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Especialista fala
sobre sexualidade.
Marlon Mattedi alerta que o excesso de
trabalho pode causar disfunção sexual.
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Dicas de economia
·'devem Vir de casa 1.500.000 m2 de

âreavercie,
museus e lazer.

Isabelle Min�llev� na .carteira o dinheirQ que
. recebe dos pais e já aprendeu a economizar.
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Lei do nepotismo começa a

dar resultado em Schroedero (;f'RUEIO IJO 1'(tVO .'

� r"mif--l�
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Desfalcado, Jove
vai buscar título
Sein quâtro jogadores, técnico Pingo
sofrepara montar o time que começa jo
gandÕ:omanhã, às 1'6 horas, em Brusque.
Trico'lo'''predsa vencer no tempo normal
e. na prorrogação�
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Cinco funcionários foram exoneradosontem. Guoromirim e 'MoSsorondubo tombém devem se ndequnr
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o consumo de café em excesso pode provo
car uma iliminuiçõo no iamanho dos seios

. de algumas mulheres, revela um estudo sue
co. A pesquisa publicada na revista British .

Journal of Cancer indica que a diminuiçõo
ocorre por conta de uma varíaçõo genética
que atinge cerca de 50% das mulheres e

apenas entre aquelas que tomam três ou

mais xícaras de café por dia e nõo usam

pílulas anticoncepcionais. Uma dos. explica
ções oférecidas pelos cientistas é de que o

café contém estrogênios que poderiam afe
lar diretamente os hormônios das mulheres
e causar um impacto no tamanho dos seios.
O estudo foi realizado com 300 mulheres,
que nõo tomavam pílllias anticoncepcionais
e nõo tinham histórico de côncer. Entre elos,
5º%'possuíam a variante genética. Ao final
do pesquisa, os cientistas observaram que
âs mulheres com o variaçõo genética e que
tomam uma quantidape moderado ou alta
de café apresentaram uma diminuição no

tamanhO dos seios.

Pesquiso realizado pelo Unerjavaliou
quais são e ondé estão concentrados os

situações de risco social do população de
zero o 17 anos. O alto índice de migração
é um dos resultados ,que mais chamam o

. atenção: 54% dos 18.396 entrevistódos
vieram de outras cidades ou estados. É o

COSI} do casal bondi de Souza, 47 anos,
-

e Roselrdo Rosório, 39. Os dois
vieram para Jaraguó do Sul em busco

de trabalho. Erondi saiu do Paranó
é Roseli, do Planalto
Norte Catorinense.

PALAVRAS
Do amor e outros

demônios

Página 10 _.�'

Fonte: BBC Brasil

DESAFIO
GLOBAl
Atendimento
excelente
Páginll18

Mais u�o para·
os :prõximos dias
Sol só deve voltar a reinar absoluto.
na segunda quinzena de novembro,
segundo meteorologistas.

Página 6

Re�iclagem de
PET cresce 19%
Mais de 200 mil toneladas de
embalagens tiveram destinação .

.

... adequada em 2007, divulgou a Abipet.
Página 20
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EDITORIAL

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

enviados para o e-mail redacao@ocorrelOdopovo.com.br. ou por curte para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
Informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados)

e privadas influem no desenvolvimento objetivo prcmever ações de sensibiliza

_

e na adaptação 'de novas tecnologias. Na'. ção, orientaç�(l e divulgação de estraté

políticaatual do Governo Federal em ill- gi� de gestãô.i;'da.líIovação ·TecnoI6gica.
'. centivar a Pesquisa e Desenvolvimento De:;a�órdo com essas diretrizes; a Rota

para a tecnologia nacional, o processo de da Inovação: Tecnológica, que reúne

ínovaçãotecnológíca deve estar associa- .. quatre incubadoras, entre -elas o Iara
do a uma série de ações, que partem da guaTec, está ip,strumentalfzando o Pro

pesquisa e de processos de gestão susten- grama Prime. ewe visa a apoiar empresas
tados pela. cooperação e financíamento.. que desenvolvem tecnologias inovado

tendo fi conhecimento como, elemento' ras, com recursos operados pela Finan
fundamental para a concretízação das ex- ciadora de EStudos-e Projetos - FINEP na

periências tecnologicamente inovadoras.. ordem deR$ 240;000;00 por empresa.
, Nessa perspectiva,

.

o Governo do Tais programas' tem como objetivo
. Estado .de- Santa Catarina, por meio da .

promover ações de sensíbílízaçâo, orienta
FUndação de Apóio à Pesquisa Cíentí- çãoedivulgaçãodeestratégiasdegeStã.o-da
fica e 'Iecnológica do Estado de' Santa Inovação 'Iecnológíca, de modo a propor

Catarina - FAPESC, de acordo com sua uma parceria com o empresariado em

política de descentralização, está desen- termos de desenvolvimento de processos
volvendo uni' programa que tem como através do conhecimento avançado.

-<y-

Nepotismo
Ministério Público cataiinense teve iniciati- confiança, sem concurso público, terão que éÍssi-

va pioneira no país nar um docmnento �eclarando qp.e:r$> têm pa-

�bora as resistências com questíonamentos rentesco com senadores ou servidores do Senado.

sobre adecisâo do Supremo Thbttnal Federal de A execrá'Vel prática do nepotismo, que-por déca

se acabar com a prática do nep.ot:isnt-o n9 Execu- das sangra oscofrespúblicos, fazendo dos três po-
tívo, LegiSlativo e Judiciário, o Se- deres um gigantesco e ímprodu-
nado acaba d�conçluir o processo Estornos O

tivo cabide de empregos, foi alvo

de exonerações de parentes de ser- de ação pioneira no pais encetada
vidores e de parlamentares queocu-' COm inho do pelo Ministério Público de San�
pavam cargos de confiança naCasa, moroUdode Catarina. Reduzindo significativa-
No total, 86 parentes saíram dafõlha mente o'uúmero de parentes em3

depagamento.Pbrém,comosempre público, uma pregadoa em pIgáos públicos. Al-.
há uma maneira de se driblar a lei, postura gumas Câmaras de Vereadores da

oito servidores concursados que de- recentissimo região, como ocorreu em J-araguá
tinham cargos de confiança como do Sul, acataram a recomendação

, diretores e-chefes de gabinetes abriram mão das do'MP. Outras, ainda não. De qualquer forma:
:funçiíes para preservarem. os pàren.tes

.

qp.e p:res- estamos a caminho da moralidade pública, uma,
tam serviço na Casa. A partir de agora todos ós postura recentíssima e inimaginável por· aqueles
servidores contratados para exercer. funções; de que sempre se locqpletasam do dinheiro pú'b,lj.co.

CHARGE

EXONERADOS

ESQUECEU.
ISTO...

..

f'

PONTO DE VISTA

Semana da tecnologia

ENG. VICTOR
ALBERTO DAHleH,
GERENTE EXECUTIVO

JARAGUATEC

A Semana Nacional de Ciência e Tec

nologia de 2008, que ocorre entre 20 -e 26,
,

de outubro, está destinada a promover,
divulgar e. debater em todo o país ternas
e assuntos de ciência e tecnologia. A prá-

: tica da ciência representa, por natureza"
um processo revolucionário, porque sua.

, abordagem configura relações entr-e a tec
nologia e a sociedade; representadas por
umprocesso recíproco,em que aprimeira
proporciona a força motriz da mudança
social, enquanto as instituições públicas'

Campanha do CRO-SC comemora

Dia do Cirurgião -Dentista
Desconfie das promoções e gratuidades. Denuncie

os "práticos". Visite regularmente seu dentista. Estas são

mensagens que fazem parte da campanha do Conselho

Regional de Odontologia de Santa Catarina' na Semana

de Saúde Bucal. A entidade está veiculando out door,
anúncios e cartazes em vários municípios do Estado

para que a população fique atenta aos serviços odon

tológicos oferecidos. "As promoções e gratuidades, por
exemplo, são proibidas pelo Código de Ética da pro
fissão. Muitas vezes, por trás desta prática existe um

serviço de pouca qualidade",' explica o presidente do

CRO-SC, Sidnei Jose Garcia.
A fiscalização do Conselho tem priorizado, inclu

sive, a propaganda irregular. Em agosto, 200 quilos de

material apreendido (folhetos, cartões e folders) vira
ram material reciclável. Desde o começo do ano, foram

constatados 213 casos de publicidade irregular. A Cam

panha também quer o apoio da população no combate

ao exercício ilegal da profissão. Este ano, já foram in

terditados 30 estabelecimentos que ofereciam serviço
ilegal da odontologia.

Além desta campanha, o CRO-SC promove outra vol

tada para os prefeitos e vereadores eleitos. "Saúde não

é favor, é seu direito. Por uma Odontologia pública e de

qualidade". Esse é o recado para quem se elegeu nestás

eleições. Segundo levantamento da entidade, metade dos

municípios de Santa Catarina não oferece programas

públicos adequados de saúde bucal.
As duas campanhas fazem parte das comemorações

do dia 25 de outubro, Dia do Cirurgião-Dentista. A data

será lembrada em várias regiões de Santa Catarina.

A Assembléia Legislativa prestou homenagem aos

profissionais da Odontologia com a realização de Ses- ,

são Solene, ontem. Na ocasião, o CRO-SC entregou a

"Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Catarinen
se" aos profissionais que contribuíram significativa
mente em termos científicos, políticos ou de responsa
bilidade social.

Atualmente, quase 10 mil cirurgiões-dentistas estão

registrados no CRO-Se.

EDUARDO VAZQUEZ CLAVERA, DELEGADO O(} CON5IEUIO REGIONAL DE

ODONTOLOGIA EM lARAGUÃ 00 SUL E REGIÃO
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FALA Aí!

" Nõo podemos
.

cometer equívocos. "
JOSÉ DE ÁVILA (DEM), VEREADOR,

sobre a lei que tramito na Câmara
para regulamentar o serviço

- funerário em Jaraguá

" O pOVO cansou

da enrolaçõo social."
MARTA SUPLICY (Pn, CANDIDATA

A PREFEITA DE SÃO PAULO,
'criticando o adversário
Gilberto Kassab (DEM).

"O pior casamento
é Ó que dó certo."
MILLOR FERNANDES,

,

JORNALISTA, escritor
e cartunista brasileiro.

PERfil,
Dário Berger (PMDB) responde iI cinco

<

_ ações 'na vara dd Fazenda d1LSã9-,JQsé,
onde' foi 'prefeito.,dtios-vezesiem Flo
rianópolis, onde tente- {I'rlfele'ição,

"

por" improbip,aM adminis!JPtiya.
Darci de Ma-ttós (DEMLqu�Jdisputa
o segundo turno em'Joinvillej tam
'Qém tém ,contra"sj áÇq,ô;çíyi)�pülMj�a
pelo mesmo motivo; Ambos constem

I, � f.�I,,�Q!hd��;�Utn(kSg§lijAf!(IJNulr
gado: pelq As�o.ciaçõoJlrp�iJeila de
Magistrados"" i"'"

Tudo ou nada
O resultado da disputa pela Prefeitura em Joinville pode indicar tendências
para o cenário político catarinense. Um possível resultado negativo nas urnas

do candidato Darci de Matos (OEM) significará uma derrota pessoal do atual
governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira (PMDB). É o que avalia o his-

, toriador do Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Waldir Rampinelli.
"O Luiz Henrique é de lá [Joinvillel, foi prefeito de lá e apostou muito na Cidade.
Se o Darci,não vencer é uma derrota acachapante para o governador", analisou
Rampinelli. Por_outro lado, a vitória do petista Carlito Mers representaria uma

vitória também do senadora Ideli Salvati, que apóia o candidato e "quer ser
governadora", aponta o historiador Joinville tem hoje 487 mil habitantes, mais
do que a capital FloriOllópolis e 340 mil eleitores. No primeiro turno, Darci de
Matos (OEM), da coligação Joinville Cidadã (PSL-PSDC-PSDB-PHS-PTdoB-DEM)
teve 23,96% dos votos contra 36,14% de Carlito, da coligação Joinville de Toda
Sua Gente (PT-PR). Rampinelli destacou que os processos de-cassação que Luiz
Henrique enfrenta atualmente no Justiça contribuem para o desgaste da ima
gem dele e, conseqüentemente, de Darci. Aliás, o PT de Jaraguá, à frente Dionei
da Silva, está em Joinville fazendo campanho.para Carlito. (ABC Digital)

Presidente do PTB de Jaraguá, Ivo
Petros Konell, urn dos,coordenado
res do campanha da prefeita elei-
jn Cecmo. Kom�II, mqnifesta sstnr
nheza pelo fofo de o prefeito Moacir
Bertolili (PMOs) ter fixado ri data • '

de 17 de novembro para ,início do
�

governo de transi.ção, êntende que o
.

tempo' é curto para que' o novo g'o
.y,er,no;fiqve,!Qte,�a�lt�(IJ�al sjtua
,ÇÍí9 da rrefeiW10 �'9tés do p�ríoifo .r. ,

�é;';N�t�l; AILás;,f�Wpr�·�il�ê_�d�-:.!�,+< ·f.i:{�1) 327§'r750th. "�,o cd, ''1�Ú
por �!a� de PQntofacuHotlvo. r ',1, wwwsalntsebasten.com.br '

'�

NEPOTISMO 1
No apagar das luzes da atuallegislatura, IlCâmara de Vereadores de Guara
'mirim resolveu fazer nova investida contra o nepotismo, no Legislativo e no

Prefeitura. Projeto do gênero embalou d,ebates e bate-bocas durante ô ano,
mas acabou em lugar incerto e nõo sopido. Agora, uma Comissõo Especial
integrada pelos vereadores Joõo OenizViék (PMOB), J;1arcos Mannes (PSOB),
Alcibaldo .�ereira Germann (PP) e· Luiz.Antonio Chiódini (PR) vai' p

! j em
'" j

•

Organi Muni£Ípio. proibindo a. prgtica.,
,

<:
. .

r ;-_-
- -.

/F

:'<'& - t,o.:;:'é::j :>.:�:?�};,
}Não é de duvfdôr

""porque há no ur4mtaiíço pprlidó ais que evidente:;NO$;.próximos
qbatros ónos governará o município o peemedebista Nilson Bylaardt, inimigo fi-
dagal dos outros dois condidatos que disputaram a eleição majoritóriq corp ele.
E não é outm a rozão,queu.gora move um repentino interesse ...pela moralidade
público, pondo fim aos.albides de -empregos nos dois poderes.

