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rUO diz que
'não há transição'
Prefeita eleita alega que data estipula
da por Moacir Bertoldi, 17 de novembro,
impeile o processo.

"
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A quantidade de árvores na vizinhan

ça, influencia na evolução do peso e

na saúde das crianças. A afirmação
veio d,e, uma pesquisa realizada nos

'

Estados Unidos e divulgada essa se

mana no revisto American Journal of
Preventive Medicine. Os especialistas
conseguiram demonstrar que crianças
que vivem em vizinhanças mais ar- _

borizadas apresentam uma evolução
mais lento no peso corporal. Os pes
quisadores acompanharam.quatro mil

/ crianças e adolescentes, com idades
entre três e 18 anos, por dois anos,
registrando peso e altura. O estudo
utilizou tecnologias de avaliação de
"medida por satéHt,e, não só da quan
_tidade de vegetação como também da
saúde dessas plantas. A presença de

vegetação reduz a poluição, diminui
o temperatura do local' e estimula os

atividades ao ar livre. A anólise esta
tística do relação entre arborização e

peso das crianças se manteve mesmo

nos áreas onde o concentração popu
lacional era elevadlJ.

Fonte: 61
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Taís Araújo brilha
no horário nobre
No of, atriz ganho espaço comprovando,
talento descoberto na novelo Xica do Silvo.
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Idolos faturam _

mesmo mortos
Elvis Presley lidero listo, imagem do astro
rendeu 52 milhões de dólares no ano passado.
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Abertura de licitação para
duplicação do 280, é adiada
Prazo encerra hoje e Dnit nõo tem previsão de quando concorrência será aberta.

Página 5

Defesa Civil está
alerta na região'
Meteorologia prevê mais chuva poro os

próximos dias, o que aumento o chance
de desmoronamento.

P6gil'i1l8

Byrocracia e greve
.atmsam cam nha
Associação Industriare Çomercial de
Guaramirim espero liberação do Caixa
para anunciar promoção de Natal.
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BALADA
Banana joe

antecipa o verõo
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE, VISTA

Onde estavam os conselheiros?
neralízada no sistema financeíro Americano
e Mundial? Desordem esta que colocou de

joelhos todo o sistema econômico mundial e

que trará conseqüências danosas ao lado real
da Economia, aquela que realmente produz
riquezas. O Brasil não está isento das conse

qüências, como pregavam alguns ditos Mes
sias hámuito poucos dias atrás.

Conselhos de Administração são respon
sáveis em estabelecer as diretrizes estraté

gicas e avaliar os riscos envolvidos. São os

responsáveis finais pelo desempenho das

empresas onde atuam. Não podemos ignorar
a contribuição irresponsável dos Conselhei
ros das instituições envolvidas neste cenário.

Os Conselhos das instituições deveriam
ter questionado profundamente os executi
vos sobre o tipo de investimento e emprés
timos que estavam efetuando e que-tipo de
análise de crédito estavam usando para con

ceder os empréstimos. Isto tudo para avaliar
o grau de risco envolvido. Aparentemente os

WALTER JANSSEN

NETO, ECONOM!STA
E CONSELHEIRO
'INDEPENDENTE.

Nestes dias tem sido impossível evitar
novas versões sobre a crise financeira. As'

notícias recentes dão a impressão que ain

da nem, chegamos à parte mais escura do
túnel, muito menos, estamos perto de ver a
luz de seu final.

Há queixas generalizadas nos Estados
Unidos, sobre a responsabilidade dos políti
cos e executivos financeiros que permitiram
que os tomadores de empréstimos tomassem

dinheiro acima de suas capacidades de pagar.
Por outro lado, uma importantíssima

questão tem ganhado pouca atenção. Onde
estava o Conselho de Administração das

instituições que criaram esta desordem ge-

DO LEITOR'

Trans,ição de Governo
O resultado da democracia, confirmado nas urnas através

do voto, é o marco inicial de uma Transição. No entanto, não
é suficiente a disseminação da teoria de tudo aquilo que foi

pautado durante a campanha eleitoral, através da distribuição
de Planos de Governo; necessário sim, o esforço prático para a

concretização de um dos passos mais importantes deste "novo

tempo" que é a Transição de Governo. '

