão vai desde um roteiro históri
co e cultural até passeios mais agitados,
tanto durante o

dia, quando o lazer
náutico é pratica
do, como à noite,
quando os bares da
orla, barracas de
ruas e restaurantes
de diversos tipos 'de
culinária lotam. A
chamada "Passare
la do Álcool" tem

várias barracas em

uma mesma rua e é
um dos points mais

agitados da noite.
Na orla, acontece

o famoso "Reggae
Night", com música ao vivo, em vários
dias da semana.

Se em Porto Seguro existe festa todas
as noites do ano, no Carnaval e no verão a

cidade simplesmente vai à loucura. A Pas
sarela do Álcool fica lotada de blocos, trios
elétricos e bandas, que se apresentam em

meio à festa que domina a cidade. Se o Car-I
I
t

I
t
t

I
I

naval em todo o país acaba na Quarta-feira
de Cinzas, em Porto Seguro a data é apenas
o marco de uma nova festa: o Carnaporto, o
Carnaval prolongado.

A grande atração da cidade, ao lado da
vida noturna, é, sem dúvida, o. litoral. A
Costa do Descobrimento esconde maravil

has naturais e praias
desertas, repletas
de falésias, piscinas
naturais em recifes
de corais, areia clara
e todo o necessário

para uma viagem
cheia de aventuras e

descanso.
O turista, no en

tanto, não deve se

enganar: embora as

praias da cidade de
Porto Seguro sejam
animadas, elas já es

tão mais desgastadas
e não têm a mesma

beleza que as outras praias da Costa do
Descobrimento. Para chegar a estas praias,
porém, o turista deve ter uma certa dose de

paciência e enfrentar alguns quilômetros de
estrada de terra.

Pelas praias ao

'norte da cidade, esp
alham-se as grandes
cadeias de hotéis à
beira-mar e também
acontecem os famo
sos luaus de Porto

Seguro. Quem se ar

risca e segue mais
ao sul, começa a ver.

praias exóticas, com
coqueiros e recifes
de corais que, quan
do a maré baixa,
formam verdadeiras

piscmas naturais.
As melhores praias desta região são as de
Arraial D'Ajuda.

Ao sul de Porto Seguro ficam ainda as pra
ias de Trancoso, Cumuruxatiba ou Caraíva.
Nestas praias existem as grandes mansões de
artistas famosos', há redutos de naturalistas -

perto da praia de Pedra Grande - e a natureza
realmente faz valer apena a viagem.

cosMOs
TURISMO

(47) 2106 .. 0101

Natal em P()rto

segura-SA
8 dias e 7 noltes .

A partir de 10x
. R$ 113,80
Saída: 20/12/2008

Revei.lon em
arto seguroasA
8 dias e 7 noites
A partir de 10x

R$174,80
Saída: 27/12/2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----,-------VARIEDADES
NA TELA

O CORREIO DO POVODQUINTA·FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2008

,

UMA SERlE EM SALVADOR
/ /

"O Paí, O" estréia dia 31 na Globo e mostrará o lado cantor de Lázaro Ramos
A Globo estréia na próxima

sexta, dia 31, logo após o "Glo
bo Repórter", o seriado "á Pai,
á". Produzido em parceria
com a Dueto Filmes, a atração
tem como ponto de partida a

vida dos moradores de um ani
mado cortiço do centro histó
rico de Salvador e vai mostrar,
em seis episódios, um retrato

irreverente e musical de uma

Bahia pop e contemporânea.
Protagonizado por Lázaro Ra
mos e com a participação do
Bando de Teatro Olodum, o se

riado vai trazer a criatividade,
a alegria de viver, o deboche, a
consciência social e a musica
lidade do povo soteropolitano
às noites de sexta-feira.

, Filmado em Salvador de ju-
nho a agosto deste ano "á Paí,
á" é baseado.no filme de mes

mo nome de Monique Garden
berg, lançado em 2007. Os seis

episódios inéditos para a tele
visão foram escritos por Guel
Arraes e Jorge Furtado, com a

colaboração de Monique Gar

denberg e Mauro Lima.
No elenco, ao lado de Láza

ro Ramos, estão atores do Ban
do de Teatro Olodum e ainda
Matheus. Nachtergaele, Stênio

Garcia, João Miguel, Virgínia
Cavendish, Nanda Costa e Pre
ta Gil, que fazem participa
ções especiais. Matheus viverá

Queixão, um vilão que tempera
suas maldades com altas doses
de maluquice. Lázaro Ramos

será o protagonista Roque. "Ele
é urn aspirante a cantor român

tico, que tem compromissos
sociais com a comunidade em

que vive. É claro que, em cada

episódio, os autores optaram
por fortalecer algumas caracte

rísticas de Roque. Por isso, ele
pode parecer mais cômico em

um, ou mais heróico em outro.

Mas uma das características
dos personagens de 'á Paí, á' é
que eles não são uma coisa só o

tempo todo", diverte-se Lázaro.

Matheus viverá Queixõo, um vilõo

que tempera suas maldades com

altas doses de maluquice

Formado por atores da
Bahia que levam para o palco
um olhar crítico sobre a situ

ação do negro na sociedade
brasileira, o Bando de Teatro
Olodum foi criado em 1990,

.

destacando-se pela lingua
gem própria e popular, pelas
ímprovísações, criatividade e

muito bom humor.

Originalmente desenvolvi
do para o teatro pelo diretor
Márcio Meirelles, o espetá
culo "á Paí, á" fez sucesso

mostrando a síntese .da luta
dos moradores e· freqüenta
dores do Pelourinho, centro

da efervescência cultural de
Salvador. "Hoje essa história
se mistura com a dos turistas,
antigos colonizadores, que
vão até aquele epicentro da fo-
'lia em busca, sobretudo, desta
força vital que vem da cultura
de raiz brasileira. Cada um se

alimenta do outro, já que o tu

rismo traz o ganha-pão desses

'posseiros' do Pelourinho. É
uma contradição em si: quem
os expulsa os alimenta e, por
tanto, os atrai de volta", expli-

CJ
ca Monique Cardenberg,

'3 Dos palcos, "O Paí, O" che
� gou às telas do cinema e agora
� será uma série de televisão,
� cujo nome vem de um díále
� to comum na Bahia que quer
dizer "Olhe para isso, olhe".
A trilha sonora da série, que
também tem o dedo deMoni

que Gardenberg, vai surpreen
der trazendo um Lázaro Ra
mos cantor. O ator fez aulas de
canto durante dois meses para
adaptar seu timbre de voz.

"Meu personagem tem uma

voz diferente da minha, que é
mais grave. A do Roque é mais

aguda, típica de um cantor de
trio elétrico", conta Lázaro.

Lázaro Ramos vive um cantor romântico e é o protagonista do seriado

Bando de Teatro Olodum dá um brilho todo especial para "O Pat O"

The Beatles Songs sobe ao palco do Scar a,manhã
Clássico dos anos 60 é interpretado com perfeição por artistas da Cia. Filarmônica, de São Paulo

Para quem gosta das canções
clássicas dos anos 60, não pode
perder a chance de assistir o

espetáculo The Beatles Songs,
amanhã, na Scar (Sociedade
e Cultura Artística), a partir
das 21h. O show 'tern duração
de uma hora e trinta minutos,
tempo suficiente para o elen
co apresentar o repertório das
músicas mais famosas da ban
da inglesãThe Beatles. A Cia.
Filarmônica, de São Paulo, traz
o show pela primeira vez à Iara

� guá do Sul.

� No palco, quarteto de cor

� das, três vozes, violão, guitarra,
Grupo interpreta com pel1eição as músicas mais famosas da banda The Beatles piano, bateria e contrabaixo e

13 artistas. Segundo o produtor
Luciano Cavichiolli, a interpre
tação feita pelos paulistas é per
feita. Há cinco anos em cartaz,
o show está perto de atingir o
público de 200 mil pessoas. Do

. show, Cavichiolli adianta ao

público "o resgate do Rock and
Roll, com um quarteto de cor

das dando um charme a mais
na músiea",

Além da apresentaçãomusi
cru, no palco os humoristas [ica
y Turcão prometem animar o

show interagindo com a banda
e a platéia. Os espectadores vão
acompanhar a letra da música
num gerador de caracteres anti-

go e cantará junto com uma bo
linha dançante. A brincadeira é
uma espécie de karaokê.

Para os interessados, os in

gressos antecipados devem ser

adquiridos na bilheteria da Scar,
-no valor de R$ 40, os estudantes e
pessoas acima de 60 anos pagam
R$ 20, ou R$ 30 e mais úm litro
de leite. Amini turnê do The Be
atles Songs no Estado catarinen
se inicia hoje em Joinville, passa
por Jaraguá do Sul amanhã, che- .

ga em Videira no sábado (25), e
finaliza na cidade de Concórdia,
no domingo (26).

