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Estudo realizado ao longo de 30 anos

pelo Instituto de Psiquiatria d9 univer

sidade britânica King's College indica

que beber ou usar drogas antes dos 15
..

anos pode até trip1icar as chances de
se tornar dependente de substâncias.
A longa pesquisa mostra que além da

dependência química, o uso de drogas
e álcool na infância aumenta ainda a

probabilidade de contrair doenças"'se
xualmente transmissíveis (OSD, aban
donar os estudos e de praticar crimes .

no futuro. Foram examinados mais de
mil casos, em várias outras ocasiões

durantes 30 anos. Entre 13 e 15 anos,

os participantes responderam a ques-
. tões sobre o uso de drogas e álfool, o

':-
�..Que possibilitou aos médicos dividir o

.

grupo em usuórios e não-usuórios. Aos
.

32 anos, os pesquisadores verificaram

ljúantos pnniclpames tinham proble-.··
mas de dependência, OSTs, fichas cri

minais e, no caso de mulheres, gravidez
precoce (antes dos 21 anos).

I.
: .,:

Fonte: BBC Brasil

Reconstrução de
pista é interditada
Trecho do BR 280 entre Corupó e SãoBento
do Sul é uma ameaço poro moradias.
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Leonardo Zipf
.

recebe prêmio
Diretor-superintendente do Duas Rodos foi consa

grado como líder empresarial de Santo Catarina.
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cria 8 cargos na Prefeitura
Texto enviado por Moacir Bertoldi foi lido ontem na Câmara e jó gerou polêmica no plenário.
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Joinville e Capital
conhecem eleitos
Prefeito de Joinville, Marco Tebaldi,
garantiu que transição ja começou e

parabenizou Carlita Merss.
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DO LEITOR.
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OPINIAO----------

EDITORIAL
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CHARGE

O QUE É AQUILO BRILHANDO?

NÃO ...

É O SOL!
LEMBRA DELE??

PONTO DE VISTA

A escola e a integração autor/leitor

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E E!:nTOR

{HTTP://BR.GEOCITIES.
COlYljPROSAPOESIA
EelA}

maior. Descobrir que'o escritor é al

guém igual a ela, uma pessoa comum

que tem o dom da palavra, pode aju
dar a criança e perceber que ela é ca

paz de ser o que ela quiser.
Já fui convidado várias vezes para

dar palestras e entrevistas a estudantes '

do primeiro e segundo graus em Join
ville, Jaraguá e outras cidades e sei bem
da reação e da receptividade deles. Eu

prefiro dizer que fui conversar com os

estudantes do que "darpalestra". O "pa
lestrante" escritor não precisa preparar
nada, pois as crianças, os estud-antes

perguntam, querem saber sobre tudo: o

processo de criação, a seleção, o contro
le de qualidade, a edição, a publicação,
a venda - desde o início, da produção
do texto, seja ele poesia ou prosa, até

I

I

A figura do escritor foi e ainda é,
para as crianças que estão começando
a descortinar o infinito horizonte da

palavra, algo inatingível, meio mági
co, talvez mítico. Isso, dito por elas
mesmas. A criança é naturalmente

curiosa, sedenta de conhecimento e

experiência, e ficar cara a cara com

um escritor é um acontecimento no

mínimo singular-É claro que se ela ti
ver lido algum texto do autor que lhe
for apresentando, o interesse pode ser

chegar às mãos do leitor..Quando as

perguntas terminam, pedem autógra
fos, mostram sua própria produção, pe
dem dicas.

Essa integração entre o escritor e a

escola é desejável e até existe. Não com

a freqüência e na quantidade de escolas

que gostaríamos, mas existe. Um proje
to chamado Programa Autor/Escola, foi
lançado pelo Estado há alguns anos e

chegou a acontecer de fato por algumas
poucas vezes. No entanto, o que existe

hoje são iniciativas isoladas de escolas,
professores e alguns escritores.

,

Qualquer tentativa de valorizar a

literatura regional é eficiente, e é de
suma importância que o currículo es

colar contemple a produção literária
local.

Indignação
Sempre ouço falar por este Estado a fora, que

Jaraguá do Sul tem uma das melhores qualidades
de vida do Brasil. Bom, para isso, temos que ·ter:

cultura, educação de qualidade, saúde, moradia,
emprego, etc ...

Alguns anos atrás havia um slogan que dizia o

seguinte: povo desenvolvido é povo limpo.
.Muíto bem! Cidade limpa Jaraguá do Sul é

graças às centenas de pessoas que todos os dias .

saem pelas ruas catando o lixo que chamamos de

reciclado, para aumentar a renda familiar e isto é

louvável. Porém aminha indignação fica por conta
de candidato em época de eleições que se acha no
direito de em uma madrugada pagar pessoas para
sujarem as ruas dos bairros.com lixo para denegrir
a imagem de outras pessoas. Minha indignação
não é pelas besteiras que estavam escritas naque
le lixo entregue pouco antes do dia 5' de outubro,
mas pela sujeira que fizeram em nossos bairros.

Porque convenhamos, o que mais tem nas eleições
é candidato falando bobagem. Fico mais indig
nado ainda, porque nossas ruas já se encoritram
em estado deplorável, por falta de manutenção e

limpeza pública, então tivemos ainda que limpar
a sujeira de uma pessoa que se dizia candidato e

queria governar a nossa linda Jaraguá do Sul. Aí já
é querer demais.

Naminha casa nos educamos para lavar e guar
dar tudo o que é reciclado para depois doar aos

catadores, e agola o que digo pára minha família?

Pior, pago todos os meus impostos, inclusive com

taxa de limpeza pública, porém a rua em que moro
não sabe o que é isso.

Gostaria de perguntar ao ex-candidato que fez
tal sujeira, se não era mais digno repassar esse di

nheiro, que foi gasto para imprimir o tallixo e para
pagar os "sujismundo" fazerem o trabalho, para os

catadores de lixo, porque esses sim têm consciência

de uma cidade desenvolvida, uma cidade de primei
ro mundo, uma cidade de ótima qualidade de vida.

ARNO DERETTI, PROFESSOR

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
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FALA Aí! Hora de cobrar
Dias 4 e ã.de novembro a Ass'embléia Legislativa promove um seminário
estadual, o primeiro do gênero, para discussão sobre o cumprimento do
decreto federal 5.296/2004, que trata da acessibilidade e mobilidade nos

293 municípios camrlnenses, Uma oportunidade ímpar para que portadores
de necessidades especiais agrupados em associações do gênero, mostrem a

o' realidade em que vivem em suas cidades, onde o assunto vem seade olimpi-
'� comente ignorado ao longo dos anos, embora, de novo, na boca da maioria

, s dos candidatos a cargos eletivos neste ano. E cobrar não promessas, mas a
õ

aplicação da legislação vigente. O seminário vai juntar num mesmo debate,
além tie prefeitos, secretários de Estado e de municípios,.vereadores, arquitetos,
engenheiros e urbanistas, todos diretamente responsáveis pelo que se fez de,
muito pouco e pelo que não se faz para melhorar a vida dos que não podem se

locomover só com as próprias pernas. E que são milhares. Com vagas limitadas,
os inscrições j�stão abertos no sitewww.alesc.sc.gov.br/escola.

" Eu vou ficar
poro o história. "

DÁRIO BERGER (PMDB), pretelte
reeleito de Florianópolis e duas vezes

pr�feito de São José.

"É minha último
disputo o um

cargo Executivo."
ESPERIDIÃO AMIN (PP),

candidato derrotado na eleição
poro o Prefeitura de Florianópolis.

"As pesquises nos
prejudicaram. "

I

,
DARCI DE MATTOS (DEM),
derrotado no segundo turno na

disputo pelo Prefeitura de Joinville.

OMISSÃO
O Correio lJIostrou no edição de sábado
(25), um homem de 75 ànos tapando'
buraco aberlo pela SC6ás no Rua João
Doubrawa, Bairro Czerniewicz. Fez ri que
a empresa e a Prefeitura não fizeram. É
bom dizer que todo e qualquer buraco
aberto em ruas públicas por empresas
que não sejam do poder Executivo tem
de ter autorização expresso do munici
pio. Oue pode aplicar multa em casos de
desleixo, como este, mas nõo o taz.

OS CANDIDATOS 1
, Nas eleições de 2006, poro convencer

os tucanos a entrar na tríplice aliança,
o governador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) prometeu que, em 2010, o can

didato seria o então senader e hoje vice�
governador Leonel Pavon. Em 2007, por
conta de encrencas pessoais com Pavon
motivadas pelo pouco espaço no governo
dado ao partido, LHS reciclou o discurso,
elegendo o senador Raimundo Colombo
(DEM) como candidato virtual.

OS CANDIDATOS 2
Agora falo no prefeito reeleito de Flo
rianópoli�, Dário Berger (PMDB), com
quem mantém relações politicamente
instáveis. A Capital é o único dos dez
maiores colégios eleitorais do Esta
do onde o PMDB venceu. Nem tonto
pelo partido e, sim, pelo candidato.
Derrotado em Joinville no primeiro
e segundo turno, LHS vai precisar de
Berger para tentar se eleger senador
em 2010.

PRÊMIO TURISMO
Pelo segunda v� consecutivo, Santa Ca
tarina recebe o Prêmio Viagem e Turismo,
nos segmentos de melhor destino turístico.
A distinção é da revisto Viagem e Turismo
do Editom Abril e acontece após votação
popular Em Jaraguá do Sul, pelo enésirilo

;. ano a Prefeitura entrevistou quem passou
§ pela rodovia Wolfgang Wéege, a SC-416.

", � Pam, consta; sober o movimento de turis
� tas, que nõo se dá exataménte por aquela
� estmda. Contornos turistas como quem,
�' conta comeirinhos poro dormir E foi só.

o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2008
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Projeto crio cargos efetivos
Matéria do Executivo foi questionada pelos vereadores.

POLÊMICO

,JARAGUÁ DO SUL

b. dois meses do fim do go
verno, o prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB) enviou para a

Câmara projeto de lei que am

plia o número de vagas para os

cargos de provimento efetivo,
A proposta, que motivou in

dagações na sessão de ontem,
quando foi lida e encaminha
da para análise das comissões,
cria oito novas ;agas na admi
nistração municipal para se

rem Ocupadas por participan- '

tes de concurso público.
A matéria amplia de três

para seis a' quantidade de va

gas para jornalista, com Iota
ção no Gabinete de Comuni

cação; de duas para cinco o

número de vagas pata auxiliar
de eventos culturais; e de uma
para três a quantidade de va

gas para analista em, assuntos
culturais, ambos' com lotação
nos Encargos Gerais do Muni

cípio, .Conforme a mensagem
assinada pelo prefeito, "a pro
posição decorre da necessi
dade de promovermos maior
eficácia às ações voltadas à

comunicação e à cultura, con
tando com uma estrutura ade
quada e condizente às reais
necessidades do município", ,

"Criar oito cargos no apagar
das luzes, cheira mal. Isso não
é pensar na próxima adminis
tração", rechaçou, o vereador
Ronaldo Raulino (PDT), solici
tando ao líder de governo, Pe
dro Garcia (PMDB), que traga

CONCURSO
,

PUBLICO
CANDIDATOS POR

, CLASSIFICAÇÃO
Jornalista
Salário:- R$ 1.450,29
Ensino superior com habilitação
em Jornalismo
2 vagas

1 Clarissa Borba de Oliveira

2 Fabricia Prado

3 Ódemir Capistrano Silva

4 Cristina Kapp
5 Altamir Ricardo de Souza

6 Emerson Gonçalv�s de Alm'eida

Auxiliar de Eventos Culturai�
Salário - R$ 839,24
Escolaridade: ensino médio
1 v�ga,

� ,1 lais Alessandro Marcos
�.
15 2 EdersonEsmael Pereira
([ . \.

l' 'f
h... '"-'li

• s,
'
... " .� ti2, �-{ ;.l'\,f_ '·i

Poro o tucano Eugênio Garcia, o listo dos candidatos do último concurso revelo os motivos do ampliação dos vogas 3 Tania Mora do Silva leier

4 Jocira da Costa Reiss
Para o tucano Eugênio Gar

cia, a listagem dos candida
tos que prestaram o concurso

público realizado em -janeiro
pela Prefeitura revela os mo

tivos', "É só ver quem está na
.

beira da lista que a gente vai
saber por que apresentaram
este projeto", declarou, em

referência aos que' não foram

aprovados' com o número de

vagas criadás inicialmente.

Ponto facultativo
Decreto do prefeito Moacir Ber

toldi estabelece que haverá expe
diente nas repartições públicas mu

nicipais no próximo dia 28, quando
se comemoro o Dia do Servidor PÚ-

5 Marei Rueckert Madalena

blico, conforme o lei Complementar
número 03, de 1993. Como a dota
é no terço-feira, o ponto facultati
vo será odiado para o dia 31 deste
mês, uma sexta-feira.