Apesar da desatenção de muitos governantes para tal fato, o
certo é que a instituição de equipe de transição pelo candidato
eleito, criação de cargos e demais providências a serem toma
das concernentes à-entrega damáquina pública ao novo Chefe
do Poder Executivo, estão previstas em lei e assim devem ser

observadas.
A equipe de transição deve ter como objetivo inteirar-se do

funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Ad

ministração Pública e preparar os atos de iniciativa do novo

representante, a serem editados imediatamente após a posse.
Desta forma, os membros da equipe de transição deverão ser

indicados pelo candidato eleito e terão acesso às informações
relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do
Governo que se encerra.

O Projeto de Lei n" 396/2007, atualmente tramitando na

Câmara dos Deputados, visa que a equipe de transição' admi
nistrativa sejamista, cómposta de participantes dos dois gover
nos, com possibilidade de responsabilização dos membros da
comissão por atos que culminem em queima de arquivo, dani
fícação de equipamentos públicos e instalações, com todas as

sanções administrativas cabíveis, além demulta e obrigação de
reparar os danos causados, visando evitar tentativas de sabotar
o novo governo. Que, aliás, também é uma forma de resguardar.
o gestor que deixa o cargo.

'

A recomendação é que desde o menorMunicípio utilize-se
desta postura, através da aprovação, de lei específica, de modo

,

a implementar atos mínimos, como por exemplo, a elaboração
de relatório pormenorizado da situação de cada uma das uni
dades administrativas, órgãos e entidades.

A designação de advogado com conhecimento em Direito
,

Público e contador especialista em Finanças e Contabilidade
'Pública, para emissão de pareceres e certificações quanto ao

valor das receitas e dívidas municipais e outras questões que
demandem o conhecimento profissional, além da promoção de
uminventário pormenorizado de todos os convênios e outros
instrumentos congêneres; são 'essenciais para a consumação
eficaz da Transição,

FERNANDA KLITZKE WITKOWSKY, AOVCGAOA

,

Os textos poro esta coluna deverão tçr no mlÍximo 2.000 caracteres e, podem' ser..
,
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Conselhos das instituições envolvidas falha
ram nesta atribuição e por isso o preço a pa
gar será bastante alto.

O modelo Americano apresenta uma dis
função aindamaior, no que se refere à Gover

nança Corporativa, e que, certamente contri
buiu para a escalada da desordem financeira
criada. Nos EUA é comum a mesma pessoa
responder pelo cargo de Presidente do CO!lSe
lho e Presidente Executivo. Esta cultura Criá
benefícios próprios

-

incalculáveis.para estas

pessoas em detrimento dos Acionistas. E isto

pode ser a causamaior dos problemas.
A separação das duas funções, com pes

soas diferentes exercendo os cargos de Con
selheiro eExecutivo, certamente contribuirão
significativamente para a construção de um
novo modelo econômico tão necessário. Em
bora torça por este modelo, não creio que a

cultura Americana vai se modificar tão cedo,
mas certamente é uma lição a ser aprendida
por nós brasileiros.

)
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FALA Aí! Mudando de opi'nião
o presidente do Tribunal Superior .Eleitoral, ministro Carlos Ayres Britto, diz
ser favorável ao voto obrigatório no Brasil. Ele disse que antes pensava que .

fosse melhor para o Brasil o voto facultativo, mas, depois de refletir sobre
a cultura brasileira, concluiu que o sistema do voto obrigatório é melher

para o país. "Consciente ou inconscientemente quando se sabe que o voto
é obrigatório, há uma predisposição para participar do processo eleitoral",
afirmou. No caso d_o voto facultativo, o eleitor vota se quiser e pode deixar
para decidir no dia. "Ora, se vai decidir no dia, nos dias anteriores não vai

acompanhor o processo político", observou. "Então, eu me convenço agora
de que o voto obrigatório tem mais vantagens do que o voto facultativo na

perspectiva do que é a eleição um processo de educação política". Para o

ministro, não há outro momento para produzir os quadros dirigentes do país
se não a eleição popular. E se o eleitor não participar, es eleitos passarão a

governar em nome da população por inteiro.