DAIANA CONSTANTINO
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSIA

Coisas de pequeruxos
Um metro e cinqüenta e cinco centímetros

de altura e nenhum problema aparente com a

estatura comprovada pelo último e definitivo
risco de lápis na parede. A evolução existia e

isto ninguém poderia negar. Para Anita, aquela
fase de sonhar em possuir 1,5 mil milímetros
ininterruptos de pernas, tipo Ana Hickmann,
já havia passado faz tempo. Depois de alguns
anos de implorações aos céus, compreendeu:
ser pequena tinha lá seu charme.

Mas, ela só não entendia uma ou outra coisa.
Continuamente, Anita adquire calças, em

suma, jeans. Aliás, gosta bastante do passatem
po chamado de "comprar". Prova, tira, pensa,
repensa e leva para casa o que a emagreceu, não
ficou justo demais e, clare, acima de tudo, gerou
conforto. Antes de acertar a conta, no entanto,
a situação é sempre a mesma. Primeiro ela se

espeta com os alfinetescolocados na nova barra
da roupa. Depois, nunca leva a bendita aquisi
ção pronta para usar. Ou fica na loja por alguns
dias ou vai direto às mãos da costureira. E, lá
se foram uns 20 centímetros de calça. Deveria
ganhar desconto, afinal o desperdício de tecido
;Jertence à fábrica.

Outras que costumam desprezar rnatéría-prí
ma, na opinião de Anita, são as montadoras de
carros. Por que teimam em produzir volantes tão
altos? Aliás, o dispositivo para aproximar o banco
do acelerador, freio e embreagem pouco funciona.
O fato é que aí ela fica grudada na boléia e o pro

.

blema permanece sem solução. Ah, os assentos
também podiam ser mais baixinhos, né?! Cansa
da de dar sorrisos amarelos quando os engraçadi
nhos de plantão dizem que viram um automóvel
andando sozinho, Anita nem responde mais à

provocação.
Nas viagens de ônibus a situação não é lá

muito diferente. Mesmo com o equipamento
móvel disposto entre um banco e outro, os pés
jamais chegam à plataforma de descanso. A co

luna dói horrores e as panturrilhas e os joelhos
também. Resta procurar encostos adicionais
para as pernas, como o compartimento para co

pos e garrafas de água, o assento da frente e a

criatividade por aí segue.
De gigantes também parecem ser as barra

de segurança disponíveis na parte superior dos
meios de transporte coletivo, como o metrô e os

ônibus que circulam dentro da cidade. Com os

ditos cujos, nem pulando dá para se salvar dos
solavancos e freadas dos motoristas.

. A saga prospera quando precisa tomar banho
fora de próprio domicílio. As vezes se percebe
agindo que nem canguru para alcançar o botão de
quente/frio. Isso sem contar o varal de pendurar a
tolha. Tão alto, nossa!

.

Anita não reclama, desistiu disso. Sempre tem
alguém que a manda usar saltos altíssimos até de
pijama. Ela senega a tal solução: dá varizes. Prefe
re os baixinhos, são tão aconchegantes e belos.

• kellyerdmannrêgmaíl.com
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" Cine Cidade 2
• Os mosconoutos no mundo do'lu� (Dubl
(14h, 15h40, 17h20 - todos os diaS)
• Nem por cimo do meu cadáver (leg)
(19h, 21 h -Iodos os dias)

• Cine Mueller 1
• B�sco implacável (Ley) (22h -Iodos os dias)
• Mosconoutos no mundo do lua (Dub)
14h, 16h, 18h, 20 - todos os dias)

'. Cine Mueller 2
• Super e o ligo do iQíu�i£
(15h" 17 21 h - todoS'ós'dio

BLUMENAU
• Cine Neumorkt 1
.t /Is duas.fq� do lei (Leg)

,'. 'H�;rtih·,

Experiência:
, Entusiasmo

o agente 86 terá de impedir uma or

ganização criminoso de colocar em práti
co um plano poro dominar o mundo. Suo
parceira é o único agente cujo identidade
não foi descoberto pelo organização: o

bela, porém mortal veterana Agente 99.
Juntos eles salvarão o mundo.

o poder
das afirrna.ções
positivas
l'�l'!�i('tl'{j
.rpit .'i.l:'é r-:(,'N§'; p."lnt j� il'M. l�iil.:

o gmnde poder das
afirmações positivas

Como você está se sentindo? Bem,
mal? Gostaria de se sentir melhor? Ouais
pensamentos fazem você se sentir bem?
Você olha para o futuro com confiança?
Não deixe que os sentimentos de tristeza,
raiva, medo e culpa dominem sua mente.
Fazer afirmações é escolher conséiente
mente certos pensamentos que vão gerar
resultados positivos no futuro.

·NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Livia fica feliz com o convite de Heitor. Aloor
diz à Moralonis que pegou o dinheiro para pa
gar uma dívida de jogo. Júlio diz a Diego que
conseguiu falar com Clarice e vai a São Paulo
encontrá-Ia. Denise pega um táxi e segue Jo
elmo e Mauro. Moralonis devolve o cordão com

o dragão chinês o Flor de Lys. Um alarme no

computador de Liu dispara quando Flor de Lys
obre o pen-drive. Flor de Lys jogo o localizador
do pen-drive foro. Liu fico alarmado 00 ver que
não consegue localizar onde está o pen-drive.

TRÊS IRMÃS
Andrade se coloco na frente de Chuchu e diz pa
lavras incompreensíveis. Galvão foz escândalo e

diz que vai pedir reparação à Violeta. Poulinho -

jura não casar com Juliano. Violeta proíbe Wol-
dete de falar que Pacífico e Alcides são irmãos.
Neuzo diz que fez biópsia de um caroço no seio.

o Walquírio dá ordens à Carminha. Eros entrega
um cheque para um homem. Alma aparece no

SPA e encara Walquírio. Suzana acha que Gregg
é espião. Virgínia defende Gregg. Duda conse

gue escapar. Dora encontra Lucas.

A FAVORITA
Diva descobre que Tito tirou dinheiro da conta

conjunta. Diva flagro Tito na estação de trem
e o levo embora sob ameaço. Irene convida

Gonçalo para jantar no jardim. Zé Bob consegue
uma plstade Diva. Irene conta à Flora que bei
jou Copola. Zé Bob vê Tito dominar Diva. Flora
promete a Irene guardar segredo. Zé Bob solva
Diva. Tito foge. Zé Bob coloco Diva em um quar
to na redação do jornal. Floro falo o Silveirinho
solJre Copolo e Irene e diz que vai usar breve
este trunfo. Holley reencontra Donatela.

•

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO,
Teófilo ameaçÍl Pacholo com um facão. Agata diz
que não agüenlo morar com Teófilo e avisa irá
embora. Mario lento acalmar Marcelo do peso- .

delo, mos ele continuo atormentado. Homem
Pesadelo se diverte.'Morio mondo Aquiles fugir
e procurar Toti. Valente se afasto de Gabriela
e diz que esse não é o momento certa paro se

envolver com nutra pessoa. Ele se sente culpa
do por causo de Noti. Gabriela fica chateado.
Gabriela pede para ir 00 Rio de Janeiro com

Valente e diz que poderá ser muito �til o ele .

CHAMAS DA VIDA
Pedro vai embóra. Ivonete aliso o barriga e

sorri. Lipe adultero a placa do corro. Pedro diz
à Andresso que vai procurar Demoro nos hos
pitais. Lipe pára em um sinal. Demoro chuta o

porto-molas e uma senhora ouve o barulho. Vivi
diÍ o Gugo que Demoro sumiu. Gugo �iz que vai.
fugir sem que Vilma o pegue. Vilma ouve. Lipe
percebe uma batido policial e finge que o corro

quebrou. O pelícíel pede os documentos. Lipe
tenia disfarçar O policial diz que fará uma re

visto no corro e pede poro ver o porta-molas.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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Flora continua
vilã até o fim
Nos capítulos de A Favorita, que
vão ao ar a partir do dia 25, Zé Bob
encontra Donatela e já começa a

descobrir podres sobre o passado de
Flora. Mas Carmo Dalla Vecchio, O Zé
Bob, prefere que a vilã continue com

suas maldades até o fim! "Estou ter-.
cendo para que o Zé Bob desmascare
a Flora, mas não agora. Se acontecer

logo perde a graça! Que o verdadeiro
final só aconteça no final".

Estrelas em
causa nobre
o projeto Cabeleireiros Contra Aids,
parceria da Unesco e da l'Oréal em mais
de 20 países, será lançado dia 30, no
Rio de Janeiro. O calendário foi clicado
por grandes nomes do mundo fashion,
e custará RS 10. Giovanna Antonelli,
Deborah Secco, Inís Araújo, Christiane
Torloni e Isis Valverde estão entre as

musas que estampam o calendário. A
renda será revertida para a Sociedade
Viva Cazuza.

A última de
Winehouse
Amigos de Amy Winehouse disseram
que são testemunhas de sua batalha
contras as drogas, mas reconhecem
que essa tem sido uma luta muito di
fícil para ela. Agora, Amy culpa sata
nás por ela ser viciada em drogas. Um
grupo de fãs evangélicos está disposto
a salvar a cantora. Um novo vídeo de
Amy na internet mostra a cantora num

estúdio, nervosa, dizendo todo tipo de
palavrão possível.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. 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.