Analista em Assuntos Culturai_s
Salário - R$ 1.740,35
Ensino superior em Ciências
Humanas ou Artes
1 vago

1 Humberto Harijo Ozaki

2 Giovana Ronconi de Nazareno

3 Janaina Gonçalves Hasselmann

explicações 'convincentes do
Executivo sobre a proposta. "Se
a próxima adminístração tiver
necessidade, os cargos já estão

criados. Pelo que eu sei é isso",
adiantou o peemedebista, pro
metendo trazer "tudo detalha
do na próxima sessão". CAROLINA TOMASELLI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sol deve continuar na terça-feira

Astro-rei dá
o ar da graça

Foram 12 finais de sema-
.

na seguidos de chuva. Du
rante 14 dias consecutivos
os jaraguaenses não pude
ram se quer ver da janela o

brilho do sol. Mas o dia de
ontem amanheceu firme. O
sol resolveu dar o ar da graça
na região, 'o que criou expec
tativa entre aqueles que sen

tem falta da beleza do astro

dourado.
Porém de. acordo com

o departamento de meteo

rologia da Epagri/Ciram, a'
alegría deve durar pouco.
O tempo firme permanece
nesta terça-feira, mas será

acompanhado de nuvens. A

partir de hoje podem ocorrer

pancadas isoladas de chuva
em diferentes momentos do
dia, principalmente durante
a tarde.

Já amanhã, quarta-feira,
uma frente fria volta a atuar

na região e o tempo fica chu
voso. Quem aguarda a mu

dança do tempo para esten

der as roupas no varal, pegar
solou' freqüentar as praias
e clubes, vai precisar de pa
ciência. Os meteorologistas
prevêem que a instabilidade
deve durar até o dia 10 do .

próximo mês. Ou seja, temos
outros 14 dias com possibili
dades de chuva pela frente.

BR-280

Sem.previsão de reabertura
Problema agora é represa formada pelo deslizamento de terra
CORUPÁ

O montador de painéis
Robson Stoberl, '22, começa
todas as segundas-feiras tran
sitando pelo mesmo percurso.
Ele sai de Mafra no início da
manhã e logo está em Jaraguá
do Sul,' cidade na qual mora.
Mas, há duas semanas o mo

torista tem um empecilho n-o

meio do caminho e precisa
. agregar cerca de 20 minutos
à viagem. O motivo é a inter-·

rupção do tráfego na BR-280,
há três quilômetros do acesso

principal de Corupá. O desli
zamento da via completa i 1
dias hoje e ainda está distante
de ser solucionado.

Além de metade da pista
ter sumido, outro problema,
'prejudica a restauração. Uma
barragem de quase cinco me-
tros de altura foi formada 0.0

ribeirão localizado às margens
da rodovia e causou a sus

pensão dos trabalhos do 'Dnit
(Departamento Nacional de
Infra-estrutura. Terrestre). A

paralisação é resultado de um

pedido da Prefeitura e da De
fesa Civil da cidade.

Conforme o prefeito Conra
doMüller, os operários aumen
taram o tamanho da represa

Motoristas arriscam passagem, mas acabam acessando o desvio.
Prefeito mostra lago formado pela represa

.

dos, se houver ruptura, eles le
vam todas as casas próximas",
atesta. Por isso, o município
sugeriu uma reunião com os

engenheiros do Dnit de Mafra,
órgão responsável pela obra. O
encontro deve acontecer nesta

terça-feira.
Na opinião de Müller, que.

até abriu um caminho por den
tro da mata na manhã de on

tem, para verificar a barragem
de perto, é preciso resolver a

'� situação antes de continuar a

,� reconstrução da BR-280. Se
\� gundo ele, a solução seria im

;\�� provisar uma fenda no amon

iiê toado de barro' para permitir
que a água represada escoe

ao poucos e o córrego volte ao
normal.

Nas últimas cinco décadas,
a rodovia já sofreu três desbar
rancamentos em épocas de for
tes chuvas, A reportagem do O
Correio do Povo tentou entrar

.

em contato com as equipes do
Dnit de Mafra e Florianópolis,
porém, nenhum funcionário
atendeu às ligações telefônicas.
A informação é de que o depar
tamento antecipou a folga do
Dia do Servidor Público.

Interrupção é desrespeitada
Enquonto nodo é feito poro que o o rodovio estovo obondonodo, openo�

BR-280 sejo liberodo, motociclistos, três bnrreíms de terra lmpedíem o

pedestres e ciclistos preferem ignorar.. passagem de outomóveis no sentido
os riscos de novos deslizomentos e . Corupá - São Bento do Sul. Os veículos
continuom tronsitondo pelo loçol. O devem otravessor o cidode pelo esím-

tráfego chego o ser intenso. Ontem, do próximo à Roto dos Cachoeiros.

enquanto tentavam consertar
os estragos ocasionados pela

chuva. "Milhões de metros
cúbicos de água estão estagna-. KELLY ERDMANN

Sexta-feira sem expediente público
Setores administrativos daPrefeitura fecham na quinta e só reabrem na segunda

feito Moacir Bertoldi transfe
riu as comemorações de hoje
para o dia 31.

Devido ao ponto facultativo,
somente os serviços considera
dos essenciais funcionam. En
tre eles estão a Defesa Civil, as .

.

escolas de Ensino Fundamental
!3 centros de Educação Infantil
da cidade, estes abertos em re-

gime de plantão. A Secretaria e só reabrem no amanhecer de
ae Obras e o Samae funcionam segunda-feira. A Fundação de
da mesma forma. Os operários Esportes segue o exemplo, no
da autarquia trabalham somen- entanto, o calendário de even

te no atendimento a casos de tos será obedecido, ocorrendo;
manutenção emergencial como inclusive, a fase final do cam-:
vazamentos na rede de água. peonato Aberto de Futsal. Além

.

A Fundação Cultural e a Bi- disso, todos os outros setores
blioteca pública Rui Barbosa- administrativos da Prefeitura
fecham na tarde de quinta-feira 'permanecem sem expediente.

"

-

JARAGUÁ DO SUL

Quem planeja procurar' os

órgãos ligados à administra
ção pública de Jaraguá do Sul
durante esta semana precisa
se programar. Na próxima sex

ta-feira, a maioria'das reparti
ções fica de portas trancadas

por causa do Dia do'Servidor.
Um decreto assinado pelo pre-
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Paro Zipf, o líder deve preparar a equipe para que a empresa possa se renovar

O Correio do Povo - O que
significa este prêmio para o

senhor?
Leonardo Zipf - Repre

senta todo um trabalho de
equipe da Duas Rodas. As
grandes realizações são fru
tos do esforço conjunto, e

este prêmio foi conquistado
graças ao comprometimento
dos 1,2 mil funcionários das
Duas Rodas em todo mundo,
e que fazem da empresa um

sucesso nacional e interna
cional.

OCP - Como deve, ser a

postura do líder? Como ele
deve contribuir com o suces
so da empresa?
Zipf - A função do líder é

interagir com vários talentos
da organização, buscando so

luções conjuntas. o líder tem
o papel de forrriar e preparar
a equipe para que a empresa
tenha líderes' sucessores e,
dessa forma, continue pros-g perando e se renovando. O

� líder deve ter, acima de tudo,
� simplicidade. A simplicida-
de dá ao líder a possíbilidade

Presídio terá o retorço de dez
agentes em ·janeiro de 2009
JARAGUÁ DO SUL

O secretário executivo de
Justiça e Cidadania, Justiniano
Pedroso, confirmou ontem a

vinda de dez agentes peniten
ciáríos para o Presídio Regional
de [araguá do Sul. Os servido
res começam a trabalhar em ja
neiro, assim que se' formarem.
A escolha das vagas acontece
no dia 5 de novembro, na SDR
(Secretaria de Desenvolvimento
Regional) de Joinville. A nome

ação será no dia 17 de novem
bro. O edital está disponível no
site: www.sjc.sc.gov.br.

Em todo o Estado, serão
convocados 233 novos pro
fissionais concursados, como

agentes prisionais, assistentes
-::: sociais, dentistas, pedagogos,� psicólogos e, técnicos adminís

g trativos, entre outros. Eles serão
� distribuídos nos municípios de
� Florianópolis, Tijucas, Joinville,Para Ivo Ronchi, seriam necessários 40 agentes para trabalhar no presídio Jaraguá do Sul, Porto União, Ca-

noinhas, Araranguá, Blumenau, ,

Brusque, Curitibanos, Caçador,
Campos Novos e Videira.

Hoje, o presídio de [araguá
do Sul conta com 19 agentes
prisionais. Mas, de acordo com
o diretor, Ivo Ronchi, seriam ne

cessários pelo menos 40 profis
sionais para trabalhar no local.
Isso porque a instituição tem
capacidade para 76 detentos,
mas hoje abriga 228 presidiá
rios. Segundo Ronchi, a vinda
de dez agentes vai apenas possi
bilitar a reposição-de profissio-,

nais que pediram transferência
ou estão para se aposentar.

'Para amenizar o problema
da superlotação, foi construída
uma ala feminina, que vai abri
gar 24 detentas. A obra deve ser

entregue nos próximos dias. A
ala custou cerca de R$ 50 mil,
com recursos dos Conselhos
Comunitários Penitenciários de
[araguá do Sul � Guaramirim.

Líder empresarial, pela terceira vez
,

Leonardo Zipf, daDuas Rodas Industrial, fala sobre a liderança nas organizações -

de interagir com toda a equi
pe, para que todos se com

prometam com a empresa e

compartilhem a mesma visão
de futuro.

Hoje, a organização não
quer um chefe, e sim um líder
com os valores da organiza
ção, que compartilhe questões
e administre de portas aber
tas. O processo de liderança
visa gerar novas práticas e

promover a equipe, para que
as pessoas continuem com

prometidas com os desafios
que virão.

OCP - Como um líder deve
se aperfeiçoar?
Zipf - Treinamento é fun

damental. É preciso buscar
sempre boasleituras (revistas,

. livros e jornais), fazer cursos
no Brasil e no exterior e, prín
cipalmente, aprender com a

equipe. O básico da liderança
é gostar de conviver com as

pessoas e lidar com as diferen
ças. Pois são as diferenças que
fazem a organização quebrar
paradigmas, se reposicionar,
inovar e crescer.

Batalhão ganha
dois oficiais
JARAGUÁ DO SUL

O 14° Batalhão da Polícia
Militar vai receber, dentro de 20
dias, dois, aspirantes a oficial.
Eles passarão por urrl estágio
probatório de seis meses para
a graduação como 2° tenente.
Carlos Augusto Sell Jr. e Cre
milson Nicélio Veloso atuarão
na coordenação de atividades
operacionais e funções admi
nistrativas, além de realizarem
trabalhos gerenciais. De acordo
com o comandante César Ne
dochetko, o 14° Batalhão conta
hoje com oito oficiais. A forma
tura do curso de formação de
oficiais da Polícia Militar com
bacharelado

.
em Segurança

Pública aconteceu na semana

passada. Os 29 aspirantes a ofí- '

cial serão distribuídos em todo
o Estado. O patrono da turma
foi o industrial WandérWeege.

Até dezembro, a região tam
bém ganhará o reforço de 24
soldados.

JARAGUÁ DO SUL
O diretor-superintendente

da Duas Rodas Industrial, Le
onardo Fausto Zipf, foi eleito
pela terceira vez Líder Empre
sarial do Estado de Santa Cata
rina. A votação é realizada jun
to ao empresariado e executivos
de todo o Brasil através da Re
vista Líderes, que contabilizou
12 mil votos respondentes. O
evento dê premiação acontece
no dia 3 de dezembro, no Cre
dicard Hall, em São Paulo.

O Fórum de Líderes Em
presariais, que conta hoje com
cerca de 1,2 mil líderes empre
sariais em todo o país, busca
promover o debate de assuntos
importantés para o desenvolvi
mento do país. "Hoje, a orga
nização não quer um chefe, e

sim urn líder", afirma Leonardo
Zipf, destacando que o líder
deve ter humildade e gostar de
conviver com as pessoas, acei
tando as diferenças.

Acompanhe ao lado a en

trevista que o executivo con
cedeu ao O Correio do Povo.

DAIANE ZANGHELINI
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Chuva causa
destelhamento
CORUPÁ

A noite de domingo foi
movimentada para o Corpo
de Bombeiros Voluntários de
Corupá. A partir das 18 horas
o telefone da emergência ini
ciou um trabalho intenso em

conseqüência da forte chuva
que atingiu a região. O vento
e a tempestade foram respon
sáveis pelo destelhamento de
casas e quedas de árvores em

vias de-trânsito e residências.
Os registros dos bombei

ros indicam- um total de'15
ocorrências nas ruas Francisco
Mendes, Roberto Zeider, Adeli
Hermann, Jorge Lacerda, Es
trada Isabel' e Baírre Rio Novo.
Mas de acordo com o sub-co-
.mandante Carlos Miguel Al
ves muitas vítimas optaram,
pot não solicitar os serviços
dos bombeiros. "Foram pelo
menos uns 30 casos, a gente
vê andando pelas ruas", relata
o bombeiro.

Cascgo elege
novo diretor
ARAQUARI

O doutor em Ciência Ani
mal, Robert Lenoch será o

novo diretor do Colégio Agrí
cola Senador Carlos Gomes
de Oliveira {Cascgo}. Há oito
anos Lenoch é vice-diretor na

instituição. Na gestão 2009

sua atual cadeira será ocupa
da pela mestre em educação,
Sueli Regina de Oliveira.

O Colégio Agrícola é vin
culado à Universidade Federal
de SantaCatarina desde 1968 e

oferece cursos técnicos gratui
tos de Agropecuária, Aqüicul
tura, Informática para Internet
e Técnico em Informática com
habilitação em Sistemas de In-

'

formação. As inscrições para o

processo seletivo estão abertas
até o dia 25 de novembro epo ..

dem ser feitas pelo endereço
www.caaq.ufsc.br ou no pró
prio colégio, na Rodovia BR
280-km27.