" Pensei que
fosse famoso·
no Brasil. "

LEWIS HAMILTON, PILOTO
INGLÊS, IRÔNICO,

que chegou de surpreso o

Sõo Paulo dizendo que nõo havia
, ninguém Raro recebê-lo.

PROVÁVEIS
·Se os maiores partidos políticos do Es
tado decidirem lançar candidaturas
próprias em 2010 e confirmadas as es

peculações atuais, os eleitores poderão
ter cinco n�mes como opções: Ide!i Sa
vatti (Pl), Angelo Amin (PP), Raimundo
Colombo (DEM), Leonel Pavon (PSDB) e

Eduardo Pinho Moreira (PMDB). Ainda
em 2010, Pavon deve assumir o Executivo
se o governador Luiz Henrique da Silveira
renunciar para concorrer ao Senado.

SEM CONVEISA
Não haverá governo de transição entre
a prefeita eleita Cecília Konell (DEM)
e o prefeito MQacir Bertoldi (PMDB). É
aquela prestação de contas de quem
sai para quem entra. A depender do
presidente do PTB, Ivo Petras Konell e
do pai, o ex-prefeito Ivo Konell (DEM),
a cemersn não sai. Eles não concor

dam com a data de 17 de novembro
fixada por Bertoldi para mostrar os

números.
.

"Vocês passaram
por lá fazendo

componha. "
MAIA LÚCIA RICHARD (PMDB),

VEREADORA, chamando o

testemunho. de colegas sobre
obras de escola abandonado

no Figueirinha.
.

AO 'DEUS DARÁ'
Depois de mais de uma semana

consertando a rede telefônica, dei
xando aparelhos mudos por vários

, dias, a empresa que presta serviços
à Brasil Telecom deixou condútores
metálicos sobre fios na rua Ângelo
Schiochet, Centro de Jaraguá. Onde
as obras de alargamento e revitali

. zação, iniciadas sem a concordância
de proprietários ou pagamento de
indenizações foram literalmente
abandonadas pelo Prefeitura dJas

o antes das eleições.

" Eu nem dormi
esta noite."

ALEX SANDRO DE JESUS DA SILVA
LEMOS, 33, demitido do Wiest

Escapamentos com outros 80 colegas
sem receber seus direitos.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO. DE 2008

ASSUSTADOS
_ Vereador João Deniz Vick (PMDB) levou à Câmara 'de Guaramirim a

preocupação de moradores da localidade de Guamiranga. De região.
sossegada na órea rural do município, passou a ser uivo de bandidos
que assaltam e intimidam'moradores com todo tipo de ameuças.
Para piorar, por lá não há p.oliciamento permanente. Por isso a CQ
munidade estó se mobilizando para exigir um direito que éde todo
cidadão: segurançu pública.

TURNO ÚNICO
'

Vereador reeleito Marcos Mannes (PSDB) critica a Prefeitura de Guara
mirim pela adoção de meio expediente, o tal horório de verão,.como o

fez recentemente a Prefeitura de Jaraguó. E quer saber, em números, o
montante da economia anunciada peto Executivo. Em Jaraguó e Corupá
a curiosidade é a mesma.

COM O QUÊ?
Projeto de lei do prefeito Mário Sérgio Peixer (DEM) enviado à Câ
mara pede autorização para pagar despesas de R$ 32 mil feitas, se
gundo o justificativa, em cerimônias para a prestação de contas do.
Executivo. Porém, não detalha se os gastos foram com publicações
na mídia ou realizados nas audiências públicas obrigatórias. E, por
isso, jó com votos contrórios.
\<;

CÂMARA·1.
Os R$ 372.891,51 que a Câmara de Jaraguó vai gastar em reformas
que jó começaram no prédio do Legislativo incluem, além de um

anexo para TV Câmara, etevador para portadores de necessidades

especiais e idosos, i!lcluindo ram'pa e outros equipamentos na re-

. cepção, cumprindo législaçoo federal, readequação de banheiros e

instalação de todo o sistema de prevenção de incêndio. A MD Arqui
tetura e Cónstrução Ltda., venGeu a licitação, mas consta que {f�alor
,

alvo 'de denúncia no MinIstério Pírblico.