SUMIU?
Por onde andará o projeto da verea

dora Maristela Menell (PT do B) que
proíbe o consúmo de bebidos o.lcoóli
cos em ruas e praças públicos? Como
já o fez Guaramirim, por iniciativa do
vereador Evaldo Junkes (PT). Só que,
aqui, abrindo éxceçóes para eventos
com participação da Prefeitura. liberan
do o Stammtisch, porexemplo, uma festa
para restrito grupo de pessoas, no meio
do Rua Marechal Deodoro.

-Iiiw----'
, ,� ",,_'---

Saint S�bastian
F" L A T
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Cinco servidor s são exonerados
Demissões visam atender a ajuste de conduta finnado com Ministério Público

, ,

._�

SCHROEDER

Cinco funcionários em car

gos comissionados da admi
nistração municipal foram exo

nerados ontem por possuírem
grau de parentesco com Outros
servidores e vereadores. As de
missões de parentes devem ser

feitas até segunda-feira, quando
termina o prazo de 60 dias esti

pulado pelo Ministério Público
no TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) firmado com o muni

cípio em 27 de agosto.
"Estamos cumprindo a lei.

Quando se faz as ações dentro
da legalidade, não tem que ter
medo de nada", declarou on

tem o prefeito em exercício,
Luís AparícioRibas (PMDB),
que assinou as portarias de
exoneração. O descumpri
mento da exigência do Ml;
,que em 2006 iniciou um pro
grama de combate ao nepo
tismo, jrnplica em multa de
R$ 10 mil por pessoa manti
da no cargo, além de mil re
ais por dia de permanência.

A lei que proíbe a contrata

ção de parentes sem concurso

público foi aprovada e saneio-

nada este mês em Schroeder,
resultado das reuniões entre

representantes da Prefeitura,
da Câmara e do Ministério
Público. Um projeto anterior

chegou á ser apresentado no

ano passado, mas foi arqui
vado antes de ir à votação. A
nova regra, na verdade uma

emenda à Lei Orgânica, im-
.

pede que sejam contratados
parentes de prefeito, vice

prefeito, secretários e verea

dores até o terceiro grau, in
cluindo sogros, noras, genros
e cunhados.

A proibição acabou geran
do 'uma' baixa na Câmara esta
semana. A dois meses do fim
do mandato, a vereadora Maria
de Lourdes Steilen Schewinski '

(PP) renunciou alegando mo

tivos particulares, Procurada,
ela confirmou que abre mão do
mandato para não prejudicar
dois parentes. Se ficasse na Câ
mara, a sobrinhaGuiselaSteilen
Ristau e a nora Lílian Pomerene
Schewinski seriam exoneradas
dos cargos de confiança.

CAROLINA TOMASELLI
<;

EDITAL PARA NOVA DIRETORIA
DA ASSOCIAÇÃO DAS IMOBILIÁRIAS

DE JARAGUÁ DO SUL
Informamos a todos os associados que se iniciou o prazo

para formação da nova diretoria da AIJS.
Caso haja interesse para formação de possíveis cha

pas, favor dirigir-se à Rua Presidente Epitácio Pessoa, .415
ou entrar em contato pelo fone (47) 3371.8814, até o dia
14/11/2008.

Sem mais: agradecemos a atenção.

Massao Minoru Salai Wajima
Presldente da AIJS

,

PEDIDO DE LICENÇA
AMBIE�'4TAl DE OPERAÇÃO

h)STO 1,;OLFREINKE LTDA, torna público que requereu
à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a licença ambiental,
de ,":)eração para a atividade de comércio de combustíveis

líq! )s e gasosos em postos de abastecimento, com lava

ge, 'l lubrificação de veículos, localizada à Rua Onze de
Nc -ibro, 2:311, Massaranduba-Sc,

, í determvado o Estudo de Conformidade Ambiental.

3: ,i,'"' _"; ':' �:J 4t6. Centro
',:iG ,�,01 - Flori enópolis - Santa Catarina

" ",J' .3216í 700

;((i 'ali na sc.qov.br
iatma.sc.gÜ! �;r

or de Administração'
- esposo da supervisora
escolar Cristiane Fernandes
Sabino.

Prefeito em exercício Luís Aparício Ribas assinou ontem as portarias de exoneração dos comissionados

, Criada comissão para analisar
emenda contra o nep�tismo,
GUARAMIRIM

Além de Schroeder, a Pro
motoria Pública firmou ajustes
de conduta com Massaranduba
e Guaramirim, este município
sede da Comarca. Na última,
quinta-feira, o presidente da

, Câmara de Vereadores de Cua
ramirim, Evaldo Junckes (PT),
formou uma comissão espe
cial para analisar a proposta
do Executivo de emenda à Lei

Orgânica que põe fim a prática
.

do nepotismo.
Integram a comissão os vere

adores João DenizVick (PMDB),
Marcos Mannes (PSDB), Al
cibaldo German, rnr" - T 'liz
Antônio Chiodini (PR). Guam
mirim tem até a próxima sex

ta-feira, dia 31, para cumprir
as exigências do TAC. O presi
dente do Legislativo informou

que a própria Lei Orgânica do
município determina a criação
de comissão para estudar as al-

terações no seu texto.

Segundo ele, os vereadores
terão dez, dias para concluir os
trabalhos. Com isso, a votação
da emenda deve ocorrer após o

dia 31 o que, para Junckes, não
trará prejuízo, uma vez que as

exonerações já estão sendo feitas
pelo Executivo. "O importante
é que nós estamos cumprindo o

que a lei determina e também
amarrando o próximo prefeito",
afirma Junckes, que concorreu

à Prefeitura, administrada por
Nilson Bylaardt (PMDB) a par
tir de l°de janeiro.

Em Massaranduba, luna
emenda à Lei Orgânica foi apro
vada em abril, junto com um

pacote de alterações à Consti

tuição municipal, que passam
a valer em 2009. Nós outros
dois municípios da microrre

gião - [araguá do Sul e Corupá
-leis impedindo a prática vi
goram desde o ano passado.

Quem assume

na Câmara
A renúncia da vereado

'ra Maria de Lourdes Steilen
Schewinski (PP), na última
segunda-feira, levou o presi
dente da Câmara, Valmor Pia
nezzer (DEM), .a encaminhar,
por meio da assessoria jurí
dica da Casa, pedido à Justi
ça Eleitoral para saber quem
assumirá a vaga da progres
sista. Segundo ele, a dúvida é

pertinente porque o primei
ro suplente do Pp, Ercelino
da Costa Sobrinho, trocou
o partido pelo PMDB. O se

gundo suplente do PP é Le
onor Jacobi que, assim como

Ercelino, foi eleito vereador
�

para a próxima legislatura.
,

"Só quero fazer õ que
determina a lei", disse Pia
nezzer, informando não
ter sido contactado por ne-

,

nhum dos suplentes após a

renúncia de Maria. Reeleito,
° democrata também volta à
Câmara em 2009.
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Saúde Público é prioridade

. Outros dados
em destaque
o QUE PRECISA MElHORAR EM
JARAG.UÁ DO SUL. SEGUNDO OS
ENTREVISTADOS:
1 ° lugor: Soúde Público
2° lugor: Áreos de Lozer
3° lugor: Seguronço Público
4° lugor: Tronsporté Público

(13,9%)
(9,1%)
(7,8%).
(7,1%)-

MEIO DETRANSPORTE
• 25,1% (4.587 entrevistodos)
têm moto

• 56,4% (12.936 entrevistados)
. têm pelo menos um veículo

ESCOLARIDADE
• 89% dos entrevistodos
estudaram até o segundo grau

• Apenas 10% estêo fazendo
faculdade ou têm ensino
superior completo

• 38,4% freqüentam o escola:
45,7% escolas municipais, .

34,5% escolas estaduais e

19,8% escolas particulares

TRABALHO

·.20,3% dos entrevistados
trobalham no comércio

• 44,7% em indústrias
• 19,4% prestação de serviços

INFRA-ESTRUTURA
• 0,7% das residências não
têm água encanoda

• 2,7% não têm rede coletora
de esgoto

• 6,7% das residências não
têm coleta de lixo

MORADIA
• 97,7% dos domicílios
visitados são casos

" 1,9% são apartamentos
.

o 0,2% são outros tipos de morodia

LEVANTAMENTO

Estatísticas
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uma cidade
Pesquisa feita pela Une� revela resultados surpreendentes
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JARAGUÁ DO SUL

O pedreiro Erondi Euri
val de Souza, 47 anos, veio
de PinhallPR para Jaraguá do
Sul há sete anos. A doméstica
Roseli do Rosário, 39, veio de
Volta Grande (Planalto Norte

Catarinense) há dez anos. Ca
sados há quatro anos, Erondi
e Roseli representam um dos
resultados que mais chamou
a atenção na Pesquisa "Risco
Social II", realizada pela Unerj
(Centro Universitário de Jara
guá do Sul). Das 18.396 pessoas
entrevistadas, 54% (9.935) in
formaram que vieram de outras

- cidades ou estados. A procura.
por emprego motivou 75,3%
das migrações.

. O objetivo da pesquisa, que
começou em maio de 2007, é

yerificar quais são e onde es

tão concentradas as situações
de risco .social da população de
zero fi 17 anos. Para realizar o
levantamento, os acadêmicos

aplicaram 4.696 questionários
em 38 bairros do município.
Entre. os assuntos abordados
estão: saúde, escolaridade, do
micílio, infra-estrutura, família,
trabalho e lazer,

No tema "educação", outro
dado chama a atenção: apenas
39,2% dos entrevistados afir
mou acompanhar o estudo dos
filhos. O restante informou que
as crianças recebem orientação
dos professores ou de colegas
para executar. as tarefas escola
res. Mas, para Erondi e Roseli,

�
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Erondi e Roseli deixam os filhos, de 11 e quatro anos, com o sobrinho adolescente quando elos não estão no aula

Crescimento acelerado
A Pesquiso "Risco Sociol Ir' côntou

cem (I participação de 482 acodêmicos
de CUfSOS da Unerj e resultou num rela
tório de 2.084 páginas. O levantamento
já foi realiz{)do mimo prtmeiro etopo
entre novembro de 1996 e fevereiro de
1997, 'em porceria entre o Ferj (f�ndo-

ção Educoctonól Regionol Joraguoense),
otuol Unerj, e ti Conselho Municipol dos
Direitos do Crionça e' po_Adolescente. O
crescimento oCelerado do município é o

. oito índice de migração apontoram paro
o

.
necessidode de verificàr o reolidade

atual do população, opós dez onos.

sempre procuramos
.

ajudar",
comentou Roseli.

O estudo também consta
tou que 20% das famílias dei-

xam as crianças sozinhas em

- casa (13,1%) ou na companhia
dos irmãos (6,9%) enquanto os

pais trabalham. Uma questão
que revela a rotina da família
de Erondi e Roseli. Moradores
da Rua Conrado Erdmann, no
Bairro Três Rios.do Sul, eles são

. obrigados a deixar as filhas .sob
os cuidados da sobrinha de 16
anos no período da tarde. "As
meninas ficam com ela quan
do não estão na aula", disse a

doméstica.
ajudar no estudo das filhas Ca
rolaine, 11, e Andressa, 4, é im
portante. 'As meninas se viram
muito bem com as tarefas, mas DAIANE ZANGHELINI

Saúde das crianças merece atenção
1,3% dos mais de 18mil entrevistados informaram que não levam os filhos para vacinar

Coordenadora Cristiane Gascho

Alguns resultados daPesquisa
"Risco Social II" chamou a aten

ção dos pesquisadores.A porcen
tagem de pais que afumaram não

acompanhar o estudo dos filhos .

é uma delas. "Muitos pais ain
da vêem a educação como uma

obrigação da escola", comenta
a responsável pelo setor de pes
quisa da Unerj, Cristiane Lucht
Gascho, também coordenadora
do projeto. O índice de crianças
que ficam sozinhas em casa 0\1
sob o cuidado de outras crian

ças ou adolescentes também

aponta um risco social: "Qual
o grau de responsabilidade de
uma criança qúe cuida do ir
mão mais novo?", questíona.

Em relação à saúde, alguns
dados merecem atenção: 827

pessoas (4,5%) tiveram filhos que
faleceram com menos de dois
anos de idade. Entre os motivos,
6,3% das mortes foram provo
cadas por meningite e 2% por
causa de sarampo. Além disso,
235 (1,3%) informaram que não
costumam levar os filhos para
vacinar e 281 (1,5%) afirmaram

que a carteirinha de saúde das

crianças não está em dia.
Outro dado que surpreendeu

foi a porcentagem de famílias
sustentadas por mulheres: 1.949
dos 18.396 entrevistados (o equi
valente a 10% do-total).

Cristiane ressaltou que o diag
nóstico realizado pela universi
dade está disponível ao. poder

. público. "Os dados poderão ser

utilizados na elaboração de po
líticas relacionadas à educação,
saúde, bem-estar, ínfra-estrutu
ra e outras áreas", explicou.
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Diversão com brinquedos simples

A real fábrica
de brinquedos,
JARAGUÁ DO SUL

Um retomo ao passado e

à vivência de meninos e me

ninas que já passaram dessa
fase faz tempo. A exposição
Fábrica de Brinquedos, do co
légio Bom Jesus/Divina Pro
vidência, leva os visitantes
a esta viagem pelo universo
infantil. E, a responsabilidade
do passeio ficou nas mãos de
uma turma bastante interessa
da nos resultados dessa idéia:
as próprias crianças.

De julho a setembro. de
Z008, cerca de 35 alunos ma

triculados na Educação. In
fantil da escola amontoaram

materiais, fizeram recortes e

pinturas, colaram e, ao final,
tinham construído centenas

de utensílios para se diver
tir. Há máscaras, bonecos,
fantoches, carros, robôs,
animais e jogos, tudo feito
a partir de

.

e:r:nbalagens que
iriam direto à lata de lixo.
Conforme a professora Que
lis Deretti, além de entreter

os pequenos, o projeto ainda
serviu ao conhecimento in

terdiscíplínar, "Eles apren
deram a brincar com coisas

simples", completa.
A assessora pedagógica

Stela Wontroba lembra outro -

ganho trazido pela brincadeira.
Segundo ela, os alunos deram
valor à produção e, agora, até.
trocam os artigos cheios de
tecnologia por aqueles que ani
mam crianças há séculos. A ex

posição permanece aberta até o
término da próxima semana.