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você inicia uma fase .

em que os seus sen

timentos serão colo
cados à prova. Mudanças à vista,
seguidas de aprofundamento
interior. Avaliação do relaciona
mento a d!lis bem como de todas
as parcerias que tiveram início
durante este ano.

PREVISÃO DO TEMPO ' Fonte: Ciram/Epagri

O tempo segue instável, com chuva e temporal
isolado em Santa Catarina, com pequenos
períodos de melhoria. Temperatura estóvel
devido à cobertura de nuvens.

� Jarag�â

NOVA MINGUANTECRESCENTE

�6110
CHEIA

2111029/ll

_-_.-.._ � _._.__._._-_ _

l:
.._-.

--''''1
HOJE SEXTA , i SÁBADO II DOMINGO

MiN: 19° C MíN: 19° C I Mí�: 19° G j Mí�: 19" C
MÁX: 28" G ; MÁX: 25° C ", t ' i MAX: zr C I MAX: 24° C � ... J>,"'/
Sol com pancadas Nublado com I Nublado com Sol com pancadas
de chuva possfbilidade de chuva ! posSibilidade de chuva "de chuva

.

..

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você inicia uma fase
mais voltada aos"

relacionamentos.
Se você estiver envolvida em um

relacionamento afetivo, é prová
vel que ele passe por algumas
mudanças positivas. Fase ótima
para mostrar-se e falar sobre
seus anseios a dois.

;;- ""
CÂNCER

�.� (21/6 a 21(7).
"-.;.•_.:;;.... O amor romantlco
: ; tomará conta

de sua mente e

coração. Tudo correrá bem nesse

sentido porque você estará ainda
mais sensível e o paixão estará
fortemente presente. Fase boa
também para elaborar projetos
que envolvam sua criatividade.

)(
GÊMEOS
(211_5 o 20/6)
Fase em que seu

trabalho tomará
impulso e suo vida

profissional volto a se abrir poro
receber novos bênçãos. Planeje
cada posso que deve set dado
em direção 00 sucesso. Coloque
seus sonhos em andamento, mos
mantenho os pés no chão.

L'\.. LEÃO"

�_:) (22/7 o 22/8)
:: ') Chegou o hora de

� u,.....; colocar o coso em

ordem. Isso diz

respeito tonto à suo coso físico,
mudanças, móveis e decoração,
quanto à interiorização e mudan

ças efetívas no plano emocional.
O momento pede muito seriedade
nos escolhos afetívas.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
A fase é ótimo poro
rever suas finanças
e colocarem

ordem ns seus planos de ganhos
futuros. Investimentos de curto
e médio prazo serão bem vindos.
Tome cuidado apenas, com gos
tos excessivos. Amanhã mesmo

você pode se arrepender.

rrr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
A fase que inicio

pede que você..

incremente seus

reeerses méntais, em especial
no área profissional. Todo estu
do que tiver início esta semana,
resultará em benefícios. Apesar
de o trabalho ser intenso, o fase
traz chances de melhoro.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
A entrado do sol em
seu signo foz você
iniciar um novo ano

astral, com novos

energias. Você sai de uma fase
de baixo energia vital e entro em

outro cheia de compromissos. Mo
mento bom para refletir e iniciar o

realização de desejos.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
A entrado do sol
em escorpião pode
fazer você sentir

vontade de ficar quieto no seu

conto, pensando no vidci e no

possibilidade de novos partos se

abrirem. Nos próximos semanas

é melhor se dedicar ao trabalho
e preservar suo energia.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20fl)

--L. Momento ótimo
poro fazer novos
amigos e se dedi

cor aos antigos. Fase boa também
paro trabalhos em equipe e todo
trabalho feito individualmente não
terá os mesmos resultados. É hora

, de dividir tarefas e acreditar em
seus parceiros.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 200ã

ANIVERSÁRIOS

23,l'o
Ana�.tQsia Mauriss�ns
An�tes�a Fiqta
Antonio Valdetir Gomes
Clayton S. da Silva
Cleison R. CaviquiolL,
,Ed,uardo Gábriellaube
Everton t. Kist
FabianeGuse
Henrique Pinto l. Filho
I;"a Vitoria Bridi
lIete Uller

Marineusa de Oliveira
Mirson Bpymgartel
RaisQÍI Fernanda Klemtz'
Saletf�}B�eing
Sidinei Ibanez:
Sueli Kannemberg
Valnir de ÁVilCl Velho
Weslen Zanchin

DIVIRTA-SE .

Padre
O padre recém chegado na paróquia

do interior encontra na estrada uma

menininha de uns seis anos, puxando
uma vaca.
- Onde você vai, minha pequena
menina?, pergunta o padre.
- Vou levar a vaca para cruzar com

o touro do Seu Zé, responde ela
inocentemente.
O padre escandalizado, imaginando o

cena que a menina iria testemunhar,
tentou demovê-Ia da função:
- E será que seu pai não poderia fazer
isto?
- Não, Padre. Tem que ser com o touro
mesmo...

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Sucesso, projeção
profissional e
reputação em alto,

essa é o fase que se inicio poro
você. Aproveite e tire do gaveta
projetos que precisaram ser

odiados. É momento de colocá
los em andamento e você pode
esperar ótimos resultados.

PEIXES ..

... (19/2 019/3)

•••,

.Você entra em
.,..,.., uma fase mais

voltado às ques�
tóes espirituais, que, aliás, é um

lugar do qual você nunca deve
sair. Procure solucionar dúvidas
entrando'em contato com uma

forço superior. Isso pode ser
feito pelo prático do meditação.
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. CEIGON INAUGURA
NOVA SEDE EM CURITIBA

ção do mi�a sede é um marco 11a jetória de crescimento
ano do d�CilJlo cesto aniversário, HZDda emponto estra-

tégico d �I no J099 Bettega, 83rr, li empresa permitirá o, ampliação
dosserviços prestados, A:CEIGON agradecemos os clientes, colaboradores e

fornecedores que viabilizara,n a sqa concretização_;�

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO
VARA FEDERAL DE'.JARAGllA DO SUL/se.

EDITAL N." 07/2008c1fta
LEiLÔES Praca Única: 30/10/2008, às 10:00 horas;

�: Rua Santilia Pares Rengel, 59, Bairro Ilha da Figueira.E\-'dyu C. 1'11111 8:tuff'

Lilfroeiru Publkll OfidAI

O EXMO. DR. SELMAR SARAIVA DA SILVA FILHO. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA

VARA FEDERAL E JEF CRIMINAL DE JARAGUÁ DO SUL, FAZ SABER que levará à vendá em

arrematação pública, nas datas, local, horário e sob as condições contidas 110 edital, disponível no site

da leiloeira www.oartaleilocs.corn.br, os bens penhorados nos processos abaixo relacionados. Valor da

arrematação: O bem não poderá ser arrematado por preço interior no saldo devedor, conforme artigo 64
daLei n" 5.741171.

-

.-

Exec. HJnºi�ÇÁOO _ _1:-º---Q1..J..Z_J).2.,_QQ.!â8}� Exeq: Caixa Econômica Federal/Exec; Claudinci 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 n. 06, ,1° pav., bl ..A..., Cjto Resid.

MaguiIlu. R. Procópio Gomes. de Oliveira, 1:473, Jguá do Sul, área privo 62,3828 m2, área comum

10,4509 m", Matr. 24665 CRIIJguá do Sul, avaliação RS 60.000,00; b)Box garagem n. 6, lado e fundos
blocos resido Cjto Resid. Maguiltu, R. Procópio Gomes de Oliveira, 1473, Jguá do Sul, área privo 11 m"Z,
área comum 1,2718 m", Matt. 24666 CRJ/Jguà do Sul, avaliação R$ 9.000,00. Depositário; Warley
M.WeU�r.

Edital c/ fotos: .}Y�\ \y,_çartalcilo_£_�_ccom,br, Inf. (47) 3376-2307

FSlAIJ(} lll.! SANTA CATARINA I PODER JUl>lCIÁRfO
Conwca de Rana VeJlul! Vara Única
Rua Jus": do Pilt(ocioiu <k Oliveira, '1003. ('cnlll) - CliP SIU�W-{)()(), Bafllt Vdha'SC • f,.trnúl�
Iwbuní(qilj.!;C.gtlv."r
Juiz de J)Úcitll: F.\l'lOll Luiz d� mjvçil1l
Escrivão Judicial: l.illl J)ot1ll!o Mat'l1ad()
FDrI'i\L llE ClTAÇAo· MONJTÓRIA - COM PRAZO DE 2u !)iAS

A�ão Monitória ti." 0Il6,06.00014].)
Autor: B.1nw d(llÜllliil S/A
Réu: I.impa Fossa E!fgIlUilli r .IdaMlü O'flO$

<:ítando(a)(s): Utnpll F03f. EJIl0ttRa LtdliM!. pcsso. juridiC? de direito privado, inseri!!! noWCl�"F
sob o nr. Q5.l00.J65/0001·59; Teilol Tizatt:o. ItrasíJ,)lrtl. l!<)ltdru. m(Jlori�La.. ms.:rÍlo 110 CPF nr.