CÂMARA2
MQs no orçamento de 2009 estão previstos investimentos para a''cons�'
trução de um novo prédio, com no mínimo três pavimentos. O atual foi
comprado da Associação Empresarial quando o ex-vereador Afonso Pio·

c ss

zero Neto (PR) presidia o Legislativo. por R$ 350 mil, mas passou por
eformas que custaram mais de R$ 500 mil. A Acijs usou o dinhejro '�,

ara concluir os obras do Centro Empresarial localizado no R,ua Jorge
zernievick

. '. s
.

Languedoc é uma cidade do Sul do França, conhecida pela produção de
vinhos, porém de mó qualidade para o palada'r des franceses. Vai daí
que, reunidos, lançaram uma nova marca"o Le Vin de Merde, que em

tradução mais apropriada que não '0 literal, pode-se chamar de Vinho
, Porcaria. E, querem saber? Estó vendendo mais que ógua.

'

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Jaime Negherbon pede via.turas

Vereador cobra
mais segurança

. JARAGUÁ DO SUL
O vereador Jaime Negher

bon (PMDB) cobra aumento
da segurança na região da
Barra do Rio Cerro. Ele soli
citou envio de ofício através
daCâmara ao comandante da
PolíciaMilitar, tenente-coro
nel César Nedochetko, para
que sejam disponibilizadas
mais viaturas para rondas e

blitzes naqueles bairros.
O peemedebista justifica

o pedido ao elevado núme
ro de furtos e assaltos ocor
ridos nos últimos dias na

região. Só nasemana passa
da, lembra, dois supermer
cados do bairro foram alvo
de assaltos. "Hoje a Barra,
junto com o Garibaldi, Rio
Cerro e Rio da Luz, tein
mais de 30 mil habitantes.
As pessoas pagam seus im
postos e têm direito a se

gurança", afirma, citando a

existência de duas agências
bancárias e de lotérica.

Para Negherbon,. a Bar
. ra merece maior atenção da
. Polícia devido à distância do
centro da cidade, cerca de
sete quilômetros, e também
ao volume de estradas e ro

dovias que podem ser uti
lizadas como rota de fuga,
a exemplo da SC-416. "Pri
meiro os bandidos olham se

tem polícia e, se tiver, pen
sam duas, três vezes antes
de assaltar", comenta.

No ano passado, o verea

dor, agora reeleito, solicitou
à PM que fosse implantado
um posto policial na Barra.
Mas, segundo ele, a proposta
foi descartada com a justifi
cativa de que os custos para

. manutenção são elevados.

\.
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Sem governo de transiçõo
Prefeita eleita diz que tempo dado por Bertoldi é curto
JARAGÜÁ DO SUL

"Não vai ocorrer governo
de transição". A afirmação é .

da prefeita eleita Cecília Konell
(DEM), sobre a possibilidade de
a sua equipe tomar ciência das
contas e projetos do município
antes de assumir a administra
ção, em 1° de janeiro. Inicial
mente, era esta a intenção da
coligação "Unidos por Jaraguá",
que semana passada divulgou,
em matéria publicada no O
Correio, a lista dos integrantes
para o período.

A negativa de transição com
o atual governo decorre, segundo
Cecilia, do prazo estipulado pelo'
prefeito Moacir Bertoldi (PMDB)

. para receber a equipe dela: 17 de
novembro. "O tempo não é hábil
para se fazer um trabalho condi
zente. Além disso, o horário na

Prefeitura é reduzido: das 7h30
a uma e meia da tarde", declarou
a prefeita eleita, afirmando ter

ligado para Bertoldi para tratar
da transição, porém sem obter
retomo.