TEMPO

GE�L-------------------�

Desaparecido, sol dá pistas
Mas, retomo em grande estilo fica para daqui algumas semanas
JARAGUÁ DO SUL

Ele pode até ensaiar uma vol
ta triunfal nos próximos dias, no'
entanto, à tentativa não passa de
mero alarme falso. Para a tristeza
de quem já sonha com a luz do
sol, astro-rei sumido há tantos
dias que já é possível perder as

o contas, a chegada do derradeiro
a:

� sábado e o domingo do mês não
� .

vai significar a alforria dele dian
'3
� te da hegemonia da chuva. O úl-
� timo final de semana de outubro
.«

8
n,

ffl

termina assim como tudo come

çou: à base de chuva.
O anúncio vem direto de

Florianópolis, do Ciram '(Cen
tro de Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrometeoro

logia de Santa Catarina). Con
forme Daniel Calearo, especia
lista no assunto, para hoje, a

previsão indica mudanças no

tempo. Mas, não se encha de
esperança, caso espere que o

sol apareça,
A melhoria comentada pelo

meteorologista diz respeito
apenas a uma trégua dada pela
chuva. Mesmo assim, o céu

. permanece repleto' de nuvens

acinzentadas. Elas são respon
sáveis pelas trovoadas espera
das para a tarde e noite dos dois
dias em grande parte do Estado.
A umidade do ar oscila entre
85 e 100%, o vento vai de fraco é semelhante. A aproximação
a moderado e os termômetros . de uma massa de armais seco

mostram máximas de Z5°C, -pode dar ao sol a chance de res

com sensação de abafamento. surgir, porém, isso ocorre apenas
Na segunda-feira, a situação durante rápidas inserções por

Mesmo com céu cinza, aberturas de sol ecqrrem durante os próximos dias, paro alegria de todos'

Oma supremacia quase imfJauvel
entardecer.

Segundo Daniel Calearo, a

chuva persiste, principalmente,
sobre o litoral Sul e o Norte de
Santa Catarina atémeados de no
vembro. É só a partir da segunda
quinzena do mês que o tempo
sofre modificações significativas

.

e o sol passa a dar clima de verão
às duas regiões do Estado. Nesse

período, as chuvas chegam sob
formato de ligeiras trovoadas
vespertinas.

ela está sendo puxado poro ó Sul do
Brasil. Mos, no segundo quinzena de

lizodo,

entre as nuvens. Não aguarde
ver o renascimento do céu azul,
pelo.menos, por enquanto. As

temperaturas ficam amenas no

princípio do dia e se elevam' ao KELLY ERDMANN

Canarinho precisa cadastrar idosos
População com mais de 60 anos é necessária à implantação da bilhetagem eletrônica

Mh", Jt: teste só com idosos

JARAGUÁ DO SUL

Se você tern mais de 60
anos de idade e utiliza o

transporte coletivo de [ara
guá do Sul, Guaramirim e

Schroeder; procure a Viação
Canarinho o quanto antes. É
que a empresa precisa fazer
o cadastramento da popu
lação idosa dos três muni
cípios para, a partir disso,
iniciar os testes da bílheta-

g gem eletrônica. Quase todos
� os ônibus da frota já estão

� equipados com o sistema,
porém; o número de pessoas

listadas é inferior ao exigido
à largada do passe único.

Conforme Rubens Mis
sfeldt, gerente operacional
da concessionária, o novo

método só pode ser avaliado
através dos cartões de iden
tificação de quem não paga
pelo serviço. "Não posso en

volver dinheiro porque há
chances de erros", explica.

, No entanto, para que ocorra

a confecção das fichas desse

público são necessárias mil

solicitações .. Por enquanto,
existem apenas cerca de 300.

Por isso, nas próximas sema

nas, a Canarinho deve pro
curar os clubes de idosos e

fazer o cadastro diretamente
nesses pontos de encontro.

Aqueles que não inte

gram os grupos ou quiserem
-se adiantar, devem procurar
o escritório da empresa, na
Rua Cabo. Harry Hadlich,
no Centro. Ele fica aberto
das 8h ao meio-dia e entre

as 13h30 e 17h. É preci-so
apresentar Carteira de Iden
tidade, CPF e comprovante
de residência.
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CRIME

GUARAMIRIM

Amigos e parentes' do jo
vem Marvin Bozam, morto aos

20 anos, preencheram a peque
na igreja Brasil para Cristo de
Guaramirim na manhã de on

tem. O pai, Sigfrid, pouco sabe
sobre o que aconteceu, mas

afirma que vai procurar a jus
tiça para fazer seus direitos va
lerem. "Segunda-feira vou falar
com o policial que registrou a

ocorrência, nesta semana não
tem mais nada para se fazer",
disse o pai, durante o velório.
O rapaz foi morto por um ca

minhão na BR-280 na noite de

quinta-feira. Sigfrid Banzam só
sabia que o filho tinha saído de
moto e depois, que havia fale
cido no hospital São José, de

Jaraguá do Sul.
Na BR-280, altura do posto

Maiochi, Marvin pilotava uma

moto com o amigo Glauco Cé
sar Pereira na carona. Na moto,
tentaram ultrapassar um cami
nhão em local proibido, mas o

motorista fez uma conversão
à esquerda sem aguardar no

acostamento. Os dois jovens
foram atropelados. Bozam e

Glauco foram encaminhados

para o hospital. Em estado gra
ve, Marvim não resistiu aos fe
rímentos.

O motorista do caminhão,
ainda não identificado, fugiu
após o atropelamento, más
uma testemunha do acidente

registrou a fuga, do caminho
neiro e seu local de refúgio, a

Distribuidora de Alimentos De

quêch. A Polícia Rodoviária Fe
deraÍ procurou aempresa, mas
a administração não permitiu
a entrada dos policiais e se ne

gou a apresentar o funcionário. .

De acordo com o atendimento
da distribuidora, ninguém fará
declarações no momento e só
se manifestarão através dos ad
vogados, que já estão cuidando
da situação.

O' caso agora está sendo le
vantado pela Polícia Civil (PC)
de Guaramirim. De acordo com
a PRF, tanto vítima como cami
nhoneiro cometeram infrações
de . trânsito, mas o agravante
contra o funcionário da empre
sa Dequêch é evasão do local
do acidente, caracterizando
abandono da vítima e fuga. . Familiares do jovem Marvin Bozan (detalhe) se despediram dele ontem. Pai da vítima quer explicações da polícia

Prevmóvel em
Barra Velha

CORUPÁ··
A Secretaria de Agricultu

ra eMeioAmbiente de Corupá
inicia duas ações para bene
ficíar o produtor rural e pes
soas que desejam fazer uma
horta em casa. Nesta semana
começou a distribuição de
sementes de legumes e verdu
ras que podem ser adquiridas
'na sede da secretaria. São 12
variedades ao todo - alface, ce- ..
noura, brócolis, couve, rúcula e

abobrinha. :

Para os que acham que o

plantio não deve ser dedicado'
apenas a gêneros alimentícios
e acham que o meio ambien
te também é um investimento

.
.

na saúde, a secretaria realiza o

programa Corupá Planta Mata
Ciliar. São 10 espécies de
plantas nativas distribuídas
em parceria com as empresas
Busche & Lepper, Agropecu
ária Proagro e Finta Plantas
Ornamentais.

·SENHOR.ARRUMA OBRA ABANDONADA
'DUfp,llte toda a manhã de ontem o.senhor Herbert Herte,l. realizou um trabalho que deveria ser feito pelg êm-;

preso se Gás. Tapou um buraco na esquina da Rua Joõo Doubrawa com a Jorge Czerniewicz, no Bairro Gzerniewicz.
Aos 76 anos e,ópenas dois diós depois de passar por uma quimioterapia, Kertel,encontra forças paro manter suo
rua (lrgopizada. "Se todo mundo cuidasse mais, plantasse mais. tIores...", di�ancia-se Hertel. pensando numa

.

cidade mais bonito. Por enquanto o se Gás nõo se posicionou sabre Q assunto.
.

.

Produtor g�nha
sémentes

Na próxima terça-feíra (28)
chega aBarraVelha o Prevmóvel,
a agênciamóvel do Instituto Na
cioiial do Seguro Social (INSS). O
carro ficará ao lado da Prefeitura
até o dia30 de outubro, com aten
dimento das 9h às 12h e das 13h
às 16h. Estas unidades móveis

dispõem de todos os serviços de
atendimento existentes, inclusive
os necessários para a concessão
de beneficios decorrentes da in
capacidade para o trabalho.

Cada agência móvel da pre-.
vidência conta com pelo menos

dois servidores e é equipado com
os mesmos sistemas operacio
nais utilizados nas agências fixas

. da previdência. Levantamentos
da Regional Sul do Institute de
Previdência, destinado ao moni- .

toramento dos estados do Paraná;
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, no último mês de registro
- agosto - indicam 6.283 atendi
mentos feitos pelas 15 unidades
daregião.
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PÉ-DE-MEIA

ECONOMIA------

Responsabilidade édos pais
Mesada pode ajudar na educação financeira dos filhos
JARAGUÁ DO SUL guarda um pouquinho na pou-

Apesar da pouca idade, Isa- pança", conta o pai.
belle Mínel, 10 anos, possui um Para merecer o dinheirinho
acessório indispensável a tiraco- extra, já que as necessidades
lo. A carteira acompanha ameni- como alimentação, educação,
na na escola, no supermercado e lazer e roupas são supridas pe
nas passeios com a família, mas los pais, Isabelle precisa' cola
só é aberta quando é realmente, borar em casa, "Ela tem que ar

necessário. "Desde os seis anos rumàr as gavetas dela e ajudar
ela vai ao mercado com a gen- na -cozinha para que seja justo
te. Ela já fica atenta aos preços. receber o valor", destaca.
Procuro conversar e explicaro Esta disciplina presente na

valor das coisas", revela o pai de casa de Isabelle é fundamental
. Isabelle, o_assessor parlamentar para a educação financeira dos
Carlos Fernando Minel, filhos, de acordo.com especia-

Segundo ele, quando surge a listas. Ensinar a economizar faz
vontade de comprar uma revis- coni que as crianças reconheçam
ta, por exemplo, Isabelle analisa

_

.0 valor das coisas e se tornem in
se a compra cabe no.orçamen- dependentes no futuro.

. to. "Eu explico para ela que no Para a mestre em contabíli-
lugar de uma revista que custa' dadee professora de matemáti
R$ 10, ela pode comprar outros ca financeira,Márcia Vanievicz
itens e digo quanto aquele gasto dal'8ilva, a rP.esada faz com que

.

representa no fim do mês", diz. a' crianÇa aprenda a ter limites ..
Os pais de Isabelle esta- "Mas tem que ficar. claro em que

beleceram que ela pode gas- ela vai poder gastar:Por exemplo,
tar'R$ 1, por dia, ou R$ 30 o lanche da escola. Vai ser pago
mensais. "Ela costuma com- com a mesada? Tem que ter re

prar gibis, lanche na escola,' gras", come_nta.
se é aniversário de uma amiga,
compra um presente. E ainda DEBORAVOlP-I

,
.

"

!sabelle pensa duas vezes antes de abrir a carteiro e já aprendeu a poupar

e. -DICA$'VALlOSA$ •
. ��

, ,. Dedique um momento do mês pa�a calcular o médio menos 10% e ensine que esta economia pode ser importanté
dos gostos do família. Se faltar dinheiro ou se o orça- poro uma tompro inesperado eude valor alto.
mento ficar apertado, é hora de repensar atitudes.

• No adolescência, é importante estimular os filhos'paro
que façam estágios e pensem desde cedo em construir
reservas poro o futuro.

.• Evite empréstimos ou o uso do cheque especial. pois os

taxas são elevados. Prefiro utilizar cartões de débito e, se
usar cartões de crédito, pague o faturo integralmente. v

.'
. �

, .

• Pensejunto com,seu filho se o consumo de alguns
• lemb're-se que um dos mais jmportantes investimentos de -, produtos foz porte de úma necessidade ou de um desejo e

uma família é o educação do criança. Im muitos ca�õs, o.' estude o possibilidade de extinguir ou'reduzir o consumo

retorno financeiro de umá boa educação pQde valeqnais de doces, reviStos, figurinhas efestas. Pondere passeios e
do que o de uma caderneta de poupança.

'

'.' , o alimentação no shopping, que podem ser substituídos
'. .

por passeios 00 ar livre e refeições em coso.
• As crianças podem receber uma mesada com vellores de

_

acordo com o faixa etário. Poro calcular o quantia, pondere
os gostos delas e pense em quais produtos elos gostariam o

dinheiro. Mesmo com o contribuição, incéntive-as o poupar 0'0

• Se abrir uma conto bancário parQ o ndelescente,
solicite o uso de cartões de débito em vez de cheques
ou cartões de crédito.

Poupar é preciso
O valor destinado à mesada

dos filhos deve estar de acordo
com o padrão de vida da faIIÚ
lia e também com a idade da
criança. "O ideal seria só dar
o dinheiro quando a própria
criança sentir a necessidade",

,

aconselha Márcia.
A especialista recomenda

. ainda que os pais desde cedo,
ensinem os filhos a poupar.

. 'Acho importante ter um plano
de previdência privada para os

filhos. Se você começa a inves- .

tir já quando o filho nasce, nem

que seja de R$ 20 ou R$ 30 par
mês, com o fator tempo, você
consegue arrecadar uma boa
quantia", sugere. Outra dica é
investir em uma"tB.derneta de
poupança e incentivar o pró
prio filho a ir ao banco e fazer o
depósito. 'Assim ele vai acom

panhando a conta e crescendo
com' a visão de economia, sa

bendo o valor disso. Hoje em

dia, temos a tendência de gastar
tudo que ganhamos. Essa idéia
precisamudar", argumenta.

Para os adolescentes, vale a

mesma regra: aprender a econo
mizar. Nesta fase surgem gastos

-

extras como a conta do celular e
o dinheiro para as baladas. Mes
ina assim, é preciso estabelecer
limites, criar regras e definir o
que sai do próprio bolso e o que
é incorporado às despesas da fa-

, milia. "Mais uma vez é preciso
que a mesada esteja de acordo
com a realidade financeira da

.

fanúlia. Se ele gastar tudo que
ganha em ulna festa, tern que
entenderque não vai ter dínheí
ro para o resto do mês".