ERRATA
Diferente do que afirmo o matéria "Secre
tario formo turma'de artesanato", publi
cado no página sete do dia 24 de outubro,
o curso de artesanato comJolho de bana
neira é promovido pelo Empresa de Pes

quiso Agropecuário e Extensão Rural de
Santo Catarina S.A. (Epogri). A Secretario
de Desenvolvimento Regional de Joraguá
do Sul (SDRlJS) apoiou a iniciativa ceden
do o espaço poro os aulas.

. INFRA-ESTRUTURA
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Lama incomoda comunidade
Caminhão e ônibus atolam na Rua CláudioIomasélli

Funcionários da Prefeitura de Schroeder liberaram o trânsito, impedido por duas horas em.,Guaramirim

GUARAMIRIM

A chegada do asfalto na Rua
Cláudio Tomaselli tem se toma

do uma dor de cabeça aos mo-
, radares do Bairro Recanto Feliz.
Na manhã de ontem um ônibus
e uma carreta atolaram a quase
um quilômetro de Schroeder,
bloqueando o trajeto por quase
duas horas e indicando mais
uma vez a necessidade de ace

lerar o processo de pavimenta
ção da rua. Há uma semana os

moradores vinham alertando a

Prefeitura sobre a urgência de
jogar macadame na pista para
prevenir acidentes.

Tentando desviar de uma

carreta, que estava atolada no

local desde as 4h30min o ôni
bus da empresa Trans Pantanal
não conseguiu manter-se na

rota devido à quantidade de
lama e rodou na pista, quase
se chocou com um poste e fi
cou também atolado, impossi
bilitando o trânsito pelo local.
Curiosamente, a ajuda veio da .

Prefeitura de Schroeder, cida
de' onde é sediada a empresa
-de transporte. De Cuaramirim,
a resposta é que a empresa
vencedora da licitação, respon
sável pela obra, é que deve re

alizar a manutenção da pista,
"mas os trabalhos foram pre
judicados pela chuva", defen
de-se o secretário de Obras de
Guararnirim, Valdir Vick.

Ivã Morsch, 31 anos, foi um
dos moradores que acompanhou
o socorro realizado pelomaquiná-

'

E",�P�f!SP reélama' d� prejuízQs
.

Nd empresa Trans' Pantanal, a

indignação vai além ao treche en

lamaçad;o do Cláu�io Tomaselli. De
acor.do com a diretoria da empresa,
só na manhã de ontem foram dois
ônibus atolados no local. Um dos

càrros teve seu suporte de
� placa v

arrancado e está parado po oficina
poro reparos. O motorista Atair. Ro
peloto foi o responsável pelo ligaçãn
para o Prefeitura. de Schroeder, já

. que desde 6h55, nõo saia do lugar.

rio de Schroeder e diz estar can
sado de pedir auxílio à Prefeitura.
''Eu mesmo comprei três carretas
de macadame e boto aos poucos

na frente da minha casa", afirma.
Dono de facção, Morsch afirma
que com as condições atuais da
pista os clientes têm dificuldades

de pegarmercadorias. ''Da última
vez que mexeram aqui tive que
tirar pedregulhos da entrada da'
minha casa para os carros pode
rem passar".

De acordo com a profes-,
sara Vera Lúcia Cani, que re

gistrou o incidente da manhã,
muitas crianças têm faltado' às
aulas por causa da quantidade
de lama. Mas, na Secretaria de
Planejamento, o discurso indica
que esses problemas devem aca

bar ainda esta semana. "O deslo
camento dos postes já foi feito,
agora começarão a fazer 'a base".

,

Cosa no Aguas Claras corre risco de cair
Família de Evanilda continua no local e precisa de doações para construir casa nova

JARAGUÁ DO SUL

, Ontem, completou. uma se

mana que a Defesa Civil, de Ja
raguá, embargou a residência de
Evanilda Marcondes, 33 anos,
no Bairro Águas Claras. A previ
são é de que o imóvel vai cair a
qualquer momento.. 'E de 'lá para
cá a sitliãção de risco aumentou.
"A casa declinou e escutamos os

(f) estalos", afumou a proprietária
� ontem. Sem condições de pagar
i aluguel, a família de Evanilda
tl continua no local. Ela, o mari-

do Vanderlei 10ff Brugnera, 33Evanifda teme pela segurança

anos, e os dois filhos de 12 e 15

anos, passam a noite na casa dos

vízínhqs com medo do que pode
, acontecer e esperam a doação de
materiais de construção para fa
zer uma casa nova na parte segu
ra do terreno.

Evanilda buscou ajuda na'

Prefeitura, mas a hipótese de re

ceber auxílio foi descartada. "Fui
à secretaria de Obras e eles dis
seram que a Prefeitura não tem
verba enemmaterial para a gen
te construir a nossa casa".contou
ela. O domicílio de Evanilda está

à beira do abismo devido à ação
de um vizinho que há dois anos

retira barro de uma encosta late
ral do imóvel. Ela procurou um

advogado e aguarda um parecer
da Justiça. "Esse vizinho até já in
vadiu o meu terreno", enfatizou
a proprietária.
------------------------

DAIANA CONSTANllNO
.

, PARA AJ UDAR
Evanilda Marcondes - 9147-0996
Vonderlei loft Brugnero - 9111-4429
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TEM ALGUÉM Aí?
Esse fim de semana foi bastante nostálgico. Talvez pelo
trabalho de faculdade que metomou 90% do tempo e

,

me remeteu de volto à época do colegial, lembrando
pessoas que já não estão mais ilO minha vida. Mos que
eu gostaria que estivessem. Quanto gente posso, deixo o
suo marco, nos ensino tontos coisas, nos fazem pessoas
melhores dão um tchauzinho e se vão. Não deveria ser

assim. Eu lembro muito de pessoas do meu passado. Por
incrível que pareço, consigo mesmo 'recordar aquelas
que vi apenas uma vez e que não poderio chamar de ami-

• gos. Mos marcaram por um motivo ou outro. Como disse
Vinicius de Moraes: "Um dia nesses filhos verão aquelos
fotografias e perguntarão: Quem são aquelas pessoas?
Diremos que eram nossos amigos. E ... isso vai doer tonto!
Foram meus amigos, foi com eles que vivi os melhores
anos de minha vida! A saudade vai apertar bem dentro,
do peito." Se tiver alguém aí dos meus bons tempos, pe
dem me escrever. Vou adorar receber notícias.

Os homens reclamam do nos

so demorc no banho e no hora
do produção. Mos é justamente
para colar o boca deles, que nós
demoramos. E funciono né? Eles
ficam' olhando o gente, deslum
brados e não fàlam nado, nem

um pio, até passar o maravilho
so surpreso. Tudo isso foz porte e

não teria graça se fosse diferen-

,t,' te. Tem que haver o reclàmação. ,

t Depois o gente surge lindo e po
deroso, e sem dizer nado, lanço
aquele olhar: "Colo-te e bobo".

FAZ BEM SEM ESQUECER
Todo mundo já deu uma de louco alguma vez no vida. Quando você se decide por fazer
Uma loucura saudável e gostoso, cloro. Nado preocupan- uma dieta, acabo esquecendo 01-
te. Apertar o campainha dos cosas e sair correndo é algo guns detalhes importantes. Se de-
que quase todo mundo já fez. Eu me escondia em pés dica com afinco 00 regime, come
de tangerina e ficava jogando os frutinhas no cabeça de, quase nado, ou segue uma dieta
quem passava. Até que acertei o vizinho e minha mãe me pobre em nutrientes, justamente
encheu de bolacha (e 'não era bolacha Mario). para alcançar o objetivo. E o cabe-

QUEM É VOCÊ: Uma apaixonado pelo vida e que busco ter

dein. tudo o que há de melhor! Sou uma em vórias: o que
ri, o que chora. Que é forte, mos que preciso de um colo de
vez em quando. Intenso; apaixonado, divertido, inteligen
te, independente ... Sou uma pessoa que gosto de partici
par do vídn-e não de olhar elo passar! Sou uma pessoa que
acredito no poder e valor do família que tem! '

TRABALHO: Um cominho importante. fonte de crescimento.
FAMíLIA: Impreséindível: '

BElEZA: Algo que depende do seu "estado de espírito".
QUALIDADE: Inteligência.
DEfEITO: (�uita) Ansiedade.
PRAZER: 'Comer bem e estar com quem se gosto!
ESPECIAL: Meu sobrinho e afilhado, Felipe.
LIVRO: Brida - de Paulo Coelho.
FILME: Sem Reservas.

'

PERFUME: Dolce Vito.
HOMEM: Meu pai!
MULHER: Minha mãe!
SONHO: Viajar e_ vi�jar. _

'

LUGAR EM JARAGUA DO SUL OU REGIAO: Minha coso!

POçÃO MÁGICA: Ouvir o seu coração e seguir. (Embora pa
reço simples - e deveria - no maior porte do tempo, não é!!!)

-

lo fico uma palha, o pele resseco e

us unhas quebram o tempo todo.
Antes de começar essas dietas, é
predso estar atento o todo o resto .

Emagrecer sim. 'Mos, entender o

dieta que você vai fazer é impres
cindível para manter o aparência
saudável. Abre o olho, colega!

(IN)ÚTIL
Hoje é aniversário do Raquel
Pacheco. Raquel Quem? Aquela
moçoila que escreveu "O doce
veneno do escorpião". Bruno Sur
fistinha. Eu até li o I,ivro o titulo
de curiosidade (arrependimen
to). E não é que ehrtol esperto?
Vendeu seroe quando percebeu
que o càrinha e o corplnho não

ajudavam muito, resolveu contar
o história do suo vida. Pior que
vendeu bem, hein! Se virar filme
vai fazer suéêsso. O povo adora
uma pornochanchada!

BANHO DE'CHÂ
O banho que tomamos, aquela
chuveirada, pode ter um efeito
relaímnte ou estimulante. Você
não preciso ter uma banheira de
hidromassagem nem uma jacu
zzi poro tomar aquele banho de
ervas. A camomila e o melissa
süeretmentes. Hortelã é energi
zante. E tem us folhinhas tera

pêuticos. Bosta três colheres de
cada erva em um litro de águo
e alguns minutinhos de infusão.
Ainda não tomei um banho des
ses. Só de, sol grosso.

(
Dr. 'Rodrigo Tanus
ct r u r gt a Pf ã

s t i c'a e MI.GfOC1(v.rgla

CRM,SC 13079 RQE 6360

CIRURGIA PLÁSTICA
Depilaçáo Definitiva à Laser
Microlransplante Capilar (cirurgia de cafvíce)
Upoaspiração
Abdominoplastia
Prótese de Mama
Cirurgia de Galvfcie'rspecensta peJa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plásüca

www..drtanus.com.bt
l'Odrigo@dttailUS.oom.br

Mamoplastia ,

Rinoplastia
Otoplastia (cirurgia das orelhas).

Rejuveneciménto�acial
'

Agende $tia cotlilulla:
Consultório Joinville: (47) 3422-6225
Consultório Jaraguá: (47) 3275-0596
CliNICA DE ESTETICA ESPAÇD IlITAL

. BISCOITO DA SORTE

Pronto pam mais um dia?

ROUPAS FEMININAS-AceSSÓRIOS

• Uma conhecida namorou'
um cara por um ano e meio.
Dizia que o cara era um luxo,
metrossexual assumido, capri
choso, cheiroso e gostoso. Mos
acabou. Por quê? Metrossexu-
01 um escambau! A "coca-cola'
era fanta". Efoi pego com a

boca no gargalo da uva. Da
Fanta Uva.

.

Você émngrlnha e pode co

mer de tudo, sem correr o risco
de aumentar alguns quilinhos
na balança? Pois fique espertn
com us doenças dos falsas
magras. Aquela gordurinha
localizada na barriga, que não
incomoda em nada pode ser um

sinal de problemas de saúde.
Não é para fi.car paranóico.
Apenas certifique-se de estar
comendo direito.

As vitrines já ccmeçerem
a confundir nossa-cabecinha
feminino, com a modo do
verão. Os vestidinhos leves,
us bermudinhas descoladas,
as minissaias tentadoras. Ail

,
Bendita estação que nos foz

-

sentir leves. Olhe, ezperlmente,
e leve tudo o que lhe agradar. E
tõo bom se dar um presente, de
vez em sempre!

'
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TRADiÇÃO
,

HISTORIAS DE UM
APAIXONADO PEtA CULTURA

Há vinte anos,Siewerdt trabalha pelo intercâmbio entre Brasil e Alemanha
JARAGUÁ DO SUL

Cabelos brancos e olhos claros. Voz
calma, porém grave. Poucas palavras em

português e letras de músicas alemãs na
ponta da língua. Nos álbuns de fotogra
fia, imagens da família e das duas viagens
para o velho continente. E na memória,
clareza nas datas e acontecimentos. As
sim, é o agricultor aposentado Werner
Siewerdt, 83 anos. Há vinte, ele facilita
a vinda de bandas alemãs para a região
e organiza festas com um único objetivo:
preservar a cultura germânica.

Tudo começou em 1987, quando a fa
mília'dele' recebeu pela primeira vez um

engenheiro vindo da Alemanha que via

java a trabalho para a cidade de Jaraguá
do Sul. Ao ser hospedado na casa que
fica no Bairro Rio Cerro, o estrangeiro fi
cou surpreso ao perceber como o idioma,
a gastronomia e os costumes germânicos
eram preservados na região.