"Dez dias depois o prefeito
mandou. um recado pelo Mar
celino Sthmitt", continuou
Cecília, referindo-se à ligação
feita pelo chefe de Gabinete
da Prefeitura. "Não podemos
fazer nada, mas ele (Bertoldi)
também não é obrigado. Então
a gente lamenta, porque nós
gostaríamos de iniciar a transi
ção para tomar pé da situação,
mas para isso precisa de tempo.
Como vamos assinar algo que

It
Cecília Konell afirma lamentar a decisão do prefeito de só abrir as portos da Prefeitura em 17 de novembro

Comissão do atual administração
o chefe de 6abinete, Marceli

no Schmitt, também informou que
foi criada uma comissõo do atual

.

governo paro os trabalhos de transi
çõo. São cinct) integrantes, três deles
funcionários efetivos: o secretário da

Fazenda Alexandre Alves, o secretário
de Administração, Celso Pirmann, a
diretora de Orçamento, Cláudia Mül
ler. o procurador Eduardo Marquardt
e o controlador do município, Tarcísio
Schneider. que preside o comissão.

"tranqüila e organizada". "Tem
muita coisa para se fazer, como o

fechamento do ano. Não adianta
fazer a transição agora", justifi
cou, informando que a atual ad
ministração, até a data, não rece

beu nenhum documento oficial
sobre a comissão de transição do
próximo governo. 'A. decisão de
não fazer é deles. Nós estamos à
disposição",

.

declarou Schmitt,
reiterando as palavras do prefeito
de que "nós não vamos dificultar
a transição".

CAROLINA TOMASELLI

não conhecemos?", indagou a

democrata.
O chefe de Gabinete, Marce

lino Schmitt, reafirmou ontem

que as portas da Prefeitura es

tarão abertas a partir do dia 17,
por decisão do prefeito, para que
a transição ocorra de maneira

Começam us reformas do Câmara
Empresa terá quatro meses para eníregaras obras, com investimento superior a R$ 370nril

JAR.AGUÁ DO SUL
A reforma da Câmara de Ve

readores começou ontem pela
garagem do' prédio, na Avenida
Getúlio Vargas, centro da cidade.
As obras devem ser conduídas
na próxima legislatura, já que a

MD Arquitetura e Construção
Ltda, vencedora da licitação, terá .

quatro meses para executar o pro
jeto, orçado E;)m R$ 372.-89).,51.

� O edital de licitação inclui
reforma nos dois pisos da sedes

� do Legislativo, adquirida no ano
Obras iniciaram ontem pela garagem do prédio, sede do Legislativo desde 2000 2000. No primeiro piso serão

reformados os setores de admi
nistraçâo, xérox, recepção, sala'
de atendimento ao cidadão, e co
zinha. Também será' construído
um elevador, destinado às pes
soas com dificuldade de locomo
ção e idosos.

No pavimento superior, serão
reformados bs banheiros, o hall
dos ex-presidentes, secretaria,
sala do presidente, além dos se

tores Legislativo, Jurídico, Finan
ceiro e sala de reuniões. Também
será construída uma nova sala
para a TV Câmara Jaraguá.
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DUPLICAÇÃO DA BR-280
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Sem prazo pam abertura do licitação
. Segundo o Dnit, atraso ocorreu em virtude da greve dos funcionários do órgão

JARAGUÁ DO SUL tecer temporariamente porque
A Amvali (Associação o mandato havia vencido e foi

dos Municípios do Vale do preciso reestruturar a legisla
Itapocu) será o paleo da pos-

.

ção. A alteração na lei possibili
se dos novos integrantes do

.
ta que novas entidades possam

Comdim (Conselho Municipal participar do órgão.
dos Direitos da Mulherl.iàs 9h A partir de novembro, os

de hoje. No evento acontecerá i;ntegrantes começarão a fazer
a eleição do presidente e vice- o planejamento para o próxi
presidente da entidade. Os 40 mo ano. Uma das questões a

conselheiros - 20 titulares e serem definidas é a realização
Zo suplentes - assumem para- do Programa de Atendimento
a gestão Z008/Z010. à Mulher. Atualmente, o ser-