Cobrar bons resultados na

escola e o auxílio nas atividades
domésticas para se fazer justa a

renda mensal também podem
ser atitudes que estimulam a

responsa�ilidade dos filhos.

í
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"' SAPATILHA

Espetáculos e oficinas marcam o 3° Festival Nacional de Dança
A terceira edição do Festival

Nacional de Dança de Jaraguá
vai reunir no município mais de
40 grupos, escolas e academias
de váriasregiões 'do país. O even

.to acontece hoje e amanhã, no
Centro Cultural da Scar. Ao todo,
serão 11Z coreografias, entre

mostra e competição, nas modal
idades de balé clássico, balé clás
sico de repertório, jazz, dança de
rua, dança moderna e contem

porânea, dança de salão, folclore
de imigração e estilo livre. Ao
lado da série de apresentações,
o evento ainda promove oficinas
abertas a partícípantes do festival
e a demais interessados, nas mo
dalidades de balé clássico, jazz e,
como novidade, de malabares.

Hoje às 19h, Luiz Bandeira,
do Rio de Janeiro, apresenta ao

lado de Vitor Kuhn, de [araguá,
o pás de deux "Harlequinade",
o que promete ser uma noite de

gala. Amanhã, também às 19h, a
aberturafíca por conta do Núcleo
de Dança Contemporânea da Es
cola do Teatro Bolshoi no Brasil,
de Joinville, com o espetáculo "E

. se eu te contasse um segredo".
.

Além de partícipantes de
Santa Catarina, o evento' traz a

.Iaraguá do Sul bailarinos de out-

ras regiões do Brasil, como Natal,
Ponta Grossa, Porto Alegre, entre
outras cidades.

Lisa Jaworski, coordenadora
do Núcleo e responsável pela
organização do festival, diz que
no seu terceiro ano o evento já al
cança nova dimensão. O festival

premiará as três melhores notas

de toda a competição, além de
melhor bailarino, melhor baila
rina e coreógrafo(a) revelação. A
avaliação ficará a cargo de um

.

júri formado por Ilara Lopes, de
São Paulo (SF), Eliane Fetzer, de
Curitiba (PR) e Bruno de Carv
alho, de Florianópolis.

Dentro da programação do
festival,. acontecem também as

oficinas de balé clássico, com
Ilara Lopes; de modern jazz,
com Eliane Fetzer, de Curitiba;
e de malabares, com João Paulo
Marangoni e Lisa de Farias Mar
celino, de Jaraguá do SuI.

As atividades são abertas a
bailarinos, estudantes de dança
e interessados pelas técnicas de
malabarismos, independente de
conhecimento. O investimento
é de R$ 30 por pessoa (uma ofi
cina), R$ 50 (duas oficinas) e de
R$ 70 para quem deseja:r fazer
as três oficinas.

re (I rece e shows
d úsi a ospel
Banda Anjos de Resgate se apresenta

para o público católico do Vale
JARAGUÁ DO SUL

Fenômeno da música católi
ca brasileira, a banda Anjos de

Resgate aparta em Jaraguá do
Sul no próximo dia l°de no

vembro, sábado. O show acon

tece na Arena e os ingressos já
estão à venda. Organizada pelo
Movimento de Emaús em par
ceira com a comarca jaragua
ense da Diocese de Joinville,
a apresentação serve ao grupo
como enceramento do ano, este

focado na juventude.
AAnjos deResgate foi formada

em 2000 e desde então não parou

mais. Os músicos já lançaram.
cinco álbuns e venderam 500

mil cópias em menos de uma dé
cada de carreira. Além disso, há
três anos, eles também lançaram
o primeiro DVD ao vivo. A can

ção tema do trabalho integrou
à trilha sonora no filme "Maria,
mãe do filho de Deus", produzi
do pelo padre Marcelo Rossi.

Antes do show, o público que
for até a Arena Jaraguá ainda
vai assistir à banda Emanuel, às
20h. Na seqüência, quem sobe
ao palco é o núcleo joinvillen
se Edança. Para completar a

Bailarinos se encontram hoje e amanhã no palco da Scar para um grande show

noite, a platéia poderá dançar
ao som da Dádiva Divina, de

Araquari.
Os ingressos antecipados

.
custamR$ 10 e podemser adqui
ridos em secretarias paroquiais,

.

com os membros do Emaús e

no site www.blueticket.com.br.
A renda será revertida à cons

trução da nova sede da Casa de

Apoio Padre Aloísio Boeing, em !
Jaraguá do Sul. O centro, sem
fins lucrativos, serve ao trata

mento de dependentes quími
cos e à reinserção dessas pesso-
as na sociedade.

Uma parceria séria, transparente e

confiavél para sua empresa.

• Descontos de duplicatas para empresas •

• Análises de crédito •

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

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

Email: nortef�mento@hotmail.com
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,CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRiTOR

Do amor e outros
demônios

Numa espécie de exorcismo proustiano, resolvo

compartilhar minha lista das três mais originais histó
rias de amor da literatura. E para que a lista não ficasse
"batida", minhas considerações atingem apenas livros

publicados após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Bom, quando digo amor, obviamente observo também
tudo no que ele implica: desde ciúme até obsessão. O

próprio Freud, em suas correspondências, desabafou
certa vez que quando amava tornava-se muito "exclusí
vista". Outro gênio, o escritor argentino Ernesto Sabato
também se preocupou com o lado B do amor: "me in

trigava a importância crescente que iam assumindo o ci
úme e o problema da posse física." Em seu livro "O túnel",
publicado originalmente em 1948, o ciúme corrói as con
fissões do pintor Juan Pablo Castel, que nos apresenta
Maria IribarneHunter, a única mulher que parecia en

tendê-lo. "Mas foi, justamente, a pessoa que matei."
Num salão de artes, Maria observa um pequello de

talhe de uma obra de Juan,' que fica obcecado pela ques
tão. Acaba por reencontrá-la num dia qualquer numa rua
qualquer, e ela (casada) sucumbe ao assédio desvairado
dele. "Eu amava Maria desesperadamente e, no entan

to, a palavra amor não fora pronunciada entre nós". Os
ciúmes de Juan Pablo são a tradução em raiva de sua

impossibilidade de comunicação. É no seu desgaste,
pelas ruas portenhas, que Juan Pablo deixa claro que
não somos nunca o todo de nós mesmos.

O ciúme, diluído, também aparece em "Fim de
caso", do inglês Graham Greene. "É uma das mais gffl
nuín'as e tocantes novelas contemporâneas, jamais es

crita, no entender de qualquer um" já afirmou William
Faulkner. Uma história de paixão e'amizade, para sentir
os olhos lacrimejarem. Maurice Bendrix, um escritor
bem sucedido, é abandonado pela amante Sarah. Sem
saber o motivo da ruptura, Bendrix alia-se ao marido
de Sarah (Berny Miles, um homem de alta posição no

governo inglês) e ambos tentam descobrir quem é
o novo amante dela. O desfecho é surpreendente e

mostra como nós homens podemos ser patéticos em
última instância.

Outra história de amor, um pouco mais amarga, é a

que o mestre do lirismo gótico contemporâneo, o inglês
Patrick McGrath faz em ':A doença de Haggard", uma
obra onde atôníca esbarra no amor e na loucura, Na
Inglaterra dos anos de 1930, as vésperas do bombardeio
alemão, o jovem médico Dr. Haggard se apaixona pela
mulher de seu superior emum grande hospitallondri
no (depois que li esse romance, passou a ser impossível
olhar para bancos de hospitais com imparcialidade). Á
paixão desenganada deixa seqüelas físicas e mentais,
aplacadas com voluntaríosas doses demorfina; os limí
tes entre o desejo e alucinação vão se alternando e o Dr.

Haggard acaba projetando seu amor no ente mais pró
ximo da amada Fanny Vaughan. Outros grandes livros,
como "O 'passado" de Alan Pauls, "Não diga noite" de
Amós Oz, "Um copo de cólera" de Raduan Nassar, "O
amor nos tempos do cólera" de,Gabriel GardaMarquez
e "Intimidade" de Hanif Kureishi também poderiam fi

gurar nesta lista, já que cabem na sítuação-límíte defi
nida por Lacan.vaquela em que o sujeito está suspenso
numa relação especular com o outro". Mas cada amor
é um amor e cada livro é um livro, "e como é precisá
sempre um amor.para entender o que difere de nós"

(André Cide), cabe-nos listar e amar.

VARIEDADES--�-------

.'Une'Mueller'l '.

• Hig
,

I Music 3 fOOb) �.

(f41r, 19h, 21h30 ::.todos os dias)

, • Cine Mueller2 " ".."

• Amigos, amigos; nJ�lheresJ parte {�El9j ,

(18h; 20h, 22h -todos:os dias)
,

• Mosconautas no mundo da'lua (Dub)
(14h30, 16h15 - to.dos'os dias)

A paz pode estar
último testamento

Em Tel Aviv, o primeiro-ministro está'
prestes o assinar o acordo de paz entre

palestinos e israelenses quando um ho
mem que parecia carregar uma armo é
morto por guardo-costas. Ele trazia ape
nas uma corto. E agora o paz está em

risco. Washington envio o negociadora
Maggie Costello. E elo se convence de
que o crime nõo foi am-ate aleatório.

Pecados
Inocentes

,A história verídico do belo Barb,ara Daly,
casado com Brooks Baekeland, herdeiro do
fortuna do indústria de plásticos Bakelite.
Seu único filho é um fracasso aos olhos
do pai, e 00 crescer e ficar 00 lodo de suo

solitário müe, os sementes do tragédia
sõo lançados.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHiNÀ
Diego diz a Antonella que Denise tem um caso

antigo em São Paulo. Àntonello beijo Diego,
que recuso afirmando que eles são apenas
amigos. Adriano encontro o documento .que
recebeu quando doou sêmen e nele consto a

identificação: "Vermelho 2274". Antonella diz
a Joelmo que estó apaixonado por um rapaz que
tem namorado. Edmar agrmlece em público a

Maralonis. 'Os amigos vêem Edmar brincando
com Edmorzinho e ficam constrangidos pelo
mentira. Maralanis não suporto e desmaio no

meio do apresentação.

TRÊS IRMÃS
Walquiria nega estar doente. Eros pergunta se

ela teme morrer e ela choro. êmsu abraço e diz
que estaró o seu lado. Alcides admiro o docu"
mento. Alma diz a Eros que o estado de Walquí
rio é grave. Alcides quase entrego o documento
poro Pacífico, mos desiste sem que o irmão
perceba. Paulinho diz que Juliana estó dando
o "golpe do barriga". Juliano mostra o exame

como provo. Suzana vê Gregg atacando um fun"
cionório. Andrade/Beleza faz um discurso. Duda
sonha com Virgínia dizendo que ela estó livre.

A FAVORITA
�iva diz que Donotelo estó no sítio de Augusto.
Flora diz a Silveirinha que vai separar Gonçalo
e Irene. Donatelo vê Lora e Holley no portÜo e

se esconde. Norton arranja um emprego provi
sório poro Lorena. Lora pergunto se Silveirinho
gosto de Flora e de Holley e se tem saudades
de Donatela. Gonçalo diz que sempre teve medo
de perder Irene. Flora diz o Sllveirlnhe que, se

Gonçalo demorar o morrer, eles podem opressor
o processo. Zé Bob vê Donatelo de costas e grito
seu nome. Eles ficam cora o cora.' ,

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ari, Toni, Danilo, Zulu e Hiromi chegam iI praia
e vêem um helicóptero que pouso na ilha com

Júlio - oficial do aerónóutica. Júlio os cumpri"
mento e diz que o Depecom não tem mais nado
II ver com esresqetes na illia. Eles entram no

helicóptero. Cléo choro e Noé o .eensela Cor"
valho diz que precisa conversor com Perpétuo.
Ele comento sobre o noite no apartamento de
Simone e diz que Perpétuo é especial. Perpétuo
aviso que estó com Noé. Maria fecho o porto as"

sustado e conto que viu uma mula sem cabeça.

CHAMAS DA VIDA
Ricardo'diz iI Vilma que não vai depor contra
ela. Vilma chama Veronica. Verônica diz que
sobe que elo é o incendiório. Vilma diz poro
eles que pode dor dinheiro para eles sumirem
do mapa. Vilma faz um cheque. Lipe levo De"
moro õ favela. Vilma mando Ricardo e Verônica
sairem de TInguó ou elo os manda pelos ares.

, Verônica chamo Vilma de louco. Ricardo aceito
a proposta. Suelen entra no solo sem avisar e

Vilma finge que estó sendo simpótico com Ve
rônica e Ricardo e diz que eles vierom pedir
aumento.

'

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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Apresentadora
e o presidente
Luciano Gimenez disse à coluna Retra
tos do Vida do jornal Extra que quer
levar Lula ao Superpop, seu programa
na RedeTV!. "Acho ele inteligente",
disse ela. Luciano disse também que
se inspiro na apresentadora limeri-

, 'cana Oprah Winfrey. "Quero fazer um
estágio com ela". Luciano conto ainda
que elo li o marido, Marcelo Carvalho
planejam umfllhe poro 2009. "A
gente já está tentando".

O rei tem um

novo amor
Roberto Carlos tem um novo amor,

segundo o coluna "Retratos do Vida",
do jõrnal Extra. Elo é Fernando, uma
estudante de medicina de apenas
23 anos. Áinda segundo o coluna, o
ornado já apresentou o namorado fa
moso à família - que aprovou - e tem
se dedicado o deccrarc apartamento
do cantor em São Paulo. "Por causo
do Fê, ele tem ficado pouco tempo no

Rio", contou uma amigo do "Rei".

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo coluna. Tombém
nõo se pode repetir númeras em codo quadrado de 3x3.

, SOLUÇÃO

,Supla na colo'
de Winehouse
Supla e o irmão e também cantor
JQão Suplicy, estão indo tocar em Lon
dres no semana que vem e darão uma

de paparazzi no porto do coso de Amy
Winehouse, informo o coluna Mônico
Bergamo do Jornal A Folha. Ainda
de acordo com o coluna, o plantão
no coso do contam, em Londres, tem
como objetivo tentar uma entrevisto
com elo poro o programo "Brothers",
que o duplo apresento no RedeTV!