030.23!)5119-i I, ao Ilt. 3511.9114 c. ÚMrsllll Tn:.t1o, btMaeÍ£o. ,;QUeim, cmpre.'lário, in�[() no ('PF
lU. 789.3li4.3<I9·10, RO nl. 2.630.699.
Valor!H'�l:Iito; RS 11.813.m. Da!lt IInCálwlo: ttl,10512006, I'ot m!crmêdio do prfsenle. aIs) jlI)SlíIJiI(s)
lICiJlll! kleotifj.,;!IIla{H). allllÚmel1le cm tQCal.io(frto 00 niftl sabidn. fka{m) ckllle(s) d� que, !IC�I£ 1uízo d�
Oirçil(l, l1amilllm Ill< 3U!t.S tlu pmcx;."o;o epigtafado_ bém 1'()mU CTfADNS} par.! cMulll(cm) I) Intgamçnlll

.

dt) mootanlc çxigido nu a cnlrct!a da cosa reclamada ou OfCfeQ!.l(tm) çmbarp,m;. em 15 mill(. cnotllLUlI'\
do lratlSl.'U!S1> do l!IIIm deste roil.!. lim caso de ¢llIllprim�lllu fll!ilfá I) réu Í>én!o do ltagamcnln de ClWll�
c boootárillS &lIvtJclllício� (art í .]Il2-e. § I·, d<> CPC). I\tlVERTÊNC(A: NÍftl líClldu "r�rccid!lli llli

cmbiUg,1s oo·pr.u,\) marcado C(lIJ.�lilllir-se·à de plott. direitll, I) tÍlulo ex�eUliY(1 judkial (:ui. 1.102-1.•• tlr>

CPC). t, (JU.ra qUI! ch<:guc at, mubecúneoto de Iudos, partes, ter"eiroli. fui cx)li:t.lidn () prc.'iCnlc edital, (\
qual serlÍ ari�atkJ nllltw.:�l de OOSlllllJt é publicado 1 V\lt(Il$), (lllll iOicrvaltll1c O dias nit [mimi tia lei .

. flarra Velhll (SC). (12 de.maio de 200!!.

Grupo Back
na Feira

Grupo Back apresentou iniciativas
ambientais paro os estudantes do ensino
municipal, na Feira Científico Planeta Es
cola 2008, ontem. A Back em Jaraguá do
Sul é pioneira no busco do certificoção ISO
14001 e realiza ações'para reduzir ()" consu
mo de energia e combustível, recuperação
de matos ciliares e eventos de conoagem e

cominhada ecológicos, além do conscien
tizar os colaboradores sobre o importância
do consumo sustentável e do reciclagem.

Circuito Catarinense
de Músico\

O Serviço Social do Comércio dá
seguimento ao Circuito Cotarinense de
Música, na segundo etapa, com o es
petáculo "Regional Brasil". A músico
do Trio Ponteio, formado por Marcos
Gaiteiro, Eduardo Pimentel e Cristian
Faig, exploro ritmos do Sul ao Nordes
te brasileiro. As apresentações percor
rem 15 municípios e a último acontece
em Jaraguó do Sul, amanhã, às 20h,
no Pequeno Teatro da Scar.

3° Festival
Nacional de Dança

A abertura do terceira edição do
Festival N.acional de Danço de Jaraguá
do Sul acontece no sábado (25), às 19h,
na Scar (Sociedade e Cultura Artístico). No
dia, os bailarinos Luíza Bandeira, do Rio
de Janeiro, e Vitor Kuhn, de Jaraguá do Sul
apresentam o pás de deux "Harlequinade",
Ballet Clássico de Repertório. A coreografia
é de Marius Petipa e músico de Riccardo
Drigo. Informações através dos telefones
3275-0381, 9171-44399, 9104-8959.

LOTERIA
'
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Alunos Maristas realizam

entrega de brinquedos
No período de 30 de setembro a 1 O de outubro o

Colégio Marista São Luís realizou a já tradicional

Campanha do Brinquedo, a qual teve culminância
no dia 1 O de outubro com a entrega dos brinquedos
ao Lar deMenores em Guaramirim.

Atualmente o lar acolhe dez crianças que estãoern
situação de risco, ou seja, as crianças ficam um

período no abrigo até a justiça decidir com quem a

criança ficará (com o pai ou com a mãe e até
mesmo para a adoção).
Como a Pastoral Juvenil Marista desenvolve
atividades de sensibilização para/com os seus

participantes, a entrega dos brinquedos ficou sob a

responsabilidade dos participantes da Pastoral
Juvenil Marista� PJM

No abrigo, os pejoteiros foram muito bem
acolhidos .. Conheceram o espaço, fizeram

perguntas à monitora e, em seguida, separaram
os brinquedos para as crianças.
Para completar a atividades também foi realizado
com o grupo da PJM uma reflexão sobre a

importância de valorizara família, os pais, o lar,
enfim, o que temos. COLÉ 10

MARISTA
SÃO Luís

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do S"I, Eslado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba lehmann. Oficial faz saber que por não lerem slco encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos Que interessar que os presentes Edíiais virem ou dele tivetem conhecimento, Que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis,

Protocolo: 89230 Sacado; ADENILSON SCHMITZ CPF: 936.217.019·15
Cedenie: MECANICA VOIGTCAR LTDA CNPJ: 01.414.916l000
Número do Titulo: 837 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 28/09/2008 Valor: 365.00

Protocolo: 89554 Sacado: CINTILANTE MODAS LiDA' CNPJ: 09.053.5681000
Cedellle: INDUSTRIA DE CONFECCOES IPE AMARELO LTDA ME CNPJ: 07.944.666/000
Número do tffu!o: 000414002 Espécie: OupHcata de Venda Merc.anlil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimenlo: 03/10/2008 Valor: 50b28
Protocolo. 89660 Sacado: BERNARDI PRODUTOS ALiMENTICIOS LTDA CNPJ; 06.228.823/000
Cedente: CAFE AUTOMATIC LTDA
Número do Título: 002167 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 05/10/2008 Valor: 250,00

Protocolo; 89764 Sacado: NUTRIWAY COM DE ALiM LTDA GNPJ: 08.147.3741000
Cedente: KITT-MED MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ: 04.439274l000
Número do Título: 533&-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil per lndlcação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 07110/2008 Valor: 506,10

Protocolo: 89771 Sacado: MARISE DE SOUZA CPF: 017.814.449-51
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTOA CNPJ; 04.214.014/000 .

����:,&��:I��I�O�êoNa�r�%�E��?Ã�pos de DívidaÓala Vencimento 0511012008 Valor 215,00

Protocolo: 89772 Sacado; EDERSON LUIZ DOS SANTOS CPF: 035.166.049·64
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALTDA GNPJ: 04.214.014/000

.

Numero do Tlíulo: 42004 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data venclmerno: 05110/2008 Valor: 120,00

Prolocolo: 89S90 Sacado: JOSE CARLOS RAHN CPF: 003.538.579·04
Cedente: VENTUS PNEUS LTDA CNPJ: 07.573.2441000
Número do Ti1ulo: 4638/4

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimenlo: 30/09/2008 Valor; 1.115.00

Prolocolo: 89902 Sacado: ANA BASTOS RiBEIRO CPF: 352.421.759-15
Cedente: JOSE VALDIR SBARDELOm CPF: 218.324.559-04

ANpUrmeeseronldaOntTe\.tUJloO:SSE/Nv.'ALDIRESPaéARcieo:NEoLloanProimlssóríaSI Dala Vencimento: 20/10/2003 Valer: 1.000,00
-_ .. _- _ _::;:::__---------------------

Protocolo: 89922 Sacado; SANDRA DA SILVA KOCH & CIA LTD CNPJ: 07.903.6251000
Cedente: B.l>,NCO FIBRAS/A CNPJ: 58.6160418/000
Número do Tilulo:.0301219401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação -

�presen(��=-�ADE�<:.. !����cimen(o: 09/10/2008 Valor: 942,84

Protocolo: 89975 Sacado: ELIANE DA SILVA GABRIEL CPF: 004.206.279-95
Cedente: ROBERTOAPARECIDO CORREDATO CNPJ: 05.287.901/000
Número do Titulo: 00847003 Espécie; Duplica(a de venda.Mercanlil por Indicação
Apresentente; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 13/1012008 Valor: 517.96

Protocolo: 89997 Sacado: MAISON VOILACONCEPT STORE GNPJ: 09.405.OD51000
Cedenle: MALLAGUEZARQUITETURAE ENGENHARIASIS CNPJ: 07.458.541/ODO
Numero do Tlíule: 7 Espécie: Duplicata de Venda Mercannl por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10110/2008 Valoe 1.200,00

Prolocolo: 88050 Sacado: NETONK IND COM CONFECCOES �TDA CNPJ: OO.107.3511000
Cedente: CONFECCOES Gp,.RCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.616/000
Número doTil1Jlo: 1573í1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven.cimento: 12109/2008 'Valor: 2.489,00

E, comI? os ditos devedores nac foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida íntimacao, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 15&9, no prazo
da Lei, a tim de liquidar o seu debito, ou entaa, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.z

Jaraguá do Sul, 23 de Oulubro de 2008
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FIQUE ATENTO
Gente, fiquem de olho. Se beber não dirija! Porém, este conselho não tem
nada a ver com aquele jargão referente II Lei Seca, mns sim por causa de
uma nova modalidade que yem sendo utilizada pela galera barra-pesada

.