-

Desde então, Siewerdt conheceu a Or

ganização Schwaben, órgão da Alemanha
que fomenta o intercâmbio cultural entre
os dois países. Ao todo foram 19 grupos fol
clóricos que se apresentaram no Rio Cerro
intermediados pelo agricultor. Todos fica
vam hospedados em casas de família do
bairro, inclusive na de Siewerdt, onde os

convidados ilustres contam com comida
típica e muita conversa em alemão.

Por que essa dedicação em trazer a

cultura alemã para perto dos jaraguaen
ses? "Porque eu gosto. Traz alegria man

ter essa tradição", resume Siewerdt em

poucas palavras e com o sotaque do idio
ma germânico.

Devido à idade, Siewerdt precisa pa
rar com a organização dos eventos, mas
não deve. abandonar o envolvimento
corn a tradição e os costumes. Hoje, se

apresenta na Sociedade Aliança a banda
Trachtenkapelle Althengstett, com 55 in

tegrantes. A vigésima banda trazida por
Siewerdt promete contagiar a comuni
dade com música alegre e instrumentos
típicos da região da Bavária.

Desta vez, a hospedagem fica por con
ta de um hotel. Mas' a recepção çalorosa
continua com Siewerdt. Ele convida toda
a comunidade à participar do evento que
começa às 19h e tem entrada franca.

SERViÇO' ,

O QUE: apresentação do bando alemã
,Trachtenkapelle Althengstett.
QUANDO: hoje, às 19h. ,

ONDE: Sociedade Aliança, Rio'Cerro II.
Entrado Franco
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COUJNlSTA .

Trágico amor
Concluíram o segundo grau. A família

dele continuou na cidade-enquanto a família
dela foi embora para a capital. Por um capri
cho do destino, perderam o contato.

Ela entrou para a universidade. Fez no
vos amigos, novos amores, grandes festas,
noites silenciosas de estudo intenso ... Con
cluiu o curso de Direito. Foi contratadapara
trabalhar em uma conceituada firma de ad
vocacia. Tinha talento,. perspicácia e intui

ção. Era-boa no que fazia..
Ele entrou para a academia de polícia. Es

pecializou-se na prática investigativa. Teve
sucesso em casos polêmicos. Ganhou fama
de imbatível. Foi promovido.

Ela lembrava dele. E vice e versa. Tinham
saudades. Nenhum nome constava dos catá

logos telefônicos.
Ela apaixonou-se e casou com o que cha

mavam de "born partido". Um empresário do
ramo alimentício,' que tinha muito mais di
nheiro do que seu negócio aparentava render.
Vida financeira estável, bem sucedida profis-
sionalmente e pessoalmente satisfeita.'

Ele viveu sozinho. O
_
trabalho torriava

todo o seu tempo. Divertiu-se com algumas
mulheres e chegou mesmo a se envolver. Mas
em momento algum se decidiu por uma vida
a dois.

< O caso corria em segredo. Ele investígava
denúncias de lavagem de dinheiro, formação
de quadrilha e evasão de divisas. O suspei
to era um empresário do ramo alimentício.
Numa noite chuvosa, ele estourou uma gran
de negociata. Quinze envolvidos. Dois mor- .

tos. Inclusive o empresário.
Ela tomou todas as providências e chorou

pelo homem que não era seu grande amor.

Mas era o homem que escolhera para viver
uma vida tranqüila. Tão esperta advogada e

tão cega esposa. Seu nome estava entre os de

poentes do caso.

No tribunal, passados tantos anos, eles se

reencontraram. Surpresa, acusações, tristeza,
timidez, constrangimento pela ocasião.

Caso encerrado, café marcado. Por onde
.

andaram, o que fizeram, e as famílias? Mora
vam perto, talvez até já tivessem se cruzado
nas ruas.

Ele pensava em como ela estava linda e

em como ainda sentia o pulso acelerar quan
do a olhava nos olhos.

. Ela pensava em como era bom reencon

trá-lo, apesar de toda a situação .. Sentia
vontade de falar dos bons tempos. Relem-
brar os bons tempos.

.

O tempo passou junto com alguns jantares
e a constatação de que omundo-realmente dá
voltas. Beijos tímidos, abraços trêmulos. Uma
nova relação, uma vida nova. E a continua

ção de uma história que começou na adoles
cência e que nunca. foi esquecida. Em meio
a uma tragédia, o reencontro de um grande
amor, adormecido até então.

VARIEDADES-'��������-

Sonhos do
novo herói'

.

Ray leva uma vida modesta e fora do
.

normal. Um dia'chega mais cedo em casa

e descobre a mulher com um amante.
Então Ray decide mudar de vida. Decide'
pôr fim ao reinado de uma gangue que
domina a cidade e buscar forças para fi
nalmente ir à luta e viràr a mesa..

, Traição e

chantagem
Julius é um operador financeiro

bem-sucedido. Num'mercado competiti
vo, o sucesso vai lhe render, além de uma

grande fortuna, um grande inimigo: Clive
Maugh. Após anos de disputo entre esses

dois gigantes, Julius crio um plano poro
destruir o rival e provocar um colapso no

economia mundial, mesmo que tenho

que sacrificar suo próprio empresa.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Heitor pede que Lívia o ajude o modernizar o

loja. Evondro conto à Matilde e Abigail que vai
odiar o nomeaçõo de Antonella. Lausanne e

Aldira convencem Lucivone o devolver o colar,
Antonella diz o Mouro que está orgulhoso por
ele deixar de ad:vogar para o laboratório. Suzete
comento que viu o colar acender uma luz. Flor
de Lys pensa no que Suzete disse e diz o Joõo
que o colar é um pen-drhe. Joõo se interessa
em saber o que há no objeto. Júlio diz .que o

'código dó pai de Diego é "Vermelho 2274".

TRÊS IRMÃS
Xande se cola e Alma entende que Galvõo é

culpado. Polidoro chego à cidade e pergunta
sobre Gennaro. Neidinha diz que Gennaro desa

pareceu. Alma e Suzanó suspeitam gue Violeta
violou o túmulo de Augusto. Polidoro diz o Gregg
que Gennaro é suspeito de um roubo de pedras
preciosas. Pacífico conta o Alma oque sobe sobre
Galvõo. Dora leva Liginha ao quarto de Walquírio.
Duda vai ao local indicado pelq padrinho, e en

contra Corminha. Alma pergunta se Galvõo tem

·.Iigaçõo com a destruiçõo do Praia Azul..

,A FAVORITA.
Dodi pede dinheiro a Flora. Zé Bob nõo conse

gue ouvir o que os dois dizem. Donatela tenta

convencer Diva a morar no sítio, fingindo ser

uma amiga. Zé Bob diz o Donatela que começou
a investigar o vida de Floro e que a viu conver

sando com Dodi. Irene garante a Gonçalo que
nõo convidou Copolo. Lara diz a Irene que se in
comodou 00 ver Flora paquerando Zé Bob. Flora
diz a Silveirinha que vai falsificar as medicações
de Gonçalo. Donatelo apresen}a Diva a Shiva e

Augusto e diz que ela se chama Miranda.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Aquiles se regenera e o Homem-Tufõo provoca
uma ventania. Aquiles é arrastado pelo ven

daval. Maria chem em pensar que Marcelo
es!á morto. Mario uso ondas mentais e sente

a presença de Pesadelo. Maria se enfurece ao

ver Pesadelo. Homem-Pesadelo foge. Marcelo
volto o respirar e Mario o abraça. Elo faz um

novo curativo no ferimento de Marcelo, mos

ele continuo sem forças. Marcelo se preocupa
com Tati. Rosóna leva Intl a um galinheiro e diz

que se alimenta de galinhas para nõo atacar

nenhum humano.

CHAMAS DA VIDA
Vilma descobre que Arlete colocou escutas na

fábrica. Diego vai ao ferro-velho oferecer par
ceria poro acabar com A'ntônio e diz.à Manu que
a ajudará a vingar o morte do pai. Marreta diz

paro Manu nõo aceitar, mas Manu aceito. Caro
lina diz à Vilma que sobe que elo matou Adeíl
son. Vilma diz à Arlete que pagou Adeílson poro
proteger Wolter. Vilma diz achar que Roberto e

Antônio sõo culpados do incêndio. Ricardo pede
Verônica em casamento e eles fogem. Carolina
diz que nõo aceito mais mentiras de Vilma.

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

DIVIRTA-SE

Regra
Um casal recém casado vai viver em sua

nova casa.

O homem machão chega para esposa e diz:
- As minhas regras são as seguintes:
1) Ségunda e terça a noite, café com os aniigos;
2) Quartas à noite cinema com o pessoal;
3) Quintas e sextas cerveja com os colegas;
4) Sábados pescaria, voltando só no

domingo.
.

5) Domingo eu sou só seu.
A mulher responde:
- Eu só tenho uma regra: Aqui em casa têm

sexo todas as noites. Esteja você em casa,

ou não.

MUNDO ARTlSTICO ,

Suspeito de
assassinato
William Balfour, de 27anos, ex
cunhado de Jennifer Hudson, foi preso
em Chicago, acusado de ser o respon
sóvel pelos assassinatos da mãe e do
irmão da atriz, na semana passada,
e também do seqüestro do pequeno
Julian King, 7 , sobrinho da artista,
que desapareceu no dia do crime. O
acusado foi casado vórios anos com
Julio Hudson, irmã da atriz e estava

em liberdade condicional.

Atores negam
envolvimento
Thiago Rodrigues, o Cassiano , em A
Favorita, da Globo, estó indignado e

chateado com os boatos que surgiram
na impreosa de que ele estaria tendo
um affair com sua companheira de
novela Tais Araujo, a Alicia, e usou

seu blog pessoal para desabafar e
desmentir as notícias. Ele deixa bem
claro que continua namorando com â
jornalista do Esporte Espetacular, da
Globo, Cristiane Dias!

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O óbjetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e codo coluna. Também

nõo se pode repetir números, em coda quodrado de 3x3.

SOLUÇÃO

lSI ÁRIES '

\!11'
(20/3 a 20/4)

l� I
A �ase é de possí-

.\. � vels mudanças e
aprofundamento

emocional. O Universo pede que
você se pergunte como andam
suas águas mais profundos. Esse
não é o mundo que gosto de na

vegar, mos às vezes é necessário

poro entender algumas ações.

TOURO
(21/4 a 20/5)· .

Sol, lua emarte em

seu signo oposto,
escorpião, vão mexer

profundamente com seus relacio
namentos. O momento pede colmo
poro que você enxergue tudo o

que preciso ser tronsformado e

definitivamente concretizado. Você

precisa de chão.

PREVISÃO DO TEMPO
. ,Fonte: Cirom/Epagri

Aumento de nuvens no Estado com condições
de chuva fraca. No Oeste hó chance de

pancadas isoladas de chuva com trovoadas à

tarde. Temperatum em pequena elevação.

� Jaraguâ do Sul e Região

� Fases lia lua
.

MINGUANTE NOVA

"\) 21i10
'

29/10

GRESCEN'rE CHEIA

� 5/11 13/11

HOJE

MíN: 15° C
MÁX: 22° C
Nublado com chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Procure não se en

volver em confusões
desnecessários. O

dia está meio tenso e você deve
exercitar suo paciência. No tra
balho se protejo de pessoas que

querem derrubar você. Não se
envolvo nessa energia, procure
simplesmente ignorá-los.

� ""
CÂNCER

�;._;� �!�:n�02����ViSãO
: .; geral, �m especial

no amor. As emo

ções estão flutuantes, às vezes
.

o paixão, às vezes o medo. Tudo

bem à suo maneiro: um posso

poro frente, dois poro trás, ten
. tando se esconder. O controle, é
uma formo de se iludir.

QUINTA

MíN: 16" G
MÁX: 26° C
Sol com pancadas
de chuva

Q�ARTA t'?/'�.'.

MIN: 15° C Y
..
,_)MÁX: 24° C �'I

Nublado com chuva

LEÃO
(22/7 o 22/8)
O ambiente em coso

posso por altos
e baixos. Procure

se afastar emocionalmente dos

problemas e usar mais suo capaci
da_de de reflexão e discernimento

poro entender o que acontece. o
trobalho começo o entror em uma

fase mais positiva.

II}'
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Procure se unir às

forçasdo otimismo
e do expansão e

não ficar preso em -emoções e
sentimentos que só têm trazido .

tristeza o você. O momento pede
discernimento e reflexão poro
que você posso continuar se

guindo o cominho que escolheu.

SEXTA

MíN: 15cG
MÁX: 24° G
Sol com posslbllldace
de chuva

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2008

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Fase boa poro
relaxar e se en

tregar 00 destino
reservado. Não adianto querer .

saber do amanhã. A ansiedade

não é boa conselheira. Deixe o

témpo correr, o vida passar. Faço
suo porte e relaxe. O destino

esta trabalhando o seu favor.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Momento ótimo

poro usar de seus

talentos. Tente
cen'ror-se é refletir

,

sobre seus planos que inidam
uma novo fase o partir de dezem- .

bro. Use suo forço e capacidade de
.

tronsformação poro se lançor sem
medos o uma nova fase de vida.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Hoje.você sentira
vontade de ficor só
e ausente. O mo

mento pede reflexão e sabedoria.
É hora de colocar em andamento

o ética, comprometimento e

senso de justiça que são suas

característicos: Você poderá se

olhar e ver um novo ser.

. CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

....t. Dia bom poro se

divertir com os

amigos. Aliás,
eles farão porte dé sua rotina
nos próximas quatro semanas. O
trabalho em equipe é beneficiado
nesse período. Se preciso gostar,
o faço sem exageros. O amor pede
momentos de intimidade.

.

ANIVERSÁRIOS

27/10
Adriane H. Pereira

Agnaldo R. M. Rodrigues
Alessandro L. Muller
André Jordi Volkmann
Arno Schwirkowski
Carlos Alberto Muziol
Cecília Fodi
Cristina M. Grutzmacher
Denise Fuchter
Edemar Oecksler Junior

•

Edemir'Felippi
Felipe Millier .

Fernando do Costa
Gleita de Luca
Guilhêrm.e Hening
IgnáCio Muller
Jean &arlos Tecilla ,

Joice Voiles
José Cisz
Juarez Novaski
Lindamira KQckbarth
Marcio L. Franzner
Mario R. Tavares Belarmino
Michel Kiyama
Pedro Henrique Gluminski
Rafael J. Konell
Renato Régis
Renilda L. Mainka
Robson Muller
Silvana Pires de Lima
Tonia UtpadeL Hornburg
Valdir Straub

'

Viviane A, Lipinsky

28/10
Adir José Ribeiro da Luz
Adriano Judacewski
Carlos Schmitz
Cassiana C. Wintricke

Djonatta de Freitas
Emilli dos Santos
Fabiano Rengel
Felipe de Souza

'Ingrid Volkmann
.

Jackson R. B. Borchardt
Jean Carlos Piazetzni
Juliane G. Barbosa
Juliano Barbosa
Julio Cesar Ristau
Louro Camylle Severo
Leonora Marquardt
Loreno'Hodjirdan
Maria Edite Rosa
Mário Sbors .

Nadir Madalena Schwirkowski
Veronica Marquardt
Vilson Titz
Vivian Strutz·

AQUÁRIO
I

(21/1 o 18/2)
.

É hora de parar

\})
.

de apenas sonhar
e transformar em

realidade. Você preciso manter

seus pés no chão paro concre

tizar seus planos. Sonhos são
fundamentais, mas se não forem

realizados, transformam-se em

frustrações. Depende de você.

PflXES

... (19/2 019/3)
.•• Boa fase poro
Y-'''' .

proticas espirituais,
especialmente o

meditação. Talvez. algo que você
espero há tempos, relacionado às

finanças, aconteço nos próximos
semanas. Pode ser uma herança,
uni processo que envolvo ganhos
ou um novo trabalho.
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Dicas da
Língua Portuguesa

'com o Professor Marinelli

.

.

, .

.

ESPONTANEIDADE OU
ESPONTANIEDADE?
Qt1�1 a palavra,p�imitivi'i7 É • _

t
/"

.

' . esPontaneo. Logo
.

. �mos espOntaneidade As .

"

." -cÓ:
• Sim como de51multaneo � simultaneidaee De h •

homogeneidade.
. omogeneo_

Decontem'p •
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.

- I oneidade. Cuidad
atestado S

.
o com o

.• (4.
. o pode se.�?e idoneidade.
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Industrial
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,� .. '>(
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entre unílla Marista, seus
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Apreçenta�eç e teatro, joooc,
parque. orin ..

iraç infura.
contação de hÍçtsriaç how de
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.

laboratério de informática. jogo
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.

JlJOC\t �ARIST�
"'Wõ'l.'Y S A O lUI S

VITRINE�---�------

CURSO

Recrutamento e seleção-
A Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul) realiza nos dias 10 e 11

de novembro o curso "Recrutamento e seleção por competência", das 13h às
17h e das 18h às 22h,na própria sede. A atividade será conduzida por Eliane
de Melo Meira Rank, prêmio Empreendedor de Sucesso 2008 e pós-graduada
em. Administração de Empresas pela Udesc. O investimento é de RS 280 para
núcleados, os associados pagam RS 300 e os demais interessados investem RS
360.lnformações e inscrições através dos telefones (47) 3275-7059, 3275-7033
ou pelos e-mells capacitacao@acijs.com.br e eventos@acijs.com.br.

�ESiRUTURA

CQU4TRO

EDITAL DE LEJLÃO/PRAÇA E lNTlMAÇÃO ;
,

VARA FEDERAL DE JARAGUÁ DO SUL/Se. '

. '

EDITAL N." 07/2008
.'.

,i1

Praça Única: 30/10/2008, às 10:00 horas;
LOCAL: Rua Santília Pures Rengel, 59, Bairro IIh. da Figueira.

LEIL.OES

Enlyn C. Paul Sauer
Ltilóeh"u Públiu Olkilll

° EXMO, DR. SELMAR SARAIVA DA SILVA FILHO, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
VARA FEDERAL E JEF CRIMINAL DE JARAGUÁ DO SUL, FAZ SABER que levará à venda em

arrematação pública, nas datai, local, horário e sob a.s condições contidas no edital, disponível no site
da leiloeira www.cartaleiloes.com.br, os hens penhorados nos procesisos abaixo relacionados. Valrir da
arrematação: O bem. não poderá ser arrematado por preço inferior ao saldo devedor, conforme artigo '6°
daLei n'' 5.741/71.
!l.�.,,-ç_, . .J:!jp.9.l�,çªriiL;W-º'L7;1J1.2_,j)OI4�1:JL Exeq: Caixa Econômica Fed'eraliExec: Claudinei Sandro
Leoni c Gilseia Kassner Leoni. Saldo Devedor: R$ 347.660,36 (será atualizado até a data do leilão,
acrescidos: honorários advoc, 10%'e custas processuais). Bem: a) apto 11. 06, JO pav., bí A, Cjto Resid.

Maguillu, R. Procópio Gomes de Oliveira, 1473� Jguá do Sul, área priv. 62,3828 1112, área comum

10,4509 m'. Matr. 24665 CRIIJr,\lIá do Sul, avaliação R$ 60.000,00; b).Box garagemn, 6, lado e fundos
-

blocos resido Cjrc Resid. Maguillu, R. Procópio Gomes de Oliveira, 1473, Jguá do Sul, área priv. Llmê,
área comum 1,2718 M. Matr. 24666 CR1/Jguá do Sul, avaliação R$ 9.000,00. Depositário: Warley
M.Weller.

Edital cl fotos: IV" \\ cartalcJlocs.com br. Inf. (47) 3376-2307

»;

TREINAMENTO

Comunicação
AAcijs promove o workshop "Vencen

do o medo de falar em público", no dia
5 de novembro, no Centro Empresarial,
às 19h. A capacitação será ministrada
por Jorge Mac-dawell e Humberto César
Costa de Sousa. O objetivo é ensinar corno
se posicionar em público. O investimento é
de RS 50 pam associados e estudantes e os
demais interessados pagam RS 90. Infor

mações pelo telefone (47) 3275-7033.

Noite de Valsas
O projeto "Caminhos da Música"

apresenta a Orquestra Filarmônico de
-

Jaraguá do Sul em uma Grande Noite
de Valsas, na Scar (Sociedade Cultura
Artística), no dia primeiro de novembro,
sábado, às 20h30. A entrada·é,gratuita.
O 'objetivo é levar a música orquestral
aos mais variados públicos. Informações
através do site www.fjdS.com.br ou pelo
telefo,ne (47) 9181-8684.

LOTERIA

SESC SELECIONA PROFISSIONAL PARAATUAR EM

• JARAGUÃ DO SUL
SANTA CATARINA

Area de Atuação Requisitos Informações e Inscrições
.

Dara o Processo Se.letivo
- Formação em Inglês (preferencialmente que tenha Entrega de

INSTRUTOR DE formação em Q\!Ífo id[Q!]1as também) Curriculo até o dia 31f1 O
CURSOS - Habilidade profissional na área de ensino de Ilnguas SESC Jaraguá do Sul OU pelo

destinado a crianças, jovens e adultos; site'www.sesc-sc.com.br
- Fluência no idioma (04 habilidades). .

DEMAIS INFORMAÇÕES NO SITE
www.sesc--sc.com.br link. Instrutor de cursos - Idiomas
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LI NUM JORNAL
ISso que é alto tecnologia. Aliós, estou impressionado! Olho só: no operação do
Gate no cativeiro de Santo André, onde ficou aprisionado o menino Eloá, os poli
ciais usaram um çõpoemborcado no parede para ouvir o que acontecia dentro do
apartamento. Coisa de primeiro mundo. Não sei como o polícia do Japão, Israel
ou até dos Estados Unidos ainda não copiaram essa tecnologia. Acho que deve ser
porque é muito complicado. E galera, por favor, não tentem fazer isso em coso.

Oisque-entrega
3275�1689

, Se você estiver

apaixonado e nõo- for
_

correspondido,
o indiferença é o

melhor soluçõo ,.

SAíDA INTELIGENTE .

Depois que vendeu o padari�, que funcio
nava no Farol. o português Manuel Prato.
resolveu explorar o ramo dos rangos. Isto
é, abriu um restaurante. Ch�gou o pri- .

meiro cliente e foi logo reclamando:
- Ô portuga, esse peixe tá com gosto
de pOl1ladà "Acnase"!
E ele, respondendo 00 freguês:
- Ô. gajo, e tu conhece um jeito melhor
de tirar os espinhos?

QUE MALDADE•••
Essa é boa. Circulo entre os torcedores do

.

Flamengo que depois do "partidaço" de
Obino de 5 o O sobre o Coritiba, Ronal
do Fenômeno, se quiser ficar mesmo no

clube, tera de emagrecer. Pois o vogo de
gordo, já é de Obino, que também duelo
com o balanço. É realmente foz sentido.

DOU LHE UMA!
Para quem pode! Depois do sutiã
milionário, chegou o vez do Nike
Dunk. O tênis é todo banhado o ouro

14 quilates. Perfeito para quem quer
o mundo o seus pés ou um tiro no

testo! Para quem se interessar em

calçar o peço, de gosto duvidoso,
digo-se de passagem, terá que de
sembolsar 4.324,000 euros, cerco de
RS 15.143,000. Que tal?

GREEN BEATS
No próximo dia l°de novembro,
mais conhecido como sábado, o

meu querido amigo Adrianinho
Junkes promove no Sociedade Dia
na, em Guaramirim,· o Sertanejo
Universitário. A excelente duplo
Ander e Fael. além do presença do
OJ Marcelo Luiz e Diogo Faller, vão
embolar o evento.

DICA DE TERÇA
Curtir às delicias do
Noite des Mossas e

Molhos, no hotel Mercure.

...

A minha amigo e advogado, Janaína Chiaradia, preparo
movimentado Festa dos Bruxos no Magic Kindon poro receber,
hoje, o coro de parabéns pelo troco de idade.

APAIXONADOS
Um casal que está cada vez mais
apaixonados é formado pelos re

cém-casados; Leo Fernando Krappe
e Maiara Lueders.

. -

----�
- . .

AGRADEC'MENTO .

Adernar possamai, que
se prep�rar

.

oro assumir o cargo de verea �
�Ieito emJaragyó iloSul, aprovel-

\.to oro agradecer todos os votos

qu: recebeu e retorç� o promes��.

de honrar cada um dele�, trab \Ihando em prol do comunidade.
.

VITRINE
Hoje à noite, às 19h30, acontece
no Coso Geraldo em Joinville, mais
uma edição do Noite Vitrine Coso
Geraldo. O evento apresentará os

tendências do modo Primavera/Ve
rão de algumas importantes grifes.

'\

t, . "">4\iõ�

··IJI!I]UUW
• Depois de curtir lua �e mel em
Foríãlézó;já estão de volto 00 trabii
lho os meus omigosJolmey e Alair,
Garcia. Saúde 11 todd a felicidade do
mundo 00 casal.

• Njio esqueçam. Di,a l° de'novem
bro, sábado, tem. a reabertura do .•

Banana JQe com-a presençg do pJ
Fábio Castro. Agenúem�

L .

•

Sábado temi�ow ll,aCiOn�l de
enceramento do Ano da Juventude,
na Arena Jaroguá, com ,os Anjos de

. '\',Resgote. A renda será revertidd' em
prol da Coso de ApoiclPadre Aloísip

_. Boeing�
"

-,/No próximo dia 20 de novembro,
no Pub bmdon, tem a festa de Hl

.

onosda revisto Nossa e o lonçomeJlto
. ,

do site: www.moagoncolves.com.br..
O evento serQ embolado pelo banda
Nina e o PJ Marcelo Luiz, acompa
nhado do saxofonista, que sobe tudo,
�oders(ln.

• As "LQlus" já estão agendoodo
cabeleirei.ro e ,os "Bblinbas" já
passando a càmisa soci,lIl. Além ge ss

prQvidencior�m presehtes, clam! Toda
• essa arrumação é por CJlUSO do festa
de aniversario da gotinha Roxona
M.endes da Silva. Como a "mino';:
vai. completar sçuS' 15 anos, Vai rolat
mesmo, tim fes�qo!OJrege (Icontetltrá
no pérgulo da piscina da cosa dos
pois, Mourélio"é Rosa .