DIVIRTA-SE

Salário
No ônibus lotado, a mulher
volto-se poro um passageiro,
incomodada:
- O senhor quer fazer o favor
de desencostar essa coisa
volumosa que me está me con

strangendo?
- Calmo, minha senhora. Não é

-

o que está pensando. Este
volume é o dinheiro do orde
n{ldo que recebi hoje. Enrolei
num pacote e coloquei no bolso
da calço.
- Ah! Então, o senhor deve
ser um funcionário exemplar
porque desde o emborque até
agora, o senhor já teve três
aumentos salariais.

-

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Entre o sábado e o domingo o tempo segue in
stável, com chuva e temporal isolado em Santa.
Catarina, alternando com pequenos períodos �_F_a_se_s_!lll�lll_ll� � � _

de melhoria. Temperatura estável. MING\JANTE NOVA

HOJE

MíN: 19° C
MÁX: 25° C
Sol com possibilidade
de chuva

, lSI ÁRIES

4�.· (20/3 a 20/4)
I� ., O d!a pode parecer

,

,,� mais pesado no

trabalho, e você
pode ter que esperar um pouco
por resultados. Procure inovar, ,

colocar idéias em'andamento.
Isso fàrá com que você colabore
com o tempo: A fase continua
boa para di�logos e acordos.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 2()/6)
Com avênus

,

transitundo em seu

signo oposto toda
sua energia estará voltada aos

relacionamentos em geral. Você
não precisa se esforçar para a

melhora dessa área. Se ainda
estiver só, há uma chance de

.

você encontrar alguém especial.

� LEÃO,

�;,:) (22/7 a 2218)
,

:: '} Hoje você está mais
� u,..-.; sério e pesado.

Faça o que precisa,
mesmo que alguns obstáculos '

atrapalhem os seus planos.
Enxergue o que está acontecendo
de bom, apesar das dificuldades.
Uma nova vida vem despontan
do, então, pare de reclamar. '

LIBRA,
(23/9 a 22110)
Os tempos de
mudanças estão
próximos. Tente

enxergar o caminho deseja tril
har. Não esqueça que somos nós
que estolhemos os caminhos que
o Universo nos coloca, portanto,
pare de pensar e comece a colocar
em prática os seus projetos .

TOURO
"

(21/4 a 20/5)
Odimaamo-
roso pode estar meio
tenso, mas'você deve

aprender a sermais leve. Amanhã
nada mais terá importância,
portanto, relaxe. Procure estar
mais atento p,ara a necessidade
de usar sua criatividade e se .

lançar a novos projetos.

p"
CÂNCER

,�_..........J (21/6 a 21/7)
;��f� No amor as descon-
: ; fianças podem aflo-

rar. Procure sentir
mais do que buscar respostas.
Não adianta se cercar de segu
rança. Os medos são resultados
de um passado recente e ruim.
Reflita, pare de olhar para trás e
aprenda a confiar.

111'
VIRGEM

'

(23/8 a 22/9)
O dia pode parecer
mais pesado, mas

,

você pode ao invés
de se submetér a esse peso,
entender a mensagem do dia
e organizar seu trabalho, de
'finindo metas importantes'para
o futuro profissional. Há muita
coisa acontecendo. Enxergue-as.

ESCORPIÃO
(23110 0"21/11)
Fase boa paro inves
timentoSde curto e

.

médio pram. Entenda
bem o valor que dá

paro codU coisa ou pessoa. Nas
esmIlias, você precisa desenvolver
mais racionalidade. A vida finan
ceira tende a sofrer mudanças
boas !lOS próximos meses.

DOMINGO
MiN: 200 C
MÁX: 24° C,
Chuva forte

•

SEGUNDA

MíN:19°C�
MÁX: ,230 C �)
Nublado com
possibilidade de chuva

CRESCENTE

� 5i11

CHEIA

TERÇA
MíN: 16° C
MÁX:'20° C
Chuvoso
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25/10
Adilson Kath

Alberto Russo
. Alcebriades Luiz Bassani

Anelise Rejane·Pacher
ÇlltClrina Lopes
CIntia Friedemann
Claiídino Porath
Cleiton tésçôwicz
Daria Emi�isçh
Djenifer 41ine Vincenzi

•
Efigenia Rengel
'Elisia Santana )lerei
E

LiI,!anaBuettgen
Lu.ciane Scheidt
Morcela M. Correa

"'areia Regina Ferreira
Marcos :Juliano Gonçalves
Marild to

�deteA rei
Pàmela Eloiza Krinsonski
Sonia Bueno
Valdinei Aleluia

Vilma Zimmermann

26/10
Alirio José Tissi

SAGITÁRIO

"
AQUÁRIO

(22/11 a 21/12) (21/1 a 18/2)
Vênus continua em Dores antigas e
seu signo. Cuidado

'
traumas passados

com gastos exces- têm incomodado
sivos e perdas_ Plutão ainda _

você. Investigue profundamente
pressiona e saturno não fica os lados de cada situação vivida.
atrás. Aproveite os últimos mo- As feridas devem ser curadas
mentos deles em seu signo para agora para que você possa par-
dar últimas aparadas e passos tir para uma nova fase de vida
decisivos para sua nova fase. muita mais acolhedora e clara.

CAPRICÓRNIO,
(22/12 a 20/1)

� Júpiter em seu

signo continua
,

abrindo portas e

possibilitando muitos planos que
frutificarão no inicio de 2009.
Relaxe e continue investindo. O '

dinheiro e a estruturação mate
rial que busca só acontecerão se

você continuar o empenho.

PEIXES

til (19/2 01'9/3)
•• �oje� pode sen

, Y-'� tlf ou VlVl!r concre-
tamente situações

com pessoas que foram impcir
tantes em um passado recente.
É horo de fazer suas escolhas. As
emGÇÕes estarão mais afloradas.
Melhor evitar os confrontos ou
brigas desnecessárias.
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Completou 5 OliOS di 8
Kayline Albano Os o.' � flo_menguista .

padrinhos desejam ���ia����i::::s�
. h l COS Gustavo

por�béns pOdr� °1��:mople�ou 2 meses.
Goblm que la .

m.

Os pois lotione e C.orlos d�s.elo

muitos felicidades.

otinho comili Rofoelo
Em click poro o col�: od� lotione e Jean Carlos.
Gombin, de 4 anos,

o

No foto essa lindo borboletinh� que

completou 1 ano e 7 mese�.�IO 8.

Os pois mondam um belloo.

�múe coru\o e

todo o familia
mandaOS

parabéns poro
o lindo Ila'l0an
Mart\ni Rucll\,
que completoU

6

an\nllOS ontem.

Os pois Morlon.e Irene mo
•

poro suo filho Isabelle�dom parabéns
recebeu suo ,a Comu h

_ uana,. quen 00 no dIa fl.

, '0 mondam os parabéns
Múe, ovos, e �I

ho Beotr\z, que comple-
Poro o sapequm ..

tou 6 aninho� dlo 12.

Comemoraçõ\Itotal esse mês poroo fom'I'I la. A pequeno
Stephany completou7 meses dia 3 o
casal Nilson e Eden'r
comple�oram 12 anosde casados dia 4 d'

.

. 12 f . , la
OI o vez de Nilson

.

comemorar idade
novo, e o por ultimo
o filho Hoberdho

qu� completou 7 anósdIa 16. felicidades
o todos!

Luana e

Anderson
mondam um

beijõo poro toda
essa galerinha

reunido.

No foto os

priminhos
Vitor e Izabel
felizes e ainda
comemorando
o Dia dos
Crianças!

O dinho e o
dinho mondam

um,beijo.
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.

Loja.com
toda linha

.ern

condições especiais

.

ESTOFADOS
'

BELl'ARTE

APBEÇO .,

- DE FABRICA,
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P®sc«(!in;

Masier

Q.ESTRUTURA
Bronze

Alunos Maristas realizam
entregà de brinquedos

No período de 30 de setembro a 10 de outubro o

Colégio Marista São Luís realizou a já tradicional

Campanha do Brinquedo, a qual teve culminância.
no dia 10 de outubro com a entrega dos brinquedos
ao Lar de Menores em Guaramirim.

'

Atualmente o lar-acolhe dez crianças que estão em

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 mãé e até
. mesmo para a adoção).
Como a Pastoral Juvenil Marista desenvolve
atividades de senslbllização 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, �m 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 valorizar a família, os pais, o lar,
enfim, o que temos. �::::* C O L É G I O

MARISTA
SÃO Luís

Coral Alemão
realiza Concerto

MEC dá 250
computadores
A Secretario de Educaçõo e Cultum de

Jomguá do Sul concluiu ontem o entrego
de 250 computadores o 25 escolas do rede
municipal de ensino - dez poro cada uni
dade educacional. Os equipamentos foram
encaminhados pelo Ministério do Educa
çõo, através dQ Progmmo de Informática
Aplicado à Educaçõo (Proinfo).

o Comi do Centro de Cultum Alemõ
realizo o 2° Concerto no dia 8 de novembro,
no GrandeTeotro o Scar (Sociedade Cullum
Artística) e no dia 11, em São Bento do
Sul. Os ingressos devem ser adquiridos com
os componentes do Comi ou no Bilheteria
do Sca[ O valor do convite antecipado é
de R$ 7, no dia do evento custo R$ 14.

FEIRA

Estofados
Krause

A feira de ponto de estoque do
Estofados Krouse está marcado poro
os dias 5, 6, 7 é 8 de novembro, dos
8h30 às'19h. Poro os interessados, o

endereço é Ruo Rudolfo Hufeüessler.
104, em Joraguá do Sul. Informações
através do telefone 3371-3466.

Reunião Apeijas
A reunião do Apeijos (Associação

dos Poetas e Escritores Independen
tes de Joroguá do Sul) acontece hoje
25, sábado, o partir dos 14h, no Sesc
(Ruo Jorge Czerniewski, em frente 00

Hospital Joroguá). No local, mais in
formações podem ser adquiridas no

secretario.

VAGAS." h

Cohab/SC abre
concurso público
A Companhia de Habitação do

Estado (Cohab/SC) obre inscrições
porá vogas nos níveis Fundamen
tai, Médio, Técnico e Superior. Os .

interessados devem se inscrever até
9 de novembro, no portal: www.pri
'metneecencurses.cem.br O valor do
taxo vai de R$ 3Q o R$ 60. Os salá
rios propostos são de R$ 756 o R$
2.385. As provas acontecem em

Florianópolis e Chapecó, no dia
14 de dezembro. Informações pelo
teletene 0800-722-4465 ou no site
www.cohab.sc.gov.br.

LOTERIA

CONCURSO N° 369

CONCURSO N° 1969

SESC SELECIONA PROFISSIONAL PARAATUAR EM

JARAGUÃ DO SULu -

SANTA CATARINA .

Area de Atuação Requisitos InformajCões e InscrijCões
nara o Processo Seletivo

- Formação em Inglês (preterenciamente que tenha Entrega de
INSTRUTOR DE formação em gutrqjdiorllª'§ também) Curriculo até o dia 31/10

CURSOS - Habilidade profissional na área de ensino de línguas SESC Jaraguá do Sul ou pelo
destinado a crianças, jovens e adultos; site www.sesc-sc.corn.br
- Fluência no idioma (04 habilidades).

.

DEMAIS INFORMAÇÕES NO SITE
www.sesc-sc.com.br link. Instrutor de Curjsos -Idiomas
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Indice de insatisfação sexual é alto entre os casais, mas assunto ainda é tabu
A a grupo de de� pes

�oa�, cinco têm algum prq,-
'l:>lema 'em relação à sexuali
dade ou: está insatisfeito-com

�i vidà: sexual, O brasileiro
tem a primeira relação entre
14 e 16 anos de idade, na

maioria d�&.vezes sem o uso

preserv'ãtivo e ····com
.

um

cerro gue'i9-ão é fi;XQ.
Por outrq0:�ad?\ e111 pleno
o XXI, .� ..... sexuhlitlade
como urfi"tabu na soei

. Falar com l'lafura1idad�
sexo airida ê um desafie

eFltr� pais e filhos, J>rofessores
é'alimos e até mesmo entre os

'fpí�pIi� casais. Segundo es-
.

!l 'alistas, só o deflate sobre,
,

Ó
"

ode ajtldar� hom�ll§;:
res a terem uma vida

}�exuahínaisjsàudâvél.

Especialista diz que questões sociais interferem na vida sexual dos casais

O Correio do Povo: Quando o de saúdee de qualidade Vida?
brasileiro inicia a vida sexual? MM: O nosso corpo se sobre-

Marlon Matthedi: Hoje, as carrega com uma energiainterna
meninas e meninos, devido a durante o dia. Você se alimenta,
carga hormonal que estão tendo pega sol, faz atividades e se car

e aos alimentos que consomem, rega de energia. De alguma for- .

estão desenvolvendo o corpo ma, você tem que liberar essa

muito mais cedo. Da mesma energia, senão vai sair na pele,
forma, os estímulos surgem de em algum lugar. Dá para liberar
todos os lados: escola, filmes, correndo, numa academia, traba
revistas, internet. A comunica- lhando. A melhor forma e a mais

ção é facilitada e isso desenvol- saudável para se equílíbrar o or

ve o indivíduo muito antes para ganismo é através de uma relação
a sexualidade, Hoje, a pessoa

'

sexual, Quanto menos sexo você
não vai sair para viver isso lá , fizer, mas vai colocar energia em

aos 18 anos. Aos 13, 14 e 15 já outras coisas, como rio trabalho,
'. tem uma grande parte dos ado- por exemplo. A sociedade capi
lescentes mantendo relações talista controla e não fala da se

sexuais, O que nem sempre é xualidade, para que essa ener

ruim, Não é pela idade, mas gia seja aplicada no trabalho.
sim pela forma como as pesso- As pessoas que, não estão satis
as lidam com esse momento tão feitas com a vida sexual desti

importante da vida, A maioria. nam a energia delas toda para o

não tem a primeira relação com trabalho e isso pode alimentar
um parceiro fixo. Muitas vezes uma disfunção sexual.
é no carro, na boate, em casa,

fora dela, nos lugares em que os

adolescentes circulam,

OCP: Pode ser considerado

cedo? E se comparado com ou

tros países?
MM: A crença de que hoje

os adolescentes estão engravi-.
dando mais cedo não tem fun
damento na 'totalidade. Porque

.

nossas avós já engravidavani
aos 13, 14 anos, O que ocorre, é

que antes elas estavam casadas.