- cada dia mais punk! A bola da vez é uma situação que acontece a toda
hora e em todo lugar. Ouando você sai para a balada com os amigos e chega
aquela pessoa, geralmente de boa aparência, perguntando se determinado
carro de marca tal, da cor tal, da placa tal é seu. Daí pede para você dar um
pulinho até lá, porque seu veículo está impedindo a saída do dele. Cuidado!
Pode ser arapuca.

-

DEGUSTAÇAO .

No próximo dia 30·de outubro, às 20h30, o meu amigo
Thiago Airoso Menezes, o Pinguó, promove no cozinho do
chefe Julmir mais uma noite de degustação de vinhos.
Acompanhando o bebido, um Steak de avestruz com molho
de alcaparras. Mais informações no Adega.

-"I��P Farmácia"• ". aralia
Disque-entrega
3275..1689

" Amaré
- encontrar no

felicidade de outrem"o própria felicidade
GOTTFRIED LEIBNITZ

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a minha amiga Mar
celo Wacherhage, da loja Kargo em

Joinville. Ela lê esta coluna para ficar
por dentro das melhores novidades da
sociedade.

DETALHES
Mãe é mãe! Silvia Píazern e Maria
Valnaide Garcia checam os detalhes
finais do casamento dos bonitos filhos.
Eduardo Garcia e Alessandra casam

dia 21 de novembro, na Igreja Matriz
São Sebastião.

ANJOS DE RESGATE
No próximo dia l°de novembro, em
comemoração ao Ano da Juventude,
acontece na Arena Jaraguá o show
nacional com o grupo Anjos de Res
gate. O que é melhor: toda a rendo
será revertida em prol da Casa de
Apoio Padre Aloísio Boeing, em Ne
reu Ramos.

COTIDIANO
Olha só essa. Grupos de estudos de
filosofia tentam condenar novelas
e alguns programas de televisão

.

como sendo os responsáveis pela
onda de seqüestros, ocorridos em

vários pontos do país. A culpa é da
Flora! Personagem vivida pela atriz
Patrícia Pillar, na novela A Favori
ta. A vilã sempre sai ilesa de suas

armações, incentivando a idéia de
que o mol vence o bem, e pessoas
que sofrem de alguma perturbação
mental poderiam se espelhar nela.

-

BOM JESUS
A ao série do Colégio Bom Jesus
Divina Providência, de Jaraguá do
SuI, esteve no Aguativa Golf Resort
(PR), na última semana, para a tão
esperada viagem de formatura. Ani
madíssima, a turma aproveitou todo
a infra-estrutura de conforto e lazer
do resort e se divertiu paro valer com
as atividades oferecidas. Unidos, os
colegas celebraram com alegria esse

rito de passagem tão importante.

Os amigos arquitetos Renato Escobar e Paula Moreira, os noivos do mês

MIMO
Jair Marino Prim, que se encontra
na cidade, ganha �oje olmocinho
casl1irQ. Mais precisamente: um co

zido. De sobremesa, poucas e boas.

DE VOLTA
O amigo Kalico lehmann, depois
de morar e trabalhar por mais de _

seis anos em Zurich, na Suíça, em
janeiro de 2009 aterrissa de volta
na terrinha. O bom gourmet vem

para trabalhar na empresa Che
mlub, de um grupo importante de
São Paulo. Ele vai representá-Ia em

todo Estado. Bola branca, garoto. .

Curtir os delícias do Bar o
Meu Boteco. Ou aproveitar e
conhecer o Pub London, do
{Imigo Chico Piermann.

A turma da
80 série do

Colégio Bom
Jesus Divina
Providência,
de Jaraguó
do Sul, em
recente tour
no Aguativa
Golf Resort,
no Paranó

';f. .

..
t\�� ;;,0< /$'

" • Amanhã, mais conhecido

�!!l10 seita;;reirn, .•.ºCliÍltec�
nó Scar, às 21 h, O'espetácolo
The Beatles Songs, colT!. a Cia.
Filarmônica de São PaulO.

• Sábado, no Beiro Rio Club'e
de,.cOmpo(�em a 2.0 edição do
Noite COUlltty. Pepe e Thiago
Mattos trazem paro e.l11balor o,
ilesterê a duplo Dnni s Rofo e.o
consagrado OJ Corlo� Fuse.

.("

.. Age'ldem. Dia 22 de novem

bro tem uma edição do Floro
Style, no flora e Botequim. Fer"
nondo Roboch e Eduardo Fogaça

",prometem agitar o pedaço coin
mi1 novidades.

• A turma de odmtnJstroçõo
da Fameg promove,no sábado,
um delicioso Jantar Italiano no

salão do Igreja Rainha da Paz.

III Sejas forte, não como o vento

que a tudo destrói, mos como o

rocha que o tudo suporto.

• Com essa, fui!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ECONOMIA FAMILIAR

ECONOMIA------,,----

Juresdo cheque especial a 170%
Consumidor deve ficar atento em relação às taxas e evitar fazer dívidas
A taxa do cheque especial

aumentou em setembro, al

cançando 170,2% ao ano, se

gundo o relatório mensal de
crédito divulgado ontem, pelo
Banco Central.

Os juros subiram 3,8 pon
tos percentuais em relação a

agosto, quando a taxa era de
166,4% ao ano.

Para o crédito pessoal, a taxa
em setembro foi de 56,3%, con
tra 54,5% em agosto. Os juros
dos financiamentos de veículos
tiveram leve queda, passando
de foi de 33,3% em agosto para
33,1% em setémbro.

Os números comprovam que
o consumidor deve ficar atento.
O que pode parecer a saída para
um momento de sufoco, se não
for bem administrado, poderá
se transformar em uma dívida
difícil de se livrar.

Um levantamento realizado
junto a dez instituições finan
ceiras, pelo Procon registrou
que a taxa média dos bancos

é de 8,49% ao mês, ocorrendo
um acréscimo de 0,29 ponto
percentual sobre o mês ante
rior. O salto foi impulsionado
pela variação de 2,5 pontos
percentuais promovida por
uma instituição da amostra. A
taxa média do cheque especial
é a maior obtida desde setem
bro de 2003, quando registra
va 8,5%. Já a taxa média do
empréstimo pessoal dos ban-
·cos pesquisado foi de 5,53%
ao mês. No mês anterior havia
sido de 5,51%, significando
um acréscimo de 0,02 ponto
percentual.

De acordo com a coordena
dora do 'Procon de Rio Claro,
Denise Hussni Machado Jorge,
os usuários de bancos podem
pesquisar as taxas bancárias
no site do banco central, que é
o www.bcb.gov.br. "E quando
for abrir uma conta ou contra
tar o cheque especial, a pessoa
deve perguntar qual o valor
dos juros", diz.

Cassuli <'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de eletrodomésticos, mobil
iários e aparelhos de ar condicionado, destinados as Unidades da Rede Mu

nicipal de Saúde, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Mu

nicipal 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 05 de novembro de

2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, sita na RuaWalter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CRE
DENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09: 1 O horas do mesmo dia,
na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento
estimado para aquisição: R$ 86.491,62 (oitenta e seis mil quatrocentos e no

venta e um reais e sessenta e dois centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço WNW.

jaraguadosul.sc.gov.br
\

Jaraguá do Sul (SC), 22 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

- ---�-----�

Para quem já está endividado com o cheque especial, um empréstimo pessoal pode ser a melhor alternativa

ERRATA
Informamos que a promoção doAnúncio do Consórcio União, publicado dia 22/10, na pagina 3 dos
classificados, é somente a 2a e a 4a parcela por conta do representante e não a 6a parcela.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DERROTA DE VIRADA

Jogadores do Juventus comemoram o gol de pênalti, mos quem saiu contente de campo foram os adversários

Juventus perdeem
casa e se complica
Tricolor precisa vencer duas vezes domingo,

I
I JARAGUÁ DO SUL

Não foi o que a torcida e

nem o time esperava. A derro-
.

ta por 4x3, de virada, em ple
noToão Marcatto, complicou
as coisas para o Juventus. No.
próximo confronto, domingo
em Brusque, o time da casa

joga pelo empate. Já o Mole

que Travesso precisa vencér
duas vezes - no tempo nor

'mal (por qualquer placar) e na

prorrogação para conquistar o
returno e levar a decisão para
mais dois confrontos, contra o

mesmo Brusque.
A chuva que deu uma tré

gua durante o dia, voltou a

cair no momento em que as

equipes entraram em campo.
O jogo ficou truncado e, na

primeira chance de gol, os ja
raguaenses abriram o placar.
Bruno Lopes, aos 28 minu
tos, aproveitou cruzamento

da esquerda e fez de cabeça.
O Brusque, que veio para se

defender e explorar os contra
ataques, partiu para cima e

empatou aos 36 minutos com

o zagueiro Tiago, aproveitan
do rebate do goleiro Fernando
Pompeu.