• Com essa, fui!
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Não deu
Resta ao Juventus, agora, planejar,2009. Repensar todos os erros co'

metidos neste ano e aprender com eles. O discurso é o mesmo do
fim da Divisão Principal- achar culpados não se resolve o problema.
Agora é o momento certo de começar a planejar, colocar os objetivos
no papel e ir atrás de apoio para executá-los. Aproveitar para arrumar
o gramado, que está em condições ruins. N.ão foi dessa vez que o Ju
ventus voltou à elite. Esperamos que isso aconteça em 2009.

I

FOGO SIMBÓLICO
O i<lgo simbólico do Jose vai pcssar.em Jaraguá do Sul no dia 12 de
novembro; às 14 horas. Atletas da cidade conduzirão a tocha em um

,

percurso de três quilômetros. A chamo foi acesa no último 'senn-íeím
(24/10) em Brusque. Jaraguá do Sul estará nos Jose nos seguintes
modalidades - atletismo masculino e feminino, basquete feminino,.
bocha masculino, bolão 16 e 23 masculino e feminino, caratê meseu

lino, futsal masculino, notação masculino e feminino, xadrez feminino
e tiro armas longos. A competição será de 20 o 29 de novembro em

Indaia!, Pomerode, Rio dos Cedros e Timbó.
.

TIRO
SalJlUel Lopes segue na liderança do ranking brasileiro de carabina

deitado. Na etapa nacional realizada em Timbó, no fim-de-semana,

eie,.levou � prata, fican�p quatro décimos atrós de Paulo Müller, da equi
pe da castl. Lopes também foi bronze no ar comprimido. Mas a equipe

cOll1emorg� o desempenho como um todo. Especialmente por colocar dois
finalistas�m cada uma das provas. O qúe comprova que os joraguaenses
continuam �mo i�ndidatos oq}�ítulo �os Jogos Abertos.

A.ERlO Dii FutSAL �

Dois grandes jogos esta noite pelo semifinal do Aberto de Futsal. Às
19h30, Kilérro e Baumann revivem a final do campeonato dos meto-

• lútgicos em um duelo que proinete pegar foto. No seqüência, Vitóri�
e tUcopel se enfrentam;também de olho emuma voga para a tinal. E
um belo programo, especialmente poro os amantes de futsal.

HgQUEI EM GUA��.IRIM
'" Depois de colocar hóquei na E.stola José Posqualini, em Corupó, a atle
ta da Seleção �r�,�lIeirg ...

de hóquei na grama., DjenifferVasques, agora
levo poro sua dOade; Guaramirim, a modalidade. Nesta sexta-feira,
será lançado oficialmente o projeto Escolinha, no Escolô Almirunte

Tomandaré. Outros integrantes do -seleção devem estar presentes no

evento, que começa às 15h30.

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o P o v o' r c om. b r "
'.

ESPORTE----------

Vitória (E) e Mecânica Taió/ltaly farão a final do Sênior no próximo dia 1°

dirigente havia reclamado um

pênalti que o árbitro Rômulo
de Souza não mareou, pot en
tender que o jogador "cavou"
a falta.

Pelo Campeonato Não-Pro

-fissional da Segunda Divisão
- Taça SDR, a Kiferro mantém
a liderança. O time da Vila.
Lalau está com 21 pontos e le
vou sorte na rodada de jogos
atrasados. O Cruzeiro perdeu
para o Flamengo, por 4x3, o

que deixou a Kiferro com um

ponto a mais que a equipe de
Massaranduba. Apenas o jogo
entre Rio Cerro e Caxias B foi

adiado; já que o campo do Na
cional estava sem condições
de jogo.

J090 entre Botafogo e Faixa Azul terminou em confusão na tarde de domingo, com dirigentes discutindo com arbitragem

·Campeonatos ganham.
·fôlego por toda região
Chuvadeu trégua e possibilitou as rodadas

FUTEBOL AMADOR

JARAGUÁ DO SUL

OS campeonatos amadores

promovidos pela Liga Jaragua
ense ganharam um novo fôle

go no fim-de-semana. A chuva
deu uma trégua no domingo e

.

o sábado teve apenas aquela
garoa fina. Com isso as com

petições seguiram normal
mente e apenas uma partida
foi cancelada.

Pelo Campeonato Não"Pro

fissional da Primeira Divisão

o Botafogo, que empatou em

lxl com o Faixa Azul, lidera
com o Grupo A com 12 pon
tos, cinco a mais que o segun
do colocado, o Flamengo, que
tem um jogo. a menos e está
com sete. Pela Chave B, o João
Pessoa lidera com apenas 'um

ponto de vantagem sobre o

XV de Outubro, com 11 e dez

pontos, respeétivamente.A se

gunda rodada do returno teve

ainda a' aproximação do Cruz

de Malta que goleou o Vitória

B por 4xl e empatoú em pon
tos com o rubro negro,

Na Primeirona apenas uma

confusão foi registrada. O diri

gente do Botafogo, Sandro Sa

tler, o Deco, segundo a súmula,
invadiu o campo e empurrou
o assistente, Nilton Werner. O

SÊNIOR
,

Pelo 21° Campeonato Jara
guaense de Futebol Sênior foi
definido os finalistas. Vitória
e Mecânica Taió/Italy empa
taram em lxl e se garantiram
para a final da competição,
que acontece no dia l°de no
vembro. Já a partida entre Ki

ferro e Caxias não aconteceu,
o time de Santa Luzia não

compareceu ao jogo e não deli

justificativa.
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ANO AMARGO
,

Tudo que começa errado, dó errado
Mas a diretoria promete não parar de trabalhar e começa planejar próximo ano

. JARAGUÁ DO SUL

Este realmente .nâo foi o ano do [uven
tus. Começou 2008montando um time fal
tando 15 dias para o início do Campeonato
Catarinense da Divisão Principal, e foi
um dos rebaixados, ao lado do Brusque e

do Guarani de Palhoça. Teve a chance de
retornar no mesmo ano, disputando uma
competição em que apenas o campeão
voltaria à elite do futebol do nosso Esta
do. E, neste domingo, perdeu o returno

. para o Brusque e teve de adiar o retorno à
Primeira Divisão.

O clima não era: dos melhores ontem
no João MarcaUo, mas o otimismo per
manecia no supervisor de futebol, Jair
Tomelin, o Perninha. "Pode colocar aí

que o Juventus não vai parar", afirmou. O
comentário foi enfatizado também pelo
presidente Ildo Vargas. "Vamos continuar
trabalhando, principalmente com a base,
e nos estruturarmos parachegarmos bem
no ano que vem. As reuniões da diretoria
continuam e vamos planejar bem a pró
xima temporada", prometeu Vargas, que
fica na presidência até 2010, quando en-

cerra seu niandato.
.

.

Ontem, no João Marcatto, o técnico do
time júnior e preparador de goleiro, Cláudio
Lúcio, e Perninha começavam a arrumar o

gramado. "Tudo vai continuar como antes.

Vamos aproveitar para arrumar o gramado,
tentar pintar as arquibancadas, deixar o es

tádio bonito", comentou o supervisor.
Para Vargas, o time pecou em não ter

ganhado o primeiro turno. ''Deixamos es

capar naquela vez (o Juventus parou dian
te do Brusque, na semifinal). Aí o time
desanimou e agora estava engrenando de
novo, mas o Brusque estava melhor, mais
motivado", acredita. Sobre a parceria com

o Joinville, Perninha teoriza. ']\ gente con
seguiu algo que patrocinador nenhum iria
fazer - uma parceria que gastou R$ 100mil

por mês, mas que muita gente não gostou.
Tàlvez porque a gente não conseguiu expli
car direito a parceria, ou porque O torcedor
não aceitou a rivalidade".

O certo é que agora a hora não é de ex
plicações. A diretoria promete continuar e
não-deixar o time parar. Agora é aguardar
tempos melhores no Moleque Travesso:

JUUMAR PIVATIO Goleiro Fernando Pompeu sai desolado da derrota por 4x2 em Brusque, no domingo

plantação de eucalipto, cadastrado no

INCRA sob na 801.038.008.141. matricula

JUIZO DE DIREITO DA ��·I���dO CRI da Comarca de Jaraguá do

C�E;�:g:ci:�;1���DtO ¥��f§lSJIA7f!t��?ãÇÇ��f�1�7�1.
SUUSC. EDITAL PARA VENDA CONDiÇÕES: A ARREMATAÇÃ.O
DOS S C O ocorrerá somente com necessáriaBEN ARRE ADAD S DA.

idéntificação e apresentação de
MASSA FALIDA DE DIESA
COME'RCJO D·E MATERIAIS

documentação do licitante, a ser entregue
. ao Leiloeiro no ato, caracterizada por

ELETRICOS LTDA. Cédula de Identidade, CPF, endereço da
._.

. pessoa física, sede e contrato social da
l' Lellao/Praça: 26/11/20�8 -14;00_horas -

pessoa juridica, procuração em nome do
Porvalongual ou supenoraavaliaçao. licitante; salvo melhor juízo determinado
Z' Leilão/Praça: 09/12/2008 -14'00 h::ras pelo Síndico da Massa, Ministério Público
- A quem mais ofertar, desde que nao a ou Magistrado. EM PRIMEIRA
preço vil. PRAÇA/LEILÃO (26/11/2008) poderão
bocal: Fórum de Jaraguá do Sul-Se. Rua: ser feitos lances somente a partir do valor
Guilherm� Cristiano Wackerhagen,. nO 87 de avaliação do bem, ou acima, a quem
Vila Nova, fone: (47) 3275-7200.. mais propuser. Não' havendo licitantes,
Advertências: 01) Ficam intimadas as haverá arrematação pela melhor oferta,
partes através deste Edital, caso não o EM SEGUNDA PRAÇA/LEILÃO
sejam pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo (()�!1212QQBl, desde que não a preço vi! e
687 CPC); 02) Os credores hipotecários, aprovada pelo Sindico e representante do
usufrutuários ou senhorio direto que não Ministério Público. No caso de não
foram intimados pessoalmente," ficam pagamento do valor de arrematação em'
neste ato intimados da realização dos prazo legal, o comprador ficará sujeito a

respectivos praçàsileilôes (art. 698 CPC); uma multa rescisória de 30% (trinta por
03) A verificação do estado de cento} sobre o valor da arrematação, além
conservação des bens poderá ser de perda da caução, nos termos do artigo
realizada pelo pretenso arrematante, se 420 do NCC, sendo revertido a quem de
desejado, mediante acompanhamento de direito, além de correção' monetária,
Ofida I de Justiça. acarretando na imediata execução.

'

VICENTE ALVES. PEReiRA NETO, VISITAÇÃO: A visitação será permitida
Leiloeiro Público Oficial e Rural, entre .as datas de 13/11/2008 a

devidamente autorízado pela Exma. Sra. 21/1112008, todas mediante prévio
Ora. ELIANE ALFREDO CARDOSO agendamento do Síndico da Massa Falida,
LUIZ, Juiza de Direito da 2" Vara Civel da Or. Nelson Falte Real Amadeo, através
Comarca de Jaraguá do Sul-SC, venderá dot e I e f o n e (11) 38 1 5 - 5 5 33.
em Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia, HONORÁRIOS 00 LEILOEIRO: Na razão
hora e local supracitados, os bens de 5% (cinco por cento) do valor de
arrecadados da Massa Falida Diesa arrematação, serão de obrigação do
Comércio de Materiais Elétricos Ltda., arrematante/comprador a serem pagos no
autos de origem 565.01.1993.005802-0, ato. informações com os Leiloeiros,
São caetanc do Sul-SP, carta precatória através do fone/fax (47) 3026-1615, site na
036.01.005903-4, a seguir caracterizados: internet \�l\tlw.,i'lOOnºiªLí;!jj;!Q.ÇºIl1,l>l. end.
Bem: Terreno c/ área de 60.848,ÕOm2, na Av. Hermann August Lepper, nO 1.500,
Estrada Rio Novo, Corupá-SC, Saguaçú Joinville. E por ter sido
confrontando: frente, com o Rio Novo;· determinado, é expedido o presente edital
fundos, com terras de Bianchini; de um que será publicado no Diário Oficial e .

lado com terras de Valentin Pachewski, e afixado no local público de costume.
de outro lado com terras de Honório Exma. Sra. Ora. ELIANE ALFREDO
Pachewski, edificado com casa' de CARDOSO LUIZ, Juiza de Direito da 2a
moradia, }laragens, estrebaria, pasto e Vara Civel da Comarca de Jaraguá do Sui.

27 DE DEZEMBRO DE 2007
·Picolé.é apresentaqo£omo técnico ...

do Juvenfus para
o Campeonato Catarinense da Divisão Principal.

3 DE JUNHO DE20Q,a, "
Depois de muita es�eculaçãq .,

e a�$eça"�e fecbaras
portas, Juventus firma parceria co'rira Joinville para
tentar voltar à elite)

13 DE JULHO DE 200a
Fora de caso, Moleque ,Travesso go.leia o Hercílio Luz por
4xl e cameço ,o Divisão Especial empolgando o torcedor.

PRIMEI� SEMANA DE JANEIRO
/. \

Time começo o treinar, há menos de 20 djas do es-

tréia no cempeennte.
•

20 DE JANEIRO DE 200a
Juventus estréia no Divisão Priocipàl vencendo, em
cqsa, o Chapecoense por lxO. Gol foi marcado pôr
Marl�n (8), dIe, pênalti.