Hoje não, Agora acontece em

outromomento, outra estrutura.
Lá fora (Europa), eles demoram
um pouquinho mais. O Brasil é

quente, é latino. A gente tem o

calor, estamos mais próximos
da linha do Equador. Estilo de
vida, clima, educação, questões
culturais, socio-econormcas,
tudo isso influencia.

OCP: O sexo ainda é tratado
como um tabu entre pais e fi
lhos, professores e alunos e en

tre os próprios casais?
MM: Na riossa sociedade ain

da é tabu. Ainda é difícil para
muita gente falar em sexo, eja
culação,

.

menstruação, orgasmo,
prazer. E se falar já é difícil, quan-

, do surge um problema, uma dis

função sexual, é um desafio ainda
maior. Mas é só falando sobre estes
assuntos e buscando tratamento

que as coisas serão solucionadas.
OCP: Por que o sexo é sinônimo

OCP: Quais as disfunções se

xuais mais comuns?
MM: Nas mulheres, o mais

comum é a diminuição do desejo
e nos homens, a ejaculação rápi
da. Mas hoje, não tem mais essa

coisa da mulher sofrer mais ou o

homem, Sempre se pensava que
as mulheres tiriham mais proble
mas. Isso não é verdade, nunca
foi. Hoje não tem um perfil de
paciente com disfunção, não tem
idade. Atendo pessoas de 18 a

mais de 70 anos, Até uns 50, 55

,anos mais de 90% das disfunções
sâo de ordem emocional. Depois
dessa idade, a questão física co-

. meça a ter um peso maior, in
fluencia mais,

OCP: O que os casais devem
fazer para que a rotina não in
terfira na vida sexual?

:tv!M: Um dos principais moti
vos pelos quais a gente encontra

disfunção sexual no casal é a fal
ta de diálogo, Os casais de hoje,
vieram de uma sociedade onde
não se falava sobre sexualidade.
Por isso, ainda encontram difi
culdades para falar do assunto.
Quando alguma coisa acontece

no sexo, eles não entendem o que
está acontecendo, não falam, so
bre o assunto e tentam lidar com

,

a situação. Pensam que com o

tempo vai passar: Tomam alguma
coisa que alguém sem conheci
mento científico indicou e mui-

to raramente esse é o caminho,
Tem que ter-um especialista para
ajudar. Hoje, a cada dez pessoas,
cinco tem problemas com a sexu-.
alidade ou estão insatisfeitos com

.

ela. O índice é muito alto,

OCP: Por que as mulheres de
moram mais para chegar ao or

gasmo?
MM: Porque se ensina desde

pequeno que os meninos tem que
ir pra frente ti a menina recuar. O
menino vai jogar bola e a menina
brinca de casinha. Na escola, se

o menino dá um beijo ein uma .

menina, ele está aprendendo. Se

.

a menina beija o menino, ela está
indo para um camiriho desvirtua
do, assim educamos as crianças. A
mulher tem dificuldades em che
gar ao orgasmo, também por ques
tões sociais. O homem sempre foi
incentivado a viver a sexualidade
e a mulher reprimida. Como não

se fala em sexualidade, continua
se achando que sexo se resume a

pênis e vagina e se acredita que o

"Iance" é só a.penetração. O ho-
mem não foi educado para esti
mular a mulher no ponto dela,
e a mulher não foi incentivada
a saber onde ela tem prazer, As
mulheres acabam achando que
a dificuldade -é normal, Não. Ter
orgasmo é normal. Não ter é pro
blema. Então mais uma vez é um

conjunto: questões sociais, emo
cionais e físicas também.

OCP: Quem fantasia mais: o
homem ou a mulher?

MM: Todos nós fantasiamos,
O que acontece é que há diferença
na forma de fantasiar. As mulheres
fantasiam muito mais com relação
a questões mais emocionais. Elas
fantasiam com o parceiro dos so

rihos em uma praía. Os homens
não. Eles fantasiam, por exemplo,
no elevador com a mulher tal na

posição tal. É mais a questão físi
ca. Mas todos nós temos fantasias,'
em menor ou maior grau. Porém,
a sociedade reprime-e faz a gen
te não aproveitar essas fantasias
e achar isso uma coisa mal. Pelo
contrário, são essas fantasias que
nos fazem chegar mais perto do

"paraíso". Sexo é bom, Sexo pode
sermuito bom, desde que a gen
te não viva o sexo. sob a repres- .

são, desde que a gente não viva o

sexo com medo e ansiedade. Ele

pode ser muito, muito bom.
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Psiu!
Hoje é sábado, esqueço o trabalho,
os inimigos e tudo o que aconteceu
de ruim durante o semana, beleza!
Levante o cabeça, sacudo o poeira,
coloque o suo melhor roupa, seu

melhor perfume, convide os seus
chegados e saio. Vá se divertir e dar
boas risadas. Não tem coisa melhor
no vida do que estar de bem com

amigos e feliz do vida.
.

COUNTRY
Hoje o noite tOdOS os caminhos le
vam direto 00 Beiro Rio Clube de
Campo. Pois é ló que acontece mais
uma edição do Festa Country. O baba
do será embolado pelo excelente duplo
sertanejo Doni & Rafa e o renomado OJ
Carlos Fuse. Pepe e Thiago Mattos, os
donos do festerê, esperam um públi
co de aproximadamente mil pessoas.
Vale conferir.

EMJARAGUÁ
O Grupo Estruturo, um dos mais pode
rosos do ramo do construção em Join
ville, em breve éomeça os vendas do
elegante residencial Emmendoerfer,
em Jaraguá do Sul. Eu vi o projeto, re
almente é um show!

AI MEU DEUS...
Olho só. Prepare seu pé de arruda,
ferradura, pé de coelho, trevo de
quatro 'folhas e todas os mandin
gas que conhece. A cantora Fafá
de Belém foi convidado poro
contar o Hino· Nacional antes do
largado do GP Brasil de F-l. Então
já sobe né?!

TÁ PODENDO
Espelho, espelho meu: quem é o ho
mem mais influente do mundo? Se
gundo o site Askemen, que ouviu mais
de 200.mil iliternautas múndo. aforo,
o eleito é Barack Obama. O candidato
democrata americano é visto como o

pessoa que mais determino o jeito dos
outros homens agirem ou pensarem.

, Poderoso Obama, não é mesmo?!

CHORINHO NOVO
O casal, Silvio de Goes e suo esposo U
via, está vibrando com o notícia da vi
sito do cegonha. Felicidades 00 casal!

Era só o que faltava! Grupos de
loiros 'estQo se org(mizÚQdo poro
pedir que o reste dó' bófômetro
seja de múltiplo escolho

• Agendem! NO.próximo dia 9 .

de novembro estará no Cbopp &
Club, Luigi Mangi'ni, o melhor de

. Dance Music.

• Hoje o noite, o par�!! d�s
19h30, o pessoal ba�a'na.dg
Fameg promove, no Igreja Rainha
da Paz no Bairro Vila Novo, o
Noite Italiano. O jantar'dançante
é paro arrecadar fundos destl
nados a formatura do turma de

Administração.

• A dica esperta pard hoje e

amanhã é curtir, na Scar, o 3°
festival Nacional de Dança de

Jaraguá do Sul.
<

O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai poro o

meu amigo, e ortodontlsta, Dr.
José dos Santos Neto. Ele é leitor
assíduo do coluna. Valeu irmão.

Amanhã; mais conhecid,o como

domingo, no Pub tendemem
muito Itouse com os'DJs'l)avid
Raussis e Mirela K

, ,

• Hoje o noite o minha queri
díssima amigo, Daisy Ribeiro,
recebe seus chegados no suo
bela residência, poro um esperto
churrasco. A confraternização é
em comemoração a idade novo,

,

completada dia 22.

.Com essa, fui!!

Eliane e Claudino, casem-se
hoje, na comunidade Cristo
Salvador. A recepcçõo será
no salõo 25 de Julho.

DICA DE SÁBADO
Curtir no Pub London

o boo músico dos anos 80,
com o OJ Paulico.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo César Castro,
grande fotógrafo, que sempre lê esta co

luna para ficar por dentro das melhores
novidades da sociedade. Valeu mesmo!

--LOVE YOÚ
O amor entre Jussern Cunho e Renato
é cada dia maior, inclusive ela já an

dou até olhando peças para o enxoval. É
galera, acho que em breve teremos étl
mas notícias de mais um feliz cllsório

" Quem recusar ouvir o grito do PObre"também gritorá e nõo será·ouvido.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�-�-�----VARIEDADES

Fazendo a coisa certa
Não deixe o verão e as férias estragarem todo o investimento feito no cabelo

O CORREIO DO POVO mSABADO, 25 DE OUTUBRO DE 2008

Está chegando o verão! É bem
verdade que ainda estamos na

Primavera, mas _
tem dias que a

temperatura sobe tanto que pa
rece que a época mais quente do

_

ano já chegou.
.

E tempo de pensar num guar
da-roupa leve, com peças confor
táveis e que não aqueçam ainda
mais a pele; também é tempo de
colocar braços e pernas ao ar li
vre e pensar num corte de cabe
lo funcional e mudar o xampu e

cremes de tratamento e proteção,
afinal o sol, o vento, o elora da

piscina e a areia da praia sempre
fazem alguns estragos.

O sol, na medida e no horá
rio adequado, faz

_ bem à saúde
e deixa a pele bronzeada, mas
a .exposição exagerada causa o

envelhecimento do cabelo,' daí
ficarri ressecados, sem vida e

sem brilho. O calor também
abre a cutícula e isso faz com

que os fios percam proteínas,
ficam desidratados e aparecem
as famigeradaspontas. Como a

estrutura capilar foi danificada,
os cabelos não conseguem mais'
reter os nutrientes; se tiver tin
tura, os pigmentos que dão cor

desbotam. Resultado final: pele
bonita e cabelo seco e sem graça.

E O elora? Ele "ataca" todos os

tipos de cabelos; provoca resse

camento e, se tiver tintura; pode
reagir e alterar a cor. É comum

cabelos pintados de loiro ficarem
esverdeados. Então qual é a saí
da? Usar produtos adequados!
As melhores armas são os produ
tos com filtro solar, xampu anti-re
síduos e hidratação constante.

Assim, use xampus e condícío-
_ nadares coin filtro solar, existem
ótimosprodutosnomercado apre
ços bons; os hidratantes,cremes
para pentear e máscara devem
ser "sem enxágüe" e ter filtro
solar; o banho de creme é funda
mental para a hidratação, com
intervalos de 15 dias.

Curtir a piscina só com proteçõo
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o desafio global do
"atendimento excelente"LUIZ MARINS, CONSULTOR

E PALESTRANTE

•

,
O que mais me tem chamado a atenção aqui

na Europa é a dificuldade das empresas em con

seguir um bom atendimento aos seus clientes.
Tenho conversado com muitos empresários, de
vários setores, e todos são unânimes em afirmar

que o maior problema que enfrentam é conse

guir que seus colaboradores dêem um atendi

mento excelente a seus clientes. Em muitas lojas
e restaurantes tenho encontrado atendentes e

garçons brasileiros que, segundo eles, têm mais

paciência e empatia no trato com clientes.
Discutindo a razão do mau atendimento nas

empresas européias, os próprios dirigentes afír
maram que para se fazer um atendimento e�ce
lente é preciso humildade, paciência, disposi
ção de servir e senso de urgência, virtudes nem

sempre presentes no europeu moderno. O clien-

�VOLUÇÃO

atendimento excelente se torna ainda mais fun

damental e poderá representar a salvação de

muitas empresas. E, quero lembrar que todas

as nossas pesquisas têm mostrado que "aten

dimento excelente", na opinião dos clientes,

significa: (a) falar a verdade; (b) cumprir o que

prometer; (c) ser .ágil e rápido; (d) fazer acom
panhamento após a venda. Nacrise somente so

breviverão os melhores. Assim, a empresa pre
ferida será a que prestar o melhor atendimento,
pois a cada dia que passa todos nós temos mui

tos concorrentes, com .qualídade semelhante e

preços similares aos nossos. Onde estará a dife

rença que fará com que o cliente opte-pela nossa
.empresa?

.

te sente uma ausência de comprometimento com

suas necessidades e a impressão que tem é que

O atendente está prestando um enorme favor ao

atendê-lo. A falta de paciência para explicar as
diferenças entre produtos, formas de pagamen

to, condições de entrega, etc. parece ser a marca

registrada de boa parte das empresas.
O problema, reconhecem os europeus, é que

.

com o agravamento da
.

crise econômica, os

clientes estão se tornando mais seletivos e ven

cerão' as empresas que forem capazes de prestar
um atendimento diferenciado e excelente. Daí a

preocupação em formar pessoas e motivá-las a

atender bem, estar entre as maiores prioridades
das empresas européias nos dias de hoje. Será
diferente no Brasil?

'

A verdade é que; em momentos de crise, o Pense nisso. Sucesso!

INDICADORES CÂMBIO

VARIAÇÃO
-5,93%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO t---�����������-

2,326 2,328 1,00%,
2,897 2,900 -1,39%

Pesquisa sobre emergentes
Cinco cidades brasileiras estão entre as mais desenvolvidas

_����_��_���_---I
íNDICE
rlBOVESPA

SÃO PAULO

A MasterCard Worldwide

apresentou uma pesquisa que
aponta cinco capitais brasi
leiras listadas entre as 65 ci
dades com a economia mais
desenvolvida dos mercados

emergentes. São Paulo ficou
na 12a posição, seguida pelo
Rio de Janeiro (36a posição),
Brasília (42a), Recife '(47a) e

Curitiba (49a) ..
A China destacou-se na

pesquisa, como a maior ala
vanca econômica dos merca

dos emergentes, ao colocar 15

cidades entre as 30 maiores

do ranking, sendo que Xan

gai e Pequim ocupam as duas

primeiras posições. A Índia
foi o segundo país com maior

número de representantes, lis
tando oito cidades na pesqui
sa da Mastercard.

Embora o Brasil tenha se

sobressaído na América La

tina, ao ter cinco de suas cí

dàdes' citadas na pesquisa,
outros países da região elas
sificaram as cidades em boas

colocações, como Santiago, na
quinta posição, Cidade do Mé-

xico, na sétima posição, e Bue
nos Aires, na 13a posição.

Para compor o índice, que
elegeu as cidades com eco

nomia mais avançada nos .

mercados emergentes, forain
considerados: o ambiente eco-'
nômico e comercial, cresci

menta e desenvolvimento eco

nômico, ambiente de negócios,
ambiente de serviços financei
ros, conectividade comercial,
conectividade' de educação e

TI, qualidade de vida urbana,
e risco e segurança.