O Moleque Travesso voltou
melhor e perdeu duas boas

Público compareceu e aplaudiu o time no final do partido

chances logo de cara. Com

campo molhado, as jogadas de
bola parada eram as que mais
levavam perigo. E foi assim

que o Juventus fez o segundo,
aos dez minutos. Maicon co

brou falta, a zaga desviou con

tra o próprio patrimônio, mas
o juiz deu o gol para o camisa
10 do Juventus. Seis minutos

depois, Neno, que entrou no

intervalo, desviou cruzamen
to da esquerda e empatou no

vamente, fazendo 2x2.

Aos 19, Antonio Carlos so

freu pênalti e, na cobrança,
Edílson colocou o time jara
guaense na frente. Mas o Brus

que, mais uma vez, buscou o

empate: aos 27, desta vez com

Xipote. O Juventus tentava a

todo momento o gol; mas em

uma cobrança de falta, quem
mareou foram os visitantes.
Rafael Bittencourt deu núme
ros finais à partida.

Os jogadores do Juventus
saíram de campo reclamando
da arbitragem, alegando que
o juiz Paulo Henrique Bezerra

exagerou no número de faltas
marcadas. Já o volante Ander-

.

son Pedra-deu a receita para o

Juventus reverter a vantagem
no jogo de volta. "Não pode
mos cometer os mesmos erros

de hoje. Foi por isso que per-
. demos' a partida", afirmou.

.

JULIMAR PIVATTO

.. O CORREIO DO POVO [E)
. QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2008

Em Guaramirim
Os atletas das escolinhas de caratê de Guaramirim fizeram bo
nito no fim-de-semana. Doze deles estiveram em Curitibanos,
onde disputaram a 4° Etapa do Estadual da modalidade. No total,
foram 15 medalhas disputadas. Quem também se deu bem foi
Eduardo dos Santos, que venceu o Catarinense de down hill, em
Schroeder, na sua categoria. O professor Abílio da Costa, que co

ordena as escolinhas na cidade, acredita que este bom resultado
pode incentivar outras crianças.

E A TAÇA B�SIL. "

Depois do Mundial; a CBFS agora se preocupa com dois amistosos.
Com isso, ainda não está confirmado oficialmente o local e a data
da Taça Brasil 200_8. A primeira informação é de que aconteceria'em
Mocapa (AP), de 23 o 29 de novembro, �os ainda não está 100%
garantido. A nQvidade é que a diminuição no número de partjcipon�es
(de de� poro oito equipes), foi definido em regulamento há uns dpis

. anos,.que dizia também que o campeão dà último edição não goron
tirfa,mais a voga ontecipodamen!e: Çom isso, a Molwee pode ficar de
foro do competição. Será que nl!1guém sabia disso antes?
. �.

CORRIDA DE AVENTURA
A equipe da Elian Têxtil/Acorjs participou do 50 edição do Mountain'
Do (corrjda de revezamento em montanhas), re{llizoda em Florianópo
lis. E terminou em seguJldo lugar no quarteto masculino e em terceiro
no gerol. Eles cempleterum o percurse, cheio de trilhas, areia, riachos
e pedras, prejudi:CJldo ainda mais pela chuva, em 5h45min, ficando
atrás apenas de uma equipe profissional de São Paulo. A equipe, for
mada por quatro otletos e duas pessoas de apoio, é composta por
Cláudio dos Santo, Alícia dos Santos, Cezar Oliveira, Michel D,ias; Ju
liano Diziado e Edson Selinger.

MEETING SESI
O jarôguoense Jé1erson Wolney segue em ritmo forte de prepgrgção
poro os Jose. Representando a Arroz Urb{lno, ele ficou em oitavo lugar
nos 3 mil metros, com o tempo de 1Omin05, do MeetingSesi em.Osos-
fa. (SP). "A provq f�i puito difícil ue 9, pisla, qu�,e�o'��c.c�rvõo,.

estava encharcado eestcorregadio, tificõÍl� Nos Ja�e; ele represen- '

!g.rq Brusque nos provas dos 5 e �O mil m!t[os roso�J'*"

NO�Q"A�ROCIN4g�R ;

" cDe
.

'"

no Copa dq
.'

p 'dé 2014, .0 CBF aliync�ou o�Jem o

�.
" atrocinQdor";� {C

eçõo: BrosU�inr:-·o Banco Itoú'; A in
cC;

c

ção financeiro estómporá SUQ"lógo no.scomisas;de treino e oju�oró,
.

to"os as seleções �e b.ose (desJ,e o sub"15) e to �ém�a feminina. O

con,,�ato, q,�e é de��!s J)'nos, 'não teve os valor �!Igodos pela con

f���,oçÕO,;llIos o .�iléJerra apurou que girá em orno �p�*15 mil�ões
dé\·dó'ares·{RS.35imilhões}po[{Ino...

.'.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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NOS ESTADUAIS

ESPORTE-------------\,-----

Sub-15 entra em qua'dra amanhã
Meninas e meninos participam da reta final do Catarinense de futsal

t
) -;

JARAGUÁ DO SUL jogam contra todos em dois tur-
Os dois times de futsal sub- nos. A primeira rodada será no

15 que representam Jaraguá do Parque Malwee amanhã (veja
Sul no Campeonato Catarínen- tabela ao lado). Os jogos de
se de Futsal entram em quadra volta serão em Blumenau, de
neste fim-de-semana. Os garo- 7 a 8 de novembro.
tos daMalwee/CEJ/FME dispu- Já a briga pelo quadrangular
tam o turno do quadrangular semifinal do sub-15 feminino
semifinal em casa. Eles estão esquenta na cidade de For
no Grupo Z, junto com He- quilhinha, A Malwee/ Girolla!
ring, do Joinville e de Chape- Restaurante Arweg/Kelme/FME
có. AABB Florianópolis, [oni . também vice-campeãs (2006
Goal, Blumenau e AD Curitiba- e 2007), caíram na Chave D,
nos fazem parte da Chave Y. onde enfrentam Vasto Verde,

Na classificação geral o time Rio do Sul e Unesco No outro
comandado por Augustinho grupo, o E, estão Balneário
Ferrari está na terceira coloca- Camboriú, Itajaí, Chapecó e

ção com 56 pontos. AABB/Flo- Concórdia. O time jaraguaense
rianópólis, com 58, está em se- vai ao Sul do Estado em busca

gundo e Hering lidera com 61. do maior número possível de
De acordo com o regulamento, pontos, para ter tranqüilida
o quadrangular final é disputa- de no returno, que acontece

do por oito equipes, divididas também nos dias 7 e 8 de no
em duas chaves, onde todos vembro, em Blumenau.

NATAÇÃO

I
I

I
!

I
!

JARAGUAENSE NA

SELEÇÃO CATARINENSE'
A nododoro joroguoense Heleno Gschwendtner foi convocodo poro o Se

leção Cotorinense de Notoção. A otleto do equipe Urbono/fME representorá
o Estodo nos Campeonotos Brasileiro e Internocionollnfonto-Juvenil- Troféu
Chico Piscino -, no cotegorio infontil (14 onos) de 31 de outubro o 2 de novem
bro, em Mococo (SP). Elo nodorá os 50m, 100m e 200m livre..

Equipe vai ao Sul do Estado em busca de pentes que darão tranqüilidade

TABELA DE JOGOS
PARQUE MAlWEE

AMANHÃ (24/1 O)
• 19H - AD Hering/Blumenou x

Bonjo/Krono/Joinville -

• 20h - Molwee/CEJ/fME x

MBB/Chopecó

SÁBADO (25/10)
• 9H30 - MBB/Chopecó x AD

Hering! Blumenou
• 10h30 - Molwee/CEJ/FME x

Bonjo/Krono/Joinville
• 15h30 - Bonjo/Krono/Joinville x

AABB/Chopecó
• 16h30 - Molwee/CEJ/fME x

AD Hering/Blumenou

Abertos: definidos os 4 semifinalistas
Baumann, Vitória, Nicopel e Kiferro jogam hoje para definir colocações
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Aberto de
Futsal conheceu esta semana

os semifinalistas da competi
ção. Baumann, Vitória, Ni
copel e Kiferro classificaram
e decidem hoje quem fica
com o primeiro lugar de cada

I chave. Vitória e Kiferro, que
aguardavam os resultados
para conhecer os adversá
rios, viram o Baumann ven-

cer o Smurfs/Cachaceiros,
por 5x1, e a Nicopel bater a

Taka Fácil/Sport Center, par
2x1, na última terça-feira.