6 BE FEVEREIRO DE 200a
Dirceu Mattos é anunciado como subStituto de Picolé
no comando trrcolor.

.' .,

24 DE MARÇO DE 2008
Dirceu Mattos deixa 'oJime e �el Ribeir? é.,) ado

..

para tentar livra'r o Moleque Travesso dorepalxamento•.

20 DE ABRIL DE 200a
Time perde por 5xl para o Joinville, fora de caso, e é
rebaixado paro a Divisão Especial.

26 DE OUTUBRO DE 200a
A qu.eda final. Derrota por 4X2 poro o Brusque acaba
com o sonho do Juventús de voltar à elite do futebol
catarinense.

•

�._ ..__._._-_ .. __._.-.__ . --_... _--_ ... _. -_. -- .. _,�--�--------- -_."
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CONSAGRAÇÃO Resultados - 31' Rodada

ESPORTE��--�·,___----

Cristiano Ronaldo:
eleito melhor do ano
Escolha que antecede a Fifa é feita pela FlFPro
GENEBRA

Num presságio do que deve
acontecer na eleição da Fifa no
final do ano, o português-Crís
tiano Ronaldo foi eleito pela
FIFPro corno o melhor joga
dor de futebol do mundo em

2008. Enquanto isso, apenas
Kaká representou o Brasil na
seleção ideal da temporada,
que foi- votada pelos próprios
atletas.

A FIFPro é a federação
internacional dos jogadores
profissionais de futebol e sua

eleição anual conta com a par
ticipação de cerca de 57 mil
atletas em mais de 40 países.
Dessa vez, a vitória ficou com

Cristiano Ronaldo, que não

conseguiu levar Portugal ao
- título europeu, mas conduziu
o Manchester United na con

quista do Campeonato Inglês
e da Liga dos Campeões da
Europa.

Cristiano Ronaldo, inclu-
sive, conseguiu acabar com

uma suptemacia brasileira no

prêmio de melhor jogador do
mundo entregue pela FIFPro,
que existe desde 2005. Nos dois
primeiros anos, o vencedor foi
Ronaldínho Gaúcho, enquan
to que Kaká levou a melhor na
temporada passada.

Agora, no entanto, chegou
a vez do astro português Cris-

Meia português desbancou o brasileiro Kakó e a hegemonia- verde-amarela

tiano Ronaldo. Aos 23 anos,
_ ele deve faturar todos os prê
mios de melhor jogador do
ano, como O da Fifa e a Bola
de Ouro, da revista francesa

France Football. A consagra
ção é fruto, principalmente,
do seu trabalho no Manches
ter United, apesar da boa per
formance também na seleção.

"Brasil é o primeiro do mundo no vôlei"
Presidente da CBY, Ary Graça, disse que país é referência na modalidade
SÃO PAULO

Com as seguidas conquis
tas da seleção, tanto no mas

culino quanto no feniinino, e

o fortalecimento do campe
onato nacional, que começa
na amanhã e contará com 16
medalhistas da Olimpíada de
Pequim, o vôlei brasileiro vive
um momento de euforia. "No
vôlei, terceiro mundo são os

europeus. Nós somos refe
rência, nós somos primeiro
mundo", avisou o presidente
da Confederação Brasileira de

Vôlei (CBV), Ary Graça, .du
rante evento nesta segunda
que mareou o lançamento da
nova edição da Superlíga,

'1\ nossa Superliga Femini
na já é a melhor do mundo. E
na masculina, também esta
mos caminhando para isso",
afirmou Graça.

Para os jogadores, no entan
to, ainda falta mais divulgação
e suporte para os times brasi
leiros. "O vôlei .aínda precisa
de mais incentivo e apoio. Não
adiante vir apoiar somente em

ano olímpico. Tem que apoiar
durante os quatro anos", disse
o líbero Serginho, astro da _se

leção que voltou agora da Itália
para defender o Santander/São
Bernardo (SP) na Superliga.

"Ainda
-

falta organização
para chegarmos ao nível da
Itália. Mas _ nós, jogadores,
podemos ajudar o bolo a cres

cer", disse o meio-de-rede An
dré Heller, outro jogador de
seleção que

- voltou do vôlei
italiano e defenderá agora o

Vivo/Minas.
-

Batisti 2x2 Tupy (Oxl)
Tupy 3x3 Golácticos (lxO)
Coxias B 2xO Batisti (WxO)
Atlético B Oxl Cruzeiro (3xO)

Próximos Jogos
Sábado (1°/11)
14h - Rio Cerro x Cruzeiro
14h - flamengo B x Seleto
14h - Guarany x JJ Bordados
14h - Galácticos x Coxias
14h - Ponte Preto x Vila Rau
14h :- Garibaldi x Tupy
14h .;Atlético B l(Batisti
14h - Kiferro x Botafogo
Domingo (2/11)
14h - Botofogo B x Cruzeiro
14h - Seleto x Guarany

Classificação
Titulares: Kiferro 21, Cruzeiro 20, Seleto 20, JJ
Bordados 19, Botofogo B 18, Guarany 14, Tupy 14 e

flamengo B 13.
_

Aspirant�: Atlético B 23, Tupy 23, JJ Bordados 18,
Garibaldi 18, Cruzeiro 17, Seleto 16, Golácticos 13 e
flamengo B 13.

BRASILEIRÃO SERlE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P V E O GP GC SG

1° Grêmio 59 31 17 8 6 47 25 22
2° São Paulo 56 31 15 11 5 51 30 21
3° Cruzeiro 55 31 17 4 10 46 32 14
4° Flamengo 55 31 16 7 8 51 33 18
5° Palmeiras 55 31 16 7 8 48 37 11
6° Botafogo 49 31 14 7 10 44 31 13
7° Internacional 47 31 13 8 10 41 37 4
8° Coritiba 46 31 12 10 9 44 36 8
9° Goiás 45 31 12 9 10 47 39 8
10° Vitória 44 31 13 5 13 41 38 3
1-1° Sport 41 31 11 8- 12 36 34 2
12° Santos 39 31 10 9 12 40 44 -4
13° Atlético-MG 38 31 9 11 11 42 52 -10
1Ao Fluminense 34 31 8 10 13 41 43 -2
15° Figueirense

-

34 31 8 10 13 37 61 -24
16° Náutico 32 31 8 8 15 32 46 -14
17° Portuguesa 32 31 8 8 15 38 56 -18
18° Atlético-PR 31 31 8 7 16 30 44 _-14
19° Vasco 30 31 8 6 17 48 62 -14
20° Ipatinga 28 31 7 7 17 30 54 -24

BRASILEIRÃO SERlE B - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time PG J V E O GP GC SG
1° Corinthians 70 32 20 10 2 67 22 45
2° Avai 59 32 16 11 5 61 30 31
3° Santo André 55 32 15 10 7 53 34 19
4° Vila Nova 54 32 16 6 10 50 45 5
5° Barueri 51 32 16 3 13 48 47 1
6° Juventude 49 32 14 7 11 42 38 4
7° Bragantino 49 32 14 7 11 40 36 4
8° Ponte Preta 48 32 14 6 12 47 41 6
9° São Caetano 45 32 12 10 10 51 45 6
10° Ceará 44 32 11 11 10 46 42 4
-11° Bahia 42 32 11 9 12 42 59 -17
12° Brasiliense 40 32 11 7 14 51 56 -5
13° Paraná 40 32 11 7 14 38 45 -7
14° ABC 40 32 10 10 12

-

45 49 -4
15° América-RN 37 32 10 7 15 40 45 -5
16° Criciúma 36 32 10 6 16 30 41 -11
17° Fortaleza 36 32 9 9 14 51 51 0-
18° Martlia 34 32 8 10 14 38 53 -15
19° Gama 32 32 9 5 18 33 64 -31
20° CRB 19 32 4 7 21 32 52 -30

Resultados - 7" Rodada
Campinense 2x2 Águia

� Confiança 2x2 Rio Branco

i� Guarani Ox3 Atlético-GO
is Brasil Ixl Duque de Coxias
� Próximos Jogos

Amanhã (29/10)
16h - Duque de Caxias x Brasil
20h30 - Atlética·GO x Guarani -

20h30 - Águia xCampinense
-

22h - Rio Branco x Confiança
Classificação: Atlético-GO 15, Canfiança 11,
ÁgUia, II, Campinense 11. Brasill0:Guarani 10,
Duque,de Coxias 7, Rio Branco.

Final Returno
Brusque 4x2 Juventus
Brusque sobe para Divisão Principal

Final Returno (Jogo de Ido)
Videira Oxl Porto

Brasil7xl Eslovênia

KiferroWxO Caxias
Vitória 1 xl Mecânica Taitílltaly
Finalistas: Vitória e Mecânica Taió/ltaly

Gfll�'

PRIMEIRA DMSAO
Resultados
Botafogo 1xl faixa Azul
Cruz de Malta 4xl Vitória B
Próximos Jogos
Domingo (2/11)
16h - flamengo x Botafogo -

16h - Cruz de Malta x Faixa Azul
16h - Coxias x João Pessoa
16h - Vitória A x XV de Outubro (o çcmfiÍlnar)
Classificação
Grupa A: Botafogo 12, flamengo 7, Cruz de Malta
7, Vitória 5 e faixa Azu14.

Grupa B: João Pessoa 11, XV�e Outubro lO,
Coxias 7 e Vitória 5.

Goiás 2x4 Vasco
São Paulo 2x1 Vitória
Flamengo 5xO Coritiba
Grêmio 1 xO Sport
Ipatinga Ox3 Botafogo
Fluminense 3xO Palmeiras
Atlético-PR 1 xO Cruzeiro
Santos 3xO Figueirense
Náutico 1 x1 Portuguesa
Atlético-MG 2x2 Internacional
Próximos Jogos - 32' Rodada
Amanhã (29/10)
19h30 - Portuguesa x Ipatinga
19h30 - Coritiba x Atlético-MG

_
20h30 - Palmeiras x Goiás
20h30 -Internacional x Náutico
21 h50 - VMria x Flamengo
21 hSO - Botafogo x São Paulo
21 h50 - Cruzeiro x Grêmio
Quinta-feira (30fl0)
20h30 - Sport x Santos
20h30 - Vasco x Atlético-PR
20h30 - Figueirense x Fluminense
18h20 - Atlético-MG x Internacional

Resultados - 32' Rodada
Resultados - 32' Rodada
Brasiliense 2x1 Criciúma
Bragantino 1x1 ABC
América-RN 2x1 Santo André
Fortaleza 2x2 CRB
Juventude 3x2 Gama
Vila Nova 2x1 Ponte Preta
'corinthians 2xO Ceará
Barueri-1 X2 Paraná
São Caetano 3x1 Bahia
Avaí 3x1 Marília
Próximos Jogos - 33' Rodada
Hoje (28f10)
20h30 - Fortaleza x Marília
20h30 - Juventude x Santo André
20h30 - Vila Nova x Gama
Sexta-feira (31fl O)
20h30 - Brasiliense x ABC
20h30 - Barueri x Criciúma
20h30 - Avai x Ponte Preta
Sábado (1 °f11)
15h20 - Corinthians xParaná
16h20 - Bragantino x Bahia
15h20 - São-Caetano x Ceará
20h30 - América-RN x CRB

VARZEANO
CRBOx4MM
Oeste WxO Riõ Branco
Cruzeiro,lReal Player 5x1 Du Pneus
Caixa d'Água 3x2 Os Gremistas
Rubro Negro 7xO Cruz Azul
Bailo Branco 7xl AS Têxtil

, Vila Amiiade 4x5 Seleto
União/Jagunças Oxl Beko's,lEletrocon

Resultados (aspirantes entre parênteses)
Vila Rau lx4 Seleto (lx3)
Ponte Prela 1�1 �otafogo B (2x2)
flamengo 8� Cruzeiro (2XI)

Real Plover 4x2 Barcelona
Bem Bolado 0xW Beko's,lEletrocon
Depecil 8x14 MD Rio Branco
Barro Branco 0x2 Beira Rio
Semifinais (S/lI): MO Rio Brqnca x Beira Rio e
Beko's,lEletrocon x Barcelona.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--�-�----VARIEDADES
--

O CORREIO DO POVO mTERÇA·FEIRA. 28 DE OUTUBRO DE 2008

Por Jéssico Ehmke Kro-etzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com�br

(
,

Poro serem publicadas nessa colima, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigutório o envio em alta resolução .

.

I

A família parabeniza e

deseja muitas felicidades
para Cecília B. Fodi, que

complet()U 80 anos nesta segunda.

Tatiane, Marize, Irineu e

Marlon desejam felicidades
poro Ana Paula que completa
idgde nova amanhã e teve seu

1 a filho Pedro, Felicidades!

Na foto Soraia e Jader, que dia 22

completaram três anos de casa

dos. Felicidades!

Parabéns para Diego Siqueira,
que dia 23 comemorou idade
nova. A esposa Elis Regina
deseja muitas felicidades.

Parabéns para o casal Bruno Lewerenz e OIanda
Lewerenz que neste mês estõo completando mais
um ano de vida. As filhas e genros Luciane e Jair,

Luana e Jackson deseja� felicidades.

Parabéns pa�a o casal Kellin Serafim
Guenther e Julia�o Guenther, que ontem

.

comemoraram um ano de casados.

Parabéns para Moyhora, que dia 22 trocou de idade.
A sua amiga Fernanda deseja muitas felicidades.

Na foto o casal Cleonice e Edemir com és filhos Fernanda
e Felipe, que trocou alianças no dia 20/9. Felicidades!