Segundo o estudo, Curitiba
é a cidade brasileira que mais

oferece segurança para os ci

dadãos, e a quarta do ranking
das 65 cidades no quesito ris

co e segurança, que considera
indicadores como liberdade de

expressão, risco de acidentes
naturais e segurança pessoal.

O'Rio de Janeiro se desta
cou como 'a melhor em educa

ção e TI, que mede as ativida
des educacionais na cidade,
bem como a conectividade via

internet e telecomunicações,
ocupando o 25° lugar, à frente
de São Paulo (27°).

.

Rio deJaneiro se destacou como a melhor cidade brasileira em educação

Lula descarta
dar dinheiro
BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva disse que a auto

rização para os bancos oficiais

comprar instituições financei
ras privadas não significa dar
dinheiro, a empresas em difi
culdade por conta da crise fi
nanceira global. "Não estamos
dando dinheiro para qualquer
empresa e para qualquer ban
co. E não vamos dar dinheiro.
É importante saber que quem
errou pagará pelo seu erro",
declarou Lula.

.
O governo anunciou um

conjunto de medidas para pro
teger empresas e bancos dos

impactos da crise e permitiu
-

a compra total ou parcial de
bancos privados pelo Banco

do Brasil e pela Caixa Econô
mica Federal. "Não vamos dar
dinheiro porque não vamos

favorecer quem fez especula
ção", enfatizou.

Lula negou socialização de

perdas e sinalizou que o di
nheiro gasto em eventuais ope

rações de aquisição debancos e
empresas pelas estatais poderá

.

voltar aos cofres públicos. "O
que o governo pode fazer em

alguns momentos é comprar

ações e, na medida em que a

empresa se recupere, vender as

ações de volta" completou.
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Reciclagem de PET aumenta 19%
Mais de 200mil toneladas de embalagens tiveram destinaçãoad� em 2007
SÃO PAIJLO

A destinação adequada
das embalagens PET teve um

crescimento de 19,1% em

2007, na comparação com o

ano anterior, divulgou essa

semana a Abipet (Associação
Brasileira da Indústria do PET).
O resultado é do 40 Censo da

Reciclagem de PET no Brasil,
feito pela Naus Consulting,
que registra 231 mil tonela
das do produto recicladas no

ano passado, acima das 194
mil toneladas de 2006.

It quantidade de PET que
teve a destinação. correta em

2007 corresponde a_53,5% das
432 mil toneladas de novas em

balagens consumidas. Segundo
a Abipet, os números reforçam
a posição de liderança do Brasil
no setor, entre as nações que não
dispõem de sistemas eficazes
de coleta seletiva. No ano pas
sado, por exemplo, os índices
de reciclagem do México e

da Europa foram, respectiva
mente, de 15% e 40%.

Os números da pesquisa
também demonstram que a in
dústria da reciclagem de PET

..

O Cefet-SC (Centro Federal de.Edu
cação TecnOlógico) está com asinscrições
abérflis poro o vestibular dos tursos de
licenciotum em Ciências do Naturezo, com
habilitações em Ouímico e Físico. São 36.

vagos poro o habilitação em Ouímico, em
São José, mais 72 poro o habilitação em

Físico, sendo 36 em Araranguá e 36 em

Joraguá do Sul. Inscrições e informa
çõesno site www.cefetsc.edu.br.

se deve receber
80 novas escolas

O secretário de Estado do Educa
ção de Santo Catarina, Paulo Bauer,
afirmou no quinta-feim, 23, .em visito
o Jaraguá do Sul, que há no secretario
um estudo poro o construção de aproxi
madamente 80 novos escolas de ensino
médio no Estado. Os projetos devem ser

realizados entre 2009 e 2010.

'Inscrições'estão. -

abertas no -Cefet

constitui um setor consolida
do e em expansão. Das recicla
doras ouvidas, 74% disseram

.

que o mercado de reciclagem
de PET melhorou ou perman
eceu estável em 2007.

"Os números indicam que
o caminho natural do PET é a

reciclagem. Mas ainda faltam

políticas públicas consistentes
que promovam a coleta seleti
va do lixo nas cidades", afirma
o presidente da Abipet, Alfre
do Sette. O executivo lembra

que, apesar do crescimento da
reciclagem nos últimos 14 anos,
o setor é capaz de reciclar um
volume 30% superior ao atual"
sem a necessidade de qualquer
investimento.

RECICLAGEM
O PET reciclado é utilizado'

principalmente pela indústria
têxtil, que consome aproxima
damente 40% do material para
a fabricação de fios e fibras de

poliéster. Mas o produto tam

bém é utilizado na fabricação
de outros materiais, tais como

cordas, vassouras, tubos e até
novas embalagens. No ano passado, 53,5% das 432 mil toneladas de embalagens PET consumidas foram recicladas, revela Abipet

Símbolo da campanha para alertar sobre remédios que.dõo sono

�

Remédios que provocam sono

terõo tarja de proibido dirigir
SÃO PAULO .

A partir de 2009, remédios
que causam 'sonolência devem
começar a sair dos laboratórios
com uma tarja de alerta: "Proi
bido dirigir". A proposta foi
encaminhada à Anvisa (Agên
cia Nacional de Vigilância Sa

nitária) pela Abramet (Asso
ciação Brasileira de Medicina
de Tráfego] e pela ABORL
CCF (Associação Brasileira
de Otorrinolaringologia e Ci

rurgia Cérvico-Facial).
Segundo o- secretário geral

. do 10 Congresso Internacional
de Medicina do sono, o médi
co Moacir Tabasnik, a medida
já tem concordância dos labora-

. tórios e é o primeiro passo para
combater o problema. Pelo me
nos 30% dos acidentes de trân
sito são causados por motoristas
que dormem ao volante.

Fazem parte da lista anal

gésicos, anti-depressivos, anti-

alérgicos, anticonvulsivantes,
remédios para oMal de Parkin
son, anti-psicóticos e até mes

mo medicamentos para diabe
tes, como a insulina,

Como a maioria das pes
soas não lê bulas de medica
mentos, 'nas quais são feitos
alertas deste tipo, colocar o
alerta na embalageni é uma

forma de prevenir. Tabasnik
reconhece que o 'efeito dos
remédios variam de pessoa
para pessoa, mas lembra que
o alerta é apenas o primeiro
passo e países como Ingla
terra e França já não reno

vam a carteira de motorista
de pessoas que fazem uso

contínuo de medicamentos
que influenciam na capacida
de de dirigir.

"Não se trata .de
'

proibir,
mas recomendar. As pessoas
têm de ficar atentas ao sinal de
sonolência", diz o médico.
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Jornal anuncio apoio aObama
Nas primárias, The New York Times apoiou Hillary Clinton
WASHINGTON

o jornal The New York
Times (NYT) anunciou essa

semana seu· apoio à candi
datura presidencial do de
mocrata Barack Obama, em

. artigo publicado em sua ver

são digital. Além de aumen

tar sua popularidade e apoio
a menos de duas semanas da
eleição, o senador não só li
dera as pesquisas como 'está

conseguindo o respaldo dos

principais veículos de comu
nicação dos EUA. Depois do
jornal Washington Post, o di
ário nova-iorquíno afirmou
que é a escolha certa para o.

país, e considera ainda que
o candidato "cresceu como

líder e transformou em reais
suas promessas de esperança
e mudança".

Embora oNYT tenha decla-

rado apoio à rival de Obama
nas primárias, Hillary Clin
ton, a posição na reta final da
campanha já era esperada. Nas
últimas duas eleições, o jornal
ficou do lado dos democratas.
Também não foi surpresa o

anúncio de Scott McClellan,
ex-secretário de imprensa do

presidente George W. Bush e

crítico de sua admínístração,
de que votará em Obama no

dia 4 de novembro.
O New York Times acres

centou que o candidato demo
crata mostrou durante a cam

panha ter uma mente fria e

um julgamento sensato. 'Acre
ditamos que ele tem a vonta

de e a capacidade de forjar um
amplo consenso político que é
essencial para encontrar solu
ções para os problemas deste
país", acre_scentou. A menos de duas semanas das eleições, Barack Obama, é líder nas pesquisas

PIB encolhe na
Grã-Bretanha
LONDRES

O temor que a economia da
Grã-Bretanha possa enfrentar
uma longa e dolorosa recessão
aumentou ontem. O Escritório
Nacional de Estatísticas (ONS)

.

anunciou que o PIB (Produto
Interno Bruto). do pais enco

lheu 0,5% no terceiro trimestre
do ano. A retração foi a primei
ra em 16 anos,

A retração de 0,5% do PIB
nos três meses encerrados em

setembro foi a maior desde o

quatro trimestre de 19!)0 e a

primeira contração desde o se

gundo trimestre de 1992, infor
mou o escritório.

A economia britânica já re

gistrara um resultado frágil no
segundo trimestre, com cres
cimento zero.'No entanto, o

Reino Unido não estará oficial
mente em recessão até que se

jam anunciados dois trimestres
consecutivos de crescimento
econômico negativo.
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Mecânico Taió/ltaly já está classificado para.a final e apenas cumpre tabelo hoje pelo Campeonato Sênior

FUTEBOL AMADOR
'

A bola rola,.desde
que o tempo ajude
Times torcem para que a chuva dê trégua
JARAGUÁ DO SUL_

O
.

mau tempo que insis
te em permanecer na região
vem prejudicando também o

futebol.amador. Campos en

charcados . e sem' condições
de jogo fizeram com que vá
rias partidas fossem adiadas
nas últimas semanas. Até o

fechamento desta matéria, a'
rodada deste fim-de-semana
estava confirmada, com oito

jogos pelas Segundona, dois
pela Primeira Divisão e dois
pelo' Campeonato Sênior. Se
a chuva voltar hoje e amanhã,
quem decidirá se haverá jogo
ou não será o árbitro, no local
da partida.

Hoje acontecem Cinco par
tidas pela Segunda Divisão,
todas atrasadas de outras roda
das. Destaque para o confronto
do Cruzeiro que) fora de casa

contra o Flamengo B, tenta vol-
. tar à liderança da competição.
Outros três jogos acontecem

amanhã, sempre a partir das
13h30, com os aspirantes e, em

seguida, os titulares.

E no Estádio do Vitória será
definido o segundo finalista
do 21° Campeonato [aragua
ense de Futebol Sênior. No

primeiro jogo, a Kiferro entra
em campo precisando vencer

o eliminado Caxias para con

·tinuar com chances. Além
disso, vai ter de torcer para
que a já classificada Mecânica
Taió/Italy vença o Vitória. Para
o auriverde do Bairro 'Rio da

Luz basta o empate para con

firmar a vaga.
E pela Primeirona, apenas

dois confrontos amanhã, to
dos pelo Grupo A. Quem tam

bém entra em campo neste do

mingo é o Vitória; que recebe
o XV de Outubro, de Indaial,
podendo perder' até por um

gol de diferença para continu
ar no Catarinense de Futebol
Não-Profissional.

O CORREIO DO POVO fIt.
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\

. Amanhõ, atletas, dirigentes e torce-
dores do futebol amador do regiõo
võo acordar, sair no ruo e olhar poro
cimo. Esperando que o céu monde
boas notícias. No Segundona, prin
cipalmente, é onde se tem mais pre
ocupaçõo. Com tonto jogo atrasado,
sempre pelo motivo do mau tempo,
corre-se o risco do campeonato nem

terminar esse ano. Por um lodo, o

participaçõo de múitos times foi
positivo, graças 00 apoio do SDR,
mos causou este problema - o

inchaço de jogos. Quem sobe, sé
.continuar o patrocínio no próxi
mo ano, se crie uma Terceiro Divi
sõo, como tem em Joinville.

O fixo Leco, dó Malwee, êstó feliz em vo tor à Seleçõô Brasileiro. ºepois de
ser lembrado constantemente.nas convocaçõ�s dó técnico Peôe Oliveira, o
jogador diz nõofe�.ncado triste de nõo pa�icipar d-oMundial de FutsaL "Ele
convoCou quem �avia de llleJhor, tonto qúê foi campeõo de formo incontes
tóvel", afirmou. �eco ganhou do torcido o apelido de ."guerreir9�.l(por ser

. daquele tipo d.e jogador que nõo desiste de jogado alguma. E, com apenas
24 anos, tem grandes chances de estar no próxil1)o Mundial.

VALE TUDO
Precisar vencer duo,S vezes e ainda com quatre .desfalques nõo é tarefa
dos mais fáceis poro time nenhum.,Especíalinenie poro quem enfrento
um adversórro bem entrosódo e que vem -mais ofensivo (Xip9te, sus
pe�so, dó lugar. 00 atacante Flôvio GUilherme).-O Brusque .devfrir para
cimo desde.o tnicio e tem.uma grande armo - o meio-atacante Rafael
Bittenéourfque estava encostado no Coxias (RS), chegou no metade do
campeonato e já carrego o piano. Talvez up10 marcaçõo individual anu
le o atleta .. Mos o Juventus nõo pode e�peror;demais. Também preciso
tomar o iniciativa.

GINÁSTICA _'
Nestà semana os dirigentes do ·CB.G (Confederaçõo,Brosileira de Gi-,
nóstica) e membras dó Caixa Eoonômica "Federal (pat,rocinadoro do
modalidade), estiveram no Arena Jàraguó. 'Vieram conhecer o'estrutura
do locol que receberá o Circuito' Caixa, .de 5 o I de dezembro. Eles nõo
confirmaram o .participaçõ,o dos ginastas olímpicos, mos os chances
deles virem sõo grandes. Quem sabç, até com outros grandes nomes tio .

esporte patrocinodos pelo CEE
.
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Juventus vai para o tudo ou nada
.. Tricolor tem que vencer no tempo normal e na prorrogação no Augusto Bauer
JARAGUÁ DO SUL

É fato que o sonho de voltar
à elite do futebol catarinense fi
cou mais difícil para o Juventus.
Além de ter que vencer no tempo
normal e na prorrogação o time .

jaraguaense terá quatro impor
tantes desfalques para a partida
de amanhã, às 16 horas, no Está
dio Augusto Bauer, em Brusque.