O Baumann pega o time
do Rio da Luz e a Nicopel en
frenta a equipe da Vila Lalau

pela última rodada daterceí
ra fase, na Arena Jaraguá. Já
os jogos das semifinais acon

tecem no dia 28 de outubro,
também na Arena.

A artilharia segue na mes-

ma, com John, do Taka Fácil/
Sport Center, e Renata, do

Dutra/Brandenburg, na lide

rança com 13 gols. Paolo, da
Nicopel, tem 12 e vem logo
atrás. Até o momento foram

. uisputados 60 jogos, com 363

gols marcados, média de 6,05 .

por partida.

Baumann (uniforme branco) goleou o Smurfs/Cachaceiros e garantiu a_vaga

Próximos jogos
HOJE - ARENA JARAGUÁ
19h30
Boumonn x Vitório

20h30
Nicopel x Kiferro
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Blatter admite

preocupação
GENEBRA

Construção de estádios
adiada. Temores de fuga de pa
trocinadores. Dívidas maiores
que os próprios patrimônios
dos clubes. O cenário bem po
deria ser uma descrição do fu
tebol em um país pobre, mas,
na realidade, é o que começa a
ocorrer no futebol inglês.

A crise financeira está

ameaçando explodir a bolha
do futebol. O presidente da
Fifa, Joseph Blatter, classifi
cou a situação financeira de
"alarmante". Tudo começou
quando a seguradoraAlG, dos
EUA, foi salva da falência pelo
governoBush. Ela é aprincipal
patrocinadora do Manchester
United e logo ficou claro que
as dívidas dos clubes chega
vam a US$ 5,2 bilhões.

Com as perdas de seus do
nos nas bolsas, o temor é de

que os clubes também come

cem a sofrer. Apenas o dono
['.o Chelsea Roman Abramo
vich, perdeu mais de US$ 20

bilhões com a queda no va

lor das ações de sua empresa
Evraz.No liverpool, a situação
é mais séria. Os americanos
Gillett e Hicks pegaram US$
500 milhões emprestados
para comprar o time inglês. O
problema é que agora eles não
têm como pagar e vão usar os

lucros do clube para quitar a
dívida. __:'Temos de ter cuida
do quando esses investidores
vêm com garantias bancárias

para obter dinheiro que tra

zem aos clubes. A questão é
o que ocorrerá quando eles
decidam levar seu dinheiro a

outro lugar", afirmou Blatter.

BRASILEIRÃO

rês favoritos jogam
•

0Je
Em casa, São Paulo, Grêmio e Fia têm obrigação de vencer
DA REDAÇÃO

Três dos cinco candidatos
ao título do embolado Campeo
nato Brasileiro entram em cam

po hoje, para a seqüência da
31 a rodada, com uma obrigação
em comum: jogando em casa,

Grêmio, São Paulo e Flamengo
têm a obrigação de vencer para
se manter na briga pelo troféu
e colocar pressão sobre Cruzei
ro e Palmeiras, que entram em

campo apenas no sábado - e [o
gam fora de casa.

O Grêmio, líder da compe
tição, com 56 pontos, recebe o

tranqüilo Sport, que está com

41 e não temmais aspirações no
campeonato, a não ser se prepa
rar para disputar a Libertadores
de 2009, vaga garantida pela
Copa do Brasil. Para o time gaú
cho, a partida é a oportunidade
de voltar a vencer e provar que
não "acabou o encanto", como
teme a torcida.

Em quarto lugar, com 53

pontos, o São Paulo vem de
um resultado relativamente
bom diante do Palmeiras, o

empate por 2x2 no Palestra Itá
lia, e precisa vencer o Vitória,
no Morumbi, para se consoli
dar na zona de classificação
para a Libertadores, além de
se manter na briga pelo título.
O time aposta no bom desem

penho em casa, onde tem 80%
- de aproveitamento e só per
deu uma vez, para o Grêniio,
na primeira rodada. O time

baiano, com 44 pontos, viu as

"-

Tricolor, do meia Hernanes, vem de um empate com o Palmeiras e precisa vencer para se manter entre os quatro

para buscar um milagre.
Com 52 pontos e na quinta

posição, o Flamengo recebe o

Coritiba, que vive situação pare
cida com a do Vitória: está com
46 pontos e ficando cada vez

mais longe do sonho da Liber
tadores. Para o time carioca, o
objetivo é ficar pelo menos dois
dias entre os quatro primeiros e

torcer par tropeços de Palmei
ras e Cruzeiro para ratificar sua
posição entre os líderes.

Quem entro no lugar de Juan?
o Flamengo, apesar dos 33 atletas Eg(dio. O novo reserva de Juan, porém, _

no elenco profissional, não tem um esta há sete meses sem jogar e sofre
reserva para Juan. O jogador da Se- para entrar em forma. Desta maneira

leção está suspenso e ainda .não tem Caio parte para as improvisações. Na
seu substituto definido. No início do partida de hoje Everton e até Fernando

. Brasileiro, a posição era ocupada por podem jogar na posição do lateral.

chances de Libertadores vira- nos últimos jogos, mas aposta
rein pó com maus resultados numa boa partida nesta quinta

o MELHOR DO ENSINO SUPERIOR
NA PALMA DA SUA MÃO.

ADMINISIRAf;lo • TECNOl.OGIA EMG5Iio fIIAICBIA·�_
G5Iio DE RECURSOS IIIIRJS .1B'I6CIraS IIJIIII\III5
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Espectroeconomia I
Muito temos lido, ouvido e visto sobre a crise do

sistema financeiro mundial. Para a imensa maioria so

mente agora, recentemente, para outros que estudam
o assunto, há um tempo bem mais longo, nos últimos
quatro anos, ou até mesmo desde 1994. Por que o que
era previsível causou tamanha surpresa? Porque tínha
mos alguma noção de causa, porém, o efeito é que foi
de magnitude sísmica. O que começou com um pe
queno tremor, aumentou sua magnitude e acabou por
derrubar os alicerces de instituições centenárias e

poderosas no contexto mundial. A onda de choque
se espalhou pelo mundo e agora estamos recolhendo
os cacos e criando sistemas que possam evitar a con
tinuidade dessa destruição massiva de organizações
do sistema financeiro e empresariais sem paralelo na

história da humanidade. Mas há um fato preocupan
te nesta crise, é que não conhecemos ainda todo o es

pectro da causa, portanto, novas e abruptas variações
podem continuar eclodindo e os mecanismos criados

para contrapor e trazer tranqüilidade aos mercados po
dem não surtir o efeito desejado. Neste aspecto, con
vido os leitores a uma análise da situação utilizando
um neologismo por nós criado em 2005, denominado

espectroeconomia. Esta nova palavra vem da associa

ção das palavras espectro e economia.
Teríatnos que ir à Física para explicar com detalhes,

.'

)

q
,.'
,

porém, vamos simplificar no seguinte contexto: sabe
. se que há no universo um imenso oceano de luzes,
porém, conseguimos captar apenas uma pequeníssima
fração que se chama luz visível ou simplesmente luz.
Esse conjunto se chama de radiação eletromagnética,
considerada uma forma de energia sem a qual não
haveria vida na terra. A radiação visível que se con

segue perceber corresponde a uma pequena faixa do

espectro eletromagnético, onde cada cor está asso

ciada a um determinado cumprimento de onda con
forme mostra a figura. Sabemos que não podemos
ficar muito expostos ao sol, porque há um tipo de

radiação que não enxergamos que pode nos causar

graves queimaduras e até mesmo nos levar a morte.

A melhor forma de vermos o espectro em suas cores

é observando um arco-íris.
Da mesma forma, em economia, atividade econô

mica é tudo aquilo que pode gerar riqueza (energia)
e da mesma maneira pode ter um caráter ondula
tório pelo fato de poder subir (crescimento econô

mico) ou descer (depressão econômica) significando
que existe uma energia associada à onda (atividade
econômica). A metáfora proporciona urnaidéia de

que a atual crise econômica que o mundo vive está

longe de ser resolvida porque não existem medidas
claras, isto é, dentro de um campo de visibilidade,

que permita uma compreensão sobre a verdadeira
estrutura causal dessa crise. Muito dela pertence ao

campo não visível, podendo ainda trazer resultados
devastadores, acarretando a continuidade das per
das e falências de organizações que estão integradas
ao sistema. O modelo, portanto, permitirá que se te

nha Q conhecimento do espectro econômico na sua

totalidade, qualificando e quantífícando, pois so

mente assim se evitará tragédias como a que estamos
vivenciando. O problema não é, portanto, o que está
sendo mostrado, mas quais são os componentes das

partes não visíveis do espectro, podendo-se supor
que as medidas de solução fiquem apenas no paliati
vo. Na praia, para evitar queimaduras em função da

radiação não-visível sob o sol, temos protetores sola
res e escolhemos horários de maior benefício. O pro
tetor que o sistema financeiro vai tomar para evitar
mais queimaduras na forma de prejuízos colossais e

até mesmo falências será ficar com um pé atrás para
dar crédito. O câmbio continuará flutuando. Nesse
clima de desconfiança porque se está vendo apenas
a ponta do iceberg, ou então, apenas a parte visível
do espectro econômico, continuarão as incertezas
sobre os efeitos da crise mundial sobre os países e

na economia brasileira. Enquanto a verdade não vier
à tona, muitos continuaram afundando.