Criado em dezembro de viço é oferecido.na Delegacia
Z004, o Comdim é um órgão Regional e tem o objetivo de
consultivo que busca promover orientar mulheres que são ví

políticas públicas de defesa dos timas de violência doméstica.
direitos da .mulher no muni- Entre as bandeírasIevan
cípio. Com a posse dos novos tadas pelo Órgão também está

integrantes, a entidade poderá a instalação da Delegacia da
retomar as atividades, que es-

. Mulher no município. Nesta
tavam parcialmente Interrom- semana, 6 secretário de Segu
pidas desde abril. A secretária rança Pública, Ronaldo Bene

-",i executiva do Comdim, Barbara det, prometeu que li antiga rei- ,

�"':� Schappo Engelhardt, disse que vindicação
.'

vai virar realidade
"

Barbara diz que Comdim busco promover políticos em defeso do mulher as reuniões deixaram de aeon- em 2009.

O CORRf:lO DO POVO

JARAGUÁ DO SUL

Mais uma. vez, o cronogra
ma está atrasado. O prazo para

,

o lançamento do edital de lici
tação das obras de duplicação
da BR-Z80 termina hoje e o Dnit

.

(Departamento Nacional de In
fra-Estrutura de Transportes)
não tem previsão de quando a

concorrência será aberta. Mes
mo assim, o início das obras
está mantido para o primeiro

-s,

semestre de Z009.
O primeiro cronograma previa

aconclusão doprojeto de engenha
ria em julho. Já o EIA!IMA (Estudo
e Relatório de Impacto Ambien
tal) deveria ter ficado pronto em

agosto. Depois, o Dnit transferiu
a entrega do projeto e dos estu

dos de impacto ambiental, bem
como a abertura da licitação para

. este mês. Agora, o órgão prome
te abrir a licitação "até final .do
ano", mas sem definir prazos.

A assessora de imprensa do
Dnit em Florianópolis, Maira

Gonçalves, disse que os atrasos

ocorreram em virtude da greve
dos funcionários db órgão, que
durou ZO dias. Segundo ela, o

projeto .de engenharia e o EW
RIMA estão em fase de conclu
são. "O prazo paraa entrega dos
projetos ·foi alterado, mas isso

não-quer dizer, necessaiíamen
te, que a execução da obra vai
atrasar", justifica.

De acordo com Maira, o su

perintendente doDnit em Santa

Catarina, João José dos Santos,
virá a [araguá do Sul no próxi
mo dia 17. Ele deverá repassar
o novo cronograma do projeto
na plenária da Acijs (Associa
ção Empresarialde Jaraguá do

Sul). Ontem, Santos estava em

reunião e não' pôde atender a

reportagem,
A duplicação do trecho entre

Jaraguá do Sul e São Francisco.
do Sul está prevista para iniciar
no primeiro semestre do' ano

que vem e finalizada em zoin .

A obra também prevê um con

torno de Z3 quilômetros, que
passará por trás da Weg Quími-

. ca e chegará até a TifaMonos. O
valor total da obra pode chegar
a R$ zoo milhões.

DAIANE ZANGHELINI

Apesar do atraso, Dnit garante que obra começo no primeiro semestre de 2009

Novos integrantes do Comdim'
serão em'possados _na Amvalt

'. Melhorias
operacionais

Em relação às melhorias ope�
racionais previstos no rodovia,
o Dnit informou que o projeto
depende de algumas definiçães,
mos a expectativa é que a licita-

. çóo seja aberta ainda neste ano.

O projeto, que nado tem a ver com

a duplicação da rodovi.a em todo
o sua extensão; prevê a duplica
ção no trecho entre o ponte do
Portal até o trecho de acesso à .

Rodovia do Arroz, somandó 'cer
co de sete quilômetros; a cons

trução. de uma nova ponte no

dlvisa'dos municípios, ao lado
da já existente, e dois viadutos:
um sobre a via férrea e outro no

trevo da rodovia com a SC-413,
ambos em Guaramirim.

As obras somam cerca de
RS 30 milhões. Recentemente, o

.

Ministério dos Transportes con

firmou a liberação de RS 10 mi
lhões, em janeiro de 2009, para .

a execução das melhorias.