O volante Tácio e o meia An
tônio Carlos levaram o terceiro
cartão amarelo, omeia Fernando,
que ao lado de Maicon é peça
chave no esquema do técnico
Pingo, levou uma pancada no

joelho esquerdo no jogo de quar
ta-feira e não estará recuperado
até amanhã. Outro jogador que
está no Departamento Médico é
o atacante Tiago Pereira, que se

contundiu no jogo contra o Con
córdia.

Segundo o treinador, a pa
lavra de ordem é tranqüilidade
para os jogadores que entrarão
em campo. "Precisamos de calma

e força de vontade para reverter a
vantagem do adversário, temos

que apostar nos que vão jogar,
sâo 90 minutos para decidir com
inteligência", considerou.

No lugar dos desfalques Pin

go escalou: Felipe (Tácio) e Dudu
(Fernando), Antônio Carlos é re
serva e no lugar de Tiago Pereira,
quem vem entrando é Serginho,
com isso o meia Maicon joga
mais adiantado.

.

A orientação passada pelo
treinador tricolor é que os joga
dores tenham toda atenção nas

jogadas de bola parada. Na parti
da de ida, que terminou em 4x3,
os quatro gols do Brusque foram
destamaneira.

Pelo lado do Brusque, o técni
co Suca terá o desfalque do vo

lante Xipote. No lugar dele entra
.

o atacante Flávio Guilherme, que
está voltando de uma suspensão.
Caso o [uventus' consiga sair vi

. torioso, os dois times voltam a se

enfrentar no dia 2 de novembro.

Bens: 01) .05 tambores de cupinicida
I especial, de 200l cada; avaliação unitária

.

- ' R$ 1,650,00; totalizando R$ 8,250,00; 02)EDITAL DE PRAÇA/lEllAO 03 tambores de cupinicida especial AC-90,
COMARCA DE GUARAMIRIM de 200l cada; avaliação unitária R$

13 VARA CíVEL 1,650,00;lotalizandoR$4,950,00. Total da
avaliação R$ 13.200,00 em 21/10/02,

l' Leilão�Praça: 03111120�8 -14:0� horas Depositário: Alberto Correire-'Vistoria:
Por valor iquatou supenoraavahaçao. Rod. Gui Iherme .Je ns en , 413,
�. Leilão/Praça: 20/11/2008 -14:00 horas Massaranduba-SC.
A quem mais ofertar, desde que não a 3 _ Processo: 026.99.000329-4/001 e
preço vil. apenso
Local: Atrio do Forum. Rua: 28 deAgosto, Exeqüente: Cia Paulista de Seguros2.000, Centro, fone: (47) 3373-9500. Executados: PrusseAutomóveis e João
Advertências: 01) Ficam intimadas as Augusto Baze
partes através deste Edital, caso não o Bens: 01) Automóvel VW/Fusca 1300
.sejam pelo Sr. Oficial de Jus.tiça (�igo 1982/1983, branco, placas LXO 3436:687 CP9; 02) Os credores. hipotecários, chassi 9BNZZZ11ZDP055067, gasolina;
usufrutuar�os ou senhorio direto que não avaliação R$ 4200,00 em 1410412005; 02)foram -intímaéos pessoalm�nte,_ ficam Compressor de ar Schulz S/A, n° de série
neste �to In!lmados. �a realização dos C 03-17-27, volume intemo 175-pés, 10
respectivos pr�çasf�eiloes (art. 698 CPC); pés, motor Kolbach, com 20,OOm de
03) A ve!lflCaçao do estado de mangueira; avaliação R$ 2.00Q,00 em
conservaçao dos bens poderá ser 01/-1212006. Depositário: Rui Prusse.
realizada pelo. pretenso arrematante, se Vistoria: R.EmílioPrusse,31, Guaramirim.
des�Jado, me�lante acompanhamento de Ônus: Os' tributos incidentes sobre osOflcial de Justiça.

.

bens móveis e imóveis, multas sobre os
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, automóveis bem como contas vinculadas
leiloeiro Público Oficial e Rural, às concessionárías telefônicas correrão
devidamente autorizado pela Exma. Sra.

por conta exclusiva do arremat�nte, Para
Ora. KAR�N· FRAN�IS SfHUBE.RT árrematação em primeira praça, os valores
REIMER,JUlzadeDlrelt�da1 VaraClvel das avaliações serão corrigidosda Comarca .<!.e Guaramirlrn-Sõ; venderá monetariamente até adata do leilão/praça,em Praçallellao, na forma da lei, em dia, onde o valor do lanço não poderá ser
hora e local supracitados, o.s bens inferior à avaliação efetuada, sendo que,penhorados nos processos a segUir: não ocorrendo a venda 01:1 adjudicação1·Processo:026.96.000226·5 nesta, será levado à segunda
Exeqüente: Banco Bamerindus do oportunidade, conforme data e horário
Brasil SIA

. '. supra, onde haverá a alienação a quem
Exeçutados: Ind. e Com. Cerealista mais ofertar (art. 686, VI, CPC), desde que
Testoni .Ltda., Eroldo Testoni e Luiz não a preço vil (art. 692, CPC). Os
CarlosTestoni .

honorários do leiloeiro na razão de ·5%
Bens: 01) Secadoríntermitente Menegotti, (Cinco por cento) correrão, por conta do
cód. 460-04, nO 0024-A; avaítação R$ comprador, remitente ou adjudicante em

1,000,00; 02) Brilhador Zaccaria, tipo 3, caso de arrematação, acordofremição ou
turbina horizontal; avaliação R$ 1.000,00; adjudicação, respectivamente, conforme
03) Seletora Sanmak, modelo.AZ 404, nO cornpetente Portaria expedida por esta
121; avaliação R$ 500,00. "Total da Comarca, Informações com o Leiloeiro
avaliação .R$ 2.500,00· em 29/0612001. Público Oficial e Rural VICENTE ALVES,
Depositário: Erõldo Testoni, Vistoria: rua F',EREIRANETO, .fon�/fax (47) 3026-1615, uipes de handeb rara m quo fU na numta· eirp Dar28deAgosto, sIn, Guaramlrlm-SC. site www,ª9ªnClalellª-Q,&�,iIL..Qr. Exma. '''.."... .•

( 'S) "Il''' -':t .:. ."1\
• .1L, ""

2-Process:Qt,;Q'26i:97.iOQ09-1,3í.01001 -?;;-��,Dra:KARENJ;�C�-�qH;U�'pRT '.0 ') il��re�o d�;JqtentlJ�ç, .���CO�lg� do J1, R .-:U;ll�gos tlv�ram O ohJet,I�\}td�m.anExeqii�nte: S.id'1�Y L�ís Saut.,., . REIMER, Juiza de Direito da ia vara Cível
. ;·pa.l1idas ai,sputadas cg1Jl..seis vjtórjasjaragunenses .

. -"ecutado: Ind.Química Dipilltda. da Comarca deGuaramirim-SC, " -. . /;, % "y ""
'

, ",,4, .',.
':;;
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lúcio (camisa escura) levou o terceiro cartõo amarelo Da partida em Jaraguó e é um dos desfalques

D,efinidos OS confrontos da semifinal'
Kiferro enfrenta o Baumann e Vitória pega o Nicopel na próxima terça
JARAGUÁ DO SUL

As partidas da semifinal do
Campeonato Aberto de Fut
sal estão decididas. Os times,
que jogaram na última quin
ta-feira apenas para definir os

confrontos, caíram no seguin
te cruzamento: Kiferro x Bau-

mann e Vitória x Nicopel. Os

jogos acontecem na próxima
terça-feira (28/10) na Arena [a
raguá. Já a grande decisão do
Aberto ocorre na sexta-feira, 31
de outubro, só que no Ginásio
do Sesi, sempre a partir das
19h30. Até o momento foram

disputados 64 jogos, com 357

gols marcados, média de 5,73
por partida. A artilharia segue
na mesma, com John, do Taka
Fácil/Sport Center, e Renato, do
Dutra/Brandenburg, na lideran
ça com 13 gols. Paolo, da Nico
pel, tem 12 e vem logo atrás.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rt

����---�--ESPORTE

BRASILEIRÃO

Raposo e Porco sob pressão
Com�vitórias dos rivais diretos, ex-Ialestras só querem vencer
DA REDAÇÃO

Na história de Palmeiras e
.

Cruzeiro, uma coincidência.
Ambos se chamavam Palestra
e tiveram de trocar de nome

por causa da Segunda Guerra
'Mundial. Hoje, os times, que
são conhecidos também por
seus mascotes (porco e raposa,
respectivamente), têm a mes

ma missão - vencer para não
se distanciar do G4 da Série A
do Brasileiro. E os dois jogam
fora de casa.
o time mineiro, que estava

em segundo, visita o Atlético
Paranaense, em Curitiba, en

quanto o Palmeiras, que estava

em terceiro e agora é o quinto
colocado, tem de ganhar do

.

Fluminense, no Maracanã.
O Cruzeiro pega um rival

. mais desesperado. O Atléti
co-PR caiu para a penúltima
posição depois da vitória do
Vasco sobre o Goiás, e está
com 28 pontos, à frente do

Ipatinga apenas no saldo
de gols (-15 contra -21). O

principal reforço do Furacão
deve vir da arquibancada, já
que a torcida prometeu casa

cheia. Já a novidade no time
azul é a volta do capitão e

zagueiro Espinoza, que vi
nha sendo' poupado para
evitar desgaste pelo excesso
de partidas."

O Fluminense, com 31

pontos, está em situação um

pouco mais confortável: é o

17° colocado e deixa a zona

de rebaixamento com uma

vitória. O goleiro Fernando
Henrique, que deixou o treino

Palmeiras vem de empate com o São Paulo e, depois do vitória do tricolor no quinto, chego mais pressionado

coxa esquerda e deve dar lu
gar a [umar,

Náutico e Portuguesa, que
também estão com 31 pontos,
enfrentam-se nos Aflitos, num
jogo em que o vencedor ficará
em situação boa, o perdedor
terminará a rodada na zona

de rebaixamento e um empa
te será um péssimo resultado
para as duas equipes. Tam-
bém na briga para não cair, o

com muitas dores na quinta- não poderá contar com o la- Ipatinga, com 28 pontos, re
feira, treinou normalmente teral-direito Elder Granja. Ele cebe.o Botafogo tentando fugir
ontem e deve jogar. O Verdão ,

sentiu uma lesão muscular na novamente da lanterna.

·Santa Cat(lrina sedia 10° etapado WCT
"Kelly Slatergarantiuotítulo emMundaka e confirmou quenão.disputa aprova

Mineirlnho está em 5° lugar

IMBITUBA.', '. .' chances de.título é ô paulista' Neves 'Ocupam a 398 posição..
A 'Cidade -deImbituba .será Adriano deSeuza; o Mineiri- .; O paranaense Jihad Kohdr é o

palco' da 108 etapa do ,de surf ., .nho. Ele está em 5° .lugar no último brasileiro da lista, na .

. masculíno, o Hang Loose-Sante. _' ranking, com 5748 pontos.' .428 posição. .

catarina -Pro, As competições Quem está mais, próximo .de A disputa pelas vagas será
que ínícíam na terça-feira, 28" . conseguir entrar .para o .grupo grande porque a briga pelo tí
.prometembelas apresentações; dos 27.é o cearense Heitor.Al- -tulojá foi decidida. O norte

já que oWCT está chegando na ves, que ocupa a 298 colocação. americano Kelly Slater se con
.� fim e os surfistas precisam se '. O gaúcho Rodtigo Dornel- sagrou eneacampeão mundial
� manter no grupo dos 27 melho- les está logo atrás, na 338 co- na .etapa de Mundaka, na Es-

,j .res da elite mundial. locação. O catarinense Neco panha e, por isso, não estará
O brasileiro com mais Padaratz e o carioca Leonardo em Santa Catarina.

. O CORREIO DO POVO rnSABADO. 25 DE OUTUBRO DE 2008

SÉRIE A BRASILEIRÃO
Próximos Jogos - �1a Rodada.

Hoje (25/10)
16h -Ipatinga x Botalogo,
16h - Fluminense x Palmeiras

18h20 - Atlético·PR x Cruzeiro

18b20 - Santo x Figueirense
18h20 - Náutico.x P�rtuguesa
18h20 - Atlético-MG x Internacional

SÉRIE B BRASILElRÃO
Próximos Jogos - na Rodado

Hoje (25/10)
16h - Corinthiansx Ceam
16h - Barueri x Paranó
16h - São Caetano x Bahia
20h30 - Avaí x Marmo

SÉRIE C BRASILEIRÃO
Próximos Jogos - 7a Rodada

Hoje (25/10)
16h - Campinensex jguia

, 16h - Confiança x Rio Branco
"17h - Guarani x Atlético·GO
1 �h - Brasil x Duque .�e Caxias

'Próximo jogo - FinglRefumo·
Amanbdt26/10)

,

#'

,15h - Brusque x Juventus
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Ofertas validas alé31f1!l!2000 ou enquanto duraremos estoques. o queoccrree primeiro. fil'lOnc19IT1cn!o sujeito () cpeceeçcc de cadosl<o· !OK:'I de 0,98% poro uscdcs c pCII1ír de 2004, com 5lf;í,cic c:nhoda. FOX 1.0 VHT(SZ"l"lR$). 4 PORTAS. totalüex MY O8r09. ençêoz, oomp@çopromocÍGn3;
ávrstaa partir de RS 32.290,00 ou financiado com entrada de R516.145,OO (50%)" 24 prestações mensersee R$ 822,47. taxe de juros deO,99 s.m.e 12,55%3.a. Totalda operação: RS3S.8S4.33. CE,Tmáxill'lo.para esta operação de 22,06% e.a. SPACEFQX 1.6 {5z62e4),4 PORTAS, lobi! flex,
MY 08fOS, com preço promocional à vista a partir de RS 45.990,00 ou üoancíaoo ccrn emraca de RS 22.995,00 (50%) + 24 prestações mensais de RS 1.143,97, Taxa da Juros de 0.99% a.m. e 12 55 a.a. Total da operação: R$ 50.450,35. CET.mâximo para estacceraçâoce 19,17%··. USADOS:
'Te j"\ão IncJLJS3 para todas a..� modanuacesde ünanctamanto. que estâc suleltas ã aprovação de cada�!ro pelo BancoVoI"'sW<lgen. conserte Sua cont:essio�riil Volk$wilgen. C'arag�á Auto Elite@l

Uma relação de confiança.�www.autoelite.com.br Grupo A�to Elite 40 anos de credibilidade. ���I! 4732746000
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