,

,
* Professor da Univille e Consultor· brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br -
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Diminui venda nos supermercados
Setembro teve queda de 3,64% em relação ao mês de agosto em Santa CatarinaI

t
I
L
I

SÃO MIGUEL DO OESTE

No mês de setembro as

vendas dos supermercados
catarinenses diminuíram
3,64% em relação ao mês de

agosto. No comparativo entre

setembro deste ano e setem

bro do ano passado o resul
tado é positivo em 4,44%.
Essa combinação, após o

cálculo do índice deflacio
nado pelo IPCA, deixa San
ta Catarina com um percen
tual de 8,45% no período de
janeiro a setembro deste ano

em relação a igual período de
2007. Os dados foram apura
dos pela Acats (Associação
Catarinense de Supermerca
dos) pela WB Telecom junto
a 50 empresas do segmento
em Santa Catarina.

O presidente da Acats,
Adriano Manoel dos Santos,

I
, ,

afirma que a queda pode ser

atribuída a questões ligadas
ao próprio calendário, do que
à crise financeira, que no pe-

.

ríodo da apuração, ainda não
tinha dado sinais tão fortes.

''Agosto deste ano teve um sá
bado a mais e 31 dias, o que
influencia o resultado. O mês
teve também a passagem de
uma data comemorativa, Dia
dos Pais, que também incen
tiva o consumo. E em relação
ao ano passado ainda conse
guimos crescer".

A Acats prevê a possibili
dade de mudança nos resulta
dos de outubro, como reflexo
dá crise financeira interna

cional, porém, "num primeiro
momento a movimentação de
consumidores nas lojas con

tinua normal em todo o Esta-
do", informou Santos. Em comparação a �et�mbro de 2007, o mês passado teve resultado positivo de 4,44%, informou a Acats
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MP autoriza estatização de bancos
Governo permite que o BB e a Caixa comprem ações de entidades com problema
SÃO PAULO

O Diário Oficial da União
trouxe ontem uma medida

provisória, assinada pelo pre
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que autoriza o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Fe
deral a comprarem ações em

instituições financeiras priva
das. Na prática, a MP permite
aos bancos estatizar as insti

tuições, sejam bancos, empre
sas de previdência, seguros e

capitalização, com problemas.
De acordo com a medida,

os dois bancos federais pode
rão comprar participações em

instituições financeiras, pú
blicas ou privadas, sediadas
no Brasil, incluindo empresas
dos ramos securitário, previ
denciárío e de capitalização,
entre outras. Além disso, o

negócio poderá ser 'realizado
sem qualquer licitação.

A MP 443 autoriza ainda
a criação da empresa Caixa -

Banco de Investimentos S.A.,
sociedade por ações, subsidi
ária integral da Caixa Econô
mica Federal, com a finalidade
de explorar atividades de ban-

co de investimento.
A última determinação da

medida, que já entrou em vi

gor ontem, é que o Banco Cen
tral poderá realizar operações
de swap (contratos que trocam'
os rendimentos em juros pela
oscilação da moeda estran

geira) de moedas com bancos
centrais de outros países.

Segundo o ministro da Fa
zenda, Guido Mantega, a MP
serve para aumentar a liquidez
do mercado. Ele explicou que
com a MP os bancos públicos
passam a ter as mesmas prer
rogativas das instituições pri
vadas. A medida, porém, não
é permanente, afirma Mantega,
depois de compradas as insti

tuições e restabelecido o crédi
to, esses bancos poderão ser re

vendidos a preço de mercado.
"Não tem banco quebran

do. O sistema financeiro bra- .

sileiro está sólido, é um dos
mais sólidos do mundo. Nada
é feito às escondidas. Estamos
criando mais uma alternati
va", disse Mantega.

AGÊNCIA ESTADO Ministro Guido Mantega e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, explicaram ontem a MP 443

Melhora acesso à água e piom
condição de moradia, diz Ipea
BRASíLIA.

O acesso à água encanada e ao

esgoto sanitário pela população
brasileira melhorou na década
atual, mas cada vez mais gente
mora em assentamentos precá
rios e moradias inadequadas.
Esse é o resumo das análises do

Ipea (Instituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada), sobre o tema

"Saneamento e Habitação", que
tiveram como base a Pnad (Pes
quisa Nacional de Amostra por
Domicílio), realizada pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas) em Z007.

Segundo o Ipea, onúmero de

pessoas que vivem em cortiços,
favelas, loteamentos irregulares
ou nas ruas (os sem-teto) cres
ceu dois milhões e alcançou
54,6 milhões de brasileiros em

Z007. Os dados apontam para
13,8 milhões de indivíduos sem
acesso à água potável- 375 mil
obtiveram o benefício no ano

passado -, e 30,1 milhões. des
providos de esgoto sanitário.

O problema é mais sério nas

regiões Norte - única que não

alcançou a meta atendimento
de água - e Nordeste, que, no
entanto, registrou omaior incre
mento no número de atendidos
'em Z007, entre as cinco regiões
brasileiras. Já as regiões Sul e

Sudeste apresentam níveis de
cobertura de água acima dos
95% da população urbana..

Em relação ao esgoto sanitá

rio, o Pnad identificou aumento
de 3 pontos percentuais na pro
porção da população urbana
atendida, o maior aumento dos
últimos 15 anos, o que elevou

para 57,4% o total da popula
ção usuária.

Já a coleta de lixo atende a

97,6% da população urbana e

apenas Z7% da rural. O déficit
na coleta atingia 3,7 milhões de

pessoas em Z007.

.'-,' ,...
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Lula convoca

reunião urgente
SÃO PAULO

O governo convocou para a

próxima segunda-feira, Z7, uma
reunião extraordinária com mi
nistros da Fazenda e presidentes
dos Bancos Centrais dos países
do Mercosul para discutir a cri
se financeira mundial. O Brasil
exerce a presidência temporária
do bloco.

A reunião está prevista
para ser realizada no Palácio
do Itamaraty, segundo a Agên
cia Brasil. Representantes dos
países associados do bloco
- Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador e Peru - também de
vem estar presentes.

Essa semana, o presiden
te dos EUA, George W. Bush,
convidou Lula para um encon

tro em novembro para tratar
da crise global. Em telefone
ma, Bush disse que era impor
tante reunir chefes de Estado
das "principais economias do
mundo",
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SAO JOSE RECEBE EQUIPAMENTOS
Centro ganhou mesa cirúrgica, sistema de anestesia e instrumentos

JARAGUÁ DO SUL

O centro cirúrgico, do Hos
pital São José, recebeu R$ 134

mil do Rotary Club de [aragua
do Sul, Rotary Club do Canadá e

da Fundação Rotária. A parceria
foi realizada através do projeto
Subsídio Equivalente. A entrega
simbólica da doação aconteceu
na terça-feira (21). Ao invés do
dinheiro, a entidade de saúde

ganhou uma mesa cirúrgica, um
sistema de anestesia e instru
'mentes cirúrgicos, no total do
valor doado.

De acordo com o diretor ad
ministrativo do Hospital São

José, Vilson Santin, a mesa ci

rúrgica custou R$ 39 mil, o sis
tema de anestesia R$ 85 mil e os

instrumentos cirúrgicos R$ 10

mil. Santin destacou que "a do
ação não se trata do número de
pessoas que serão beneficiadas,
mas da qualidade e da melhoria
do atendimento aos clientes". O
diretor afirmou que os equipa
mentos vão suprir falta dos itens

para cirurgias, além de acelerar
os atendimentos. Ele agradeceu
a ajuda.

Integrante do Rotary Club de
Jaraguá há 40 anos, Waldemar
Behling, que também já foi go
vernador do Rotary, contou que
dos R$134 mil, R$ 40 mil foram
doados pelas jaraguaenses Edel
traud Gumz e Eliana Gumz da
Costa. "Para triplicar o dinheiro
eu sugeri a elas que doassem o

; valor ao Rotary para que pudés
semos fazer a parceria e ajudar
mais o hospital", disse Behling.
Dos R$ 40 mil doados, o Rotary
Club do Canadá e a Fundação
Rotária interaram a quantidade
de R$ 134 mil.

Segundo Behling, o obje
tivo é ajudar a comunidade e

beneficiar coletivamente. "Sem

pre que temos oportunidade re

alizamos esse projeto. O Rotary
presta contas ao Rotary Interna
cional" completou.

DAIANA CONSTANTINO Diretor administrativo do hospital (C) diz que com a doação mais cirurgias serão realizadas
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