Trocou alianças dia 20/9,
o casal Cleonice e Edemir, na
Igreja Evangélica Rio Cérro II .

Casaram dia 4, Doni e Chico, na
Igreja Evangélica da Barra, com
recepçõo na

_

Sociedade Aliança.

Trocou alianças dia 11, o casal Wesley Cleber Teruel
e Neyfi Muller Soares. Felicidades!

.
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Berger. atribui vitória às ohms
Prefeito de Florianópolis foi reeleito com 13% de vantagem sobre Amin

Dário Berger considera o

trabalho realizado nos últi
mos três anos emeio, durante
o primeiro mandato, o princi
pal fator da sua vitória sobre
Esperidião Amin. "A cidade
passou por uma grande trans

formação, a vida de milhares
de pessoas melhorou e isso
consolidou as, sete mil obras,
programas e ações que nós im
plantamos na cidade".

À Agência Brasil, Dári�
Berger disse que o trabalho
realizado por ele na Prefeitura
mereceu a confiança da popu
lação e resultou na avaliação
de que deve continuar. "Essas
são as questões' emblemáticas
da campanha", avaliou.

O prefeito disse ainda que

para o segundo mandato será
dada prioridade às medidas
de proteção cidade, com o ob
jetivo de buscar o crescimento
sustentável, por meio de um

. novo plano diretor, da regu-:
lamentação do estudo de im

pacto de vizinhança, de uma

moratória na Bacia do Itacoru
bi, envolvendo os bairros do
Entorno do Centro da cidade,
e também obras de ínfra-estru-,
tura, como as de saneamento,
sistema viário e revitalização
dos principais balneários.

O governador Luiz Henrique
disse em entrevista a uma emisso
.ra de rádio que a vitória credencia
Dário Berger como possível can
didato ao governo do Estado em

2010, como seu sucessor.

PMDB e PT conquistam 20
das 26 capitais brasileiras

Os partidos da base alia
da do presidente Luiz Inácio
Lula da' Silva vão comandar
20 das 26 capitais. O PMDB
e o PT saem das eleições
municipais com o controle
de seis capitais cada. PSB,
PTB, PP, PCdpB e PDT terão
oito em mãos.

Os aliados do governo não

conseguiram, no entanto, o

controle do maior colégio do
país. A Prefeitura de São Pau
lo 'permanece com aDEM,
com a reeleição de Gilberto
Kassab. A capital paulista
soma 8.198.282 eleitores.

Os peemedebistas terão o

controle de importantes ca

pitais que têm mais de um

milhão de eleitores, como

o Rio de Janeiro, segundo
maior colégio eleitoral do
país, com 4.579.365 eleito
res; Salvador, que conta com
1.747.278 eleitores, e Porto

Alegre, quesoma 1.038.885
eleitores.ü PMDB também
foi vencedor em Florianópo
lis, Goiânia e Campo Gran
de. As três cidades somam.
1.629.128 eleitores.

Nesse segundo turno, os

peemedebistas disputaram,
também, a prefeitura de Belo
Horizonte, que é o terceiro
maior" colégio eleitoral do

país, com 1.772.227 eleito
res. No entanto, perderam
para Márcio Lacerda, do
PSB, candidato' da aliança
entre o governador Aécio Ne-:
ves (PSDB) e o prefeito José
Pimentel (PT).

Os petistas, por outro
lado, ganharam em Fortaleza,
Recife, Porto Velho, Rio Bran
co, Palma� e Vitória. As seis

capitais têm juntas 3.334.824
eleitores.

Além de Belo Horizonte, o
PSB também ganhou as pre
feituras de João Pessoa e Boa
Vista. As três capitais contam
com 2.361.096 eleitores.

O PSDB administrará
Curitiba, Cuiabá, São Luís e

Teresina. As quatro cidades
somam 2.715.188 eleitores.O

. PTB ganhou duas prefeituras
de capitais: Manaus e Belém.
Juntas, essas cidades somam

2.017.509 eleitores.
O Pv, o Pp, o PDT e o

PCdoB vão controlar a ad
ministração de uma capital
cada. O Partido Verde ganhou
em Natal, com 497.955 elei
tores; o Pp, em Maceió, com
486.184 eleitores; o PDT, em
Macapá, com 211.160 eleito
res; e o PCdo'B reelegeu Ed
valda Nogueira em Aracaju,
que tem 351.704 eleitores.

Dário Berger (C) foi apontado por Luiz Henrique como possível candidato 00 governo do Estado em 2010

Tebaldi dá início à transição em'Joinvilie
Prefeito parabenizou Cadito e ressaltou que deixará as contas em dia '

Logo após a divulgação do
resultado da apuração na maior
cidade de Santa Catarina, o atual
prefeito de [oinvílle,MarcoTebaldi
(PSDB), anunciou qual será o ca

lendário de transição de governo e
cumprimentou Carlita Merss pela
vitória. Tebaldi, que apoiava o can
didato que perdeu o pleito, Darci
de Matos (DEM), disse que tor
ce para que Carlita mantenha
o crescimento que Joinville vi
venciou nos últimos anos.

A primeira reunião para es

colher a equipe de transição, que
deve ser formada por funcioná
rios das diferentes secretarias que
sejam do quadro da Prefeitura
aconteceu ontem. Até o dia 11 de
novembro, os secretários conclui
rão os relatórios com as informa
ções necessárias para o próximo
governo.

O prefeito ressaltou que Car
lita assumirá a Prefeitura com as

contas em dia, com uma arrecada
ção superior aos anos anteriores e

com recursos para investimentos
garantidos por financiamentos já
firmados.Derrotado nas urnaspelo
petista CarlitaMerss, Darci de Ma
tos (DEM) afirmou que é preciso
respeitar a decisão das urnas, que
representa a voz do povo. Carlita
Merss ficou com 62,15% (170.955)
dos votos válidos e Darci de Ma-

.

tos, com 37,85% (104.135).

Carlito ficou com 62,15% dos votos válidos e Darci com 37,85%

wwwcassuli.advbr

A/émçia. Gflj)�esâ:� seus direitos, a )f<f
evolução de seus negócios jurídicosi'

I
Cassuli Advogados Associados Qil.BiSC 397/99
Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 - Fax 4732751820
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BC altera novamente compulsório
Bancos que anteciparem pagamento ao FCC terão dedução no depósito
BRASíLIA
o Banco Central anun

ciou ontem novas mudanças'
no recolhimento compulsó
rio sobre depósitos à vista,
que pode ampliar a liquidez
dos bancos e, ao mesmo tem

po, fortalecer, o FGC (Fundo
Garantidor de Crédito), en

tidade privada, sem fins lu
crativos, que administra um
mecanismo dê proteção aos

correntistas, poupadores
.

e

investidores.: que permite
recuperar os depósitos ou

créditos mantidos em insti

tuição financeira, em caso

de falência ou de sua liqui-
'dação. São as instituições
financeiras que contribuem
com urna porcentagem dos

depósitos para a manutenção
do FGC.

Agora, a instituição que
quiser antecipar contribuí-

. ções ao FGC poderá descontar
o montante da quantia reco
lhida ao BC corno compulsó
rio sobre depósitos à vista.
O banco. ínteressado deverá
antecipar 60 vezes o valor da
contribuição relativa ao mês

de' agosto (recolhida em '10 de
outubro). O desconto no com

pulsaria vai perdurar por 60

meses (número' equivalente
ao de parcelas antecipadas),·
sendo que a dedução mensal

corresponderá a 1/60 do valor

antecipado ao FGC.
O banco deve comunicar

formalmente ao BC sua inten

ção de antecipar o pagamento
e a parcela de setembro não
entra na conta. As determina
ções estão na Circular 3.416,
assinada pelo diretor de Políti
ca Monetária, Mario Torós.

O BC informou por meio
de sua assessoria que, 'caso to
dos os bancos que contribuem

para o FGC aderissem à nova

regra, o volume de abatimento
do compulsório equivaleria a

R$ 6 bilhões. E os bancos te
riam esse mesmo potencial
.de desconto no compulsório,
.líberando recursos para apli
cações rentáveis.

''A medida dá contínuida
de às ações dó Banco Central

para prover liquidez ao mer

cada", afirmou a autoridade .

monetária. Total de R$ 6 bilhões poderá ser injetado no mercado financeiro se bancos aderirem à novo regra, diz BC

Estimativa para crescimento da
economia em 20,09 volta a cair
BRASíLIA

Analistas de mercado re

duziram mais urna vez a pro
jeção para o crescimento da
economia no próximo ano. A

informação consta do Boletim
Focus, publicação semanal ela
borada pelo Banco Central com
base em consulta a instituições
financeiras sobre os principais
indicadores da economia.

A expectativa para o cres

cimento do. pm (Produto In
terno Bruto) em 2009 passou
de 3,35% para 3,10%, com re

gistro de redução pela segunda
semana consecutiva. Há qua
tro semanas, a projeção era de
3,55%. Essa estimativa reflete

.

a expectatíva de m�rcado de

que o agravamento da crise fi
nanceira internacional em me

ados de setembro gere maiores
efeitos no crescimento econô
mico brasileiro em 2009. Para
este ano, os analistas fizeram

um: leve aumento na projeção,
de 5,22% para 5,23%. Há qua
tro semanas, a estimativa era

de 5,18%. A expectativa para
o crescimento da produção in
dustrial passou de 4,45% para
5,50% em 2008. Para o próximo
ano, é mantida a projeção de
4%, há quatro semanas.

Para este ano, os analistas

projetam a dívida líquida do
setor público em 40% do PIB,
ante a expectativa anterior de
40,45%. Para 2009, a estimatí
va passou de 38,90% para 39%..
Quanto menor a relação entre
dívida e PIB, maior é a confian
ça do investidor na capacidade
de o Brasil honrar seus compro
missos. Para o superávit comer
cial (saldo positivo das exporta
ções menos as importações) a

expectativa para 2008 foi man
tida em US$ 24 bilhões. Para

2009, caiu de US$12,70 bilhões
para US$ 12,50 bilhões,

O démocrata Barack Obama está
à frente em cinco dos oito estados que
devem decidir a eleição presidencial
norte-ame,ricana da semana' que vem,
segundo a mais recente pesquisa da
Reuters;Zogby divulgada ontem. O repu
blicanoJohn McCoin lidera em dais, e na
Flórida há empate.

Embaixada
na Coréia.

. Depois de abrir embaixadas em

lugares como Sri Lanka, o governo Lula
se prepara para montar uma repre
sentação diplomática em Pyongyang,
capital da Coréia do Norte. Fontes da

. diplomacia argumentam que o governo
brasileiro pretende "centrihulr' com

eventual transição do regime comunis
ta norte-coreano e assumir um "papel

.

mcdemiíer" nas relações de Pyongyang,
.

com a comunidade internÍlcional.

Hômew proçura por pertences em mero' a destroços de sua.
casa no distrito de Sa'h. Aproxim,adamente 1 OO"pe'ssoas morreram
ou tivaram desaparecidas após a. região ser otingma potchuvas
torrenciais nos úmmos dias.

' .
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TALENTO

O CANTOR DO INO NACIONAL
Voz do bicampeão do Festival da Canção encanta ouvidos por onde passa
JARAGUÁ DO SUL Quando questionado sobre o que

O garoto Rafael Pellense, de ape- significa cantar, Rafael não pensa
nas 12 anos, não precisa de micro- duas vezes. "Um modo de expressar
fone para soltar a voz e conquistar poeticamente os meus sentimentos

atenção das pessoas ao sell redor. através da música, além de fazer
Nos últimos meses, o estudante do algo que gosto e admiro". O garo-
7° ano, da Escola Albano Kanzler, to também falou da lei sancionada
recebeu convites para cantar o Hino pelo presidente Lula, que incluiu a

Nacional em colégios, faculdades, fei- matériaMúsica na Educação Básica.
ra de ciências, Centro de Referência "Não acho certo obrigar a música na,
ao Idoso e até na Câmara de Vereado- escola. As pessoas têm que gostar
res. Rafael é bicampeão do Festival da e não serem obrigadas. As pesseas
Canção de jaraguá do sci e há' seis têm que estudar por gosto. A mate
meses é comunicador na rádio com:u- mática é uma matéria fundamental
nitária FM, do município. para se conseguir um' emprego";

Desde pequeno ele se interessa opinou Rafael.

por música. "Sempre vi meu pai . Para os interessados em escutar

tocar violão", contou. Além de can- a voz que tem encantado muitos

tar, Rafael toca instrumentos musi- ouvidos, Rafael apresenta o progra
cais, como violão, baixo e acordeão. ma Meu Pago Sul, das 8h às 14h, no
Como sempre participou de rodeios domingo e de segunda-feira a quar
teve a música gauchesca como in- ta-feira, das 17h às 19h, ele comanda
fluência e referência. Ele gravou um

.

o Entardecer do Sertão. No disco Eco

CD, que foi lançado em novembro da Coxilha, as pessoas conferem as

do ano passado. "O, disco vendeu composições feitas pelo garoto. O CD
mais de mil cópias", afirmou o es- custa R$ 10 e pode ser adquirido na

tudante, loja Center Som e Casa Campeira.

Taxas a partir de

Financiamento sujeito a cprcvcçôo de cadastro; taxo de 0,98% para usados a partir de 2004, com 50% de entrada,

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
www.autoelite.com.br

Rafael faz planos e pretende lançar o segundo disco gauchesco no próximo ano

o.m

4732746000 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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