Trecho do·280
é avaliado
CORUPÁ

Uma equipe de engenhei
ros de uma empresa contrata- '

. da pelo Dnit (Departamento de
Infra-Estrutura de Transportes)
avaliou ontem a situação da
BR-Z80, a três quilômetros do
acessoprincipal de Corupá. De

. acordo com o presidente daDe
fesa Civil, Julio César.Domino
ni, o Dnit prometeu apresentar
ainda hoje uma proposta técni
ca para solucionar o problema
da pista que cedeu e·da-barra-,
gem que se formou no ribeirão
às margens da rodovia. Segun
do ele, caso o projeto seja apro
vado, as obras de recuperação
(represamento e restauração da
pista) devem iniciar assim que
o tempo melhorar; P�Jr enquan
to, o trecho' continua interdi
tado para o tráfego no sentido
Corupá/São Bento do Sul. Os
veículos devem atravessar a

cidade pela estrada próxima à
Rota das Cachoeiras.
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Cemitério do Centro está lotado

Vagas só nté
o fim de 2009
JARAGuA DO SUL

O problema é antigo e

parece estar longe de ganhar
.

uma solução eficaz. A falta
de espaço nos dois principais
cemitérios de Jaraguá do Sul
está em discussão há anos,

porém, nenhuma atitude de
finitiva 'saiu do papel para a

·

prática até agora. Enquanto
isso, no Centro, só podem
ser enterrados familiares de

pessoas que tenham' lotes já
ocupados. E, na Vila Lenzi,

·

os responsáveis precisam
encontrar pontos vagos en-

tre corredores.'
.

Segundo o administrador
Nelson Comin, este terreno
ainda comporta a abertura
de cerca de cem sepulturas.
A. lotação máxima deve ser

atingida daqui a 'um aria.

Depois' disso, a realidade
fica igual a docemitério cen

tral, na Rua Procópio Gomes
de Oliveira. Juntos, os dois

·

possuem quase 10 mil indi
víduos sepultados.

Menos problemática é_li
situaçãode Nereu Ramos e

Chico de Paulo. O primeiro
tende a durar mais oito a dez
anos e, o outro, até.Z013.

Em Z007, o então secretá
rio de Obras Públicas e Ha

bitação, Alberto. Marcatto,
adiantou à reportagem do
O Correio do Povo que um

novo cemitério poderia ser

construído no Bairro Ilha da

Figueira. No entanto, o pro-
· jeto depende da escolha de
um terreno adequado para
':Is obras iniciarem.

FINADOS

·GERAl---------�

Limpeza que aflora saudade
Semana é marcada por lágrimas e visitas a. cemitérios
JARAGUÁ 'DO SUL

As lágrimas não demoram
a percorrer a' face da diarista
Madalena Deretti, 49.' Basta
qualquer. recordação da filha
voltar à mente, que todas as
tentativas de sufocar o cho
ro são inúteis. O falecimento
da jovem, vítima de leucemia
há cinco anos, deixou rastros

profundos na mãe. E, esse

.. sofrimento costuma aflorar à
medida que o Dia de Finados
se aproxima.

. Ontem, dona Madalena es

teve no cemitério da Vilã Lenzi

para fazer a limpeza do túmulo
de parentes da patroa. Nemmes

mo a chuva a impediu de termi
nar o serviço. Tanta perspicácia
é motivada pela necessidade de
repetir a maratona amanhã, des
sa vez, na sepultura da filha. A

,

tarefa, no entánto, deve ser ainda
mais árdua. "É tudomuito triste,
até hoje não consegui superar a

perda", explica.
Por isso, a visita fortalece

sentimentos doloridos, como

a nostalgia e a incompreensão
diante da morte. Segundo a

mãe, saber que jamais voltará
a conversar com a menina é o

pior. "Tenho vontade de falar
com ela, a saudade está gran
de", completa. Para amenizar a
falta, a diarista costuma deixar
o túmulo colorido, afinal, a ga-:
rota gostava de flores e esta se

ria uma formá de deixá-la feliz.
A dona de casa Delmíra

Raboch, 41, conhece bem esse
_

Nem a chuva fez Delmira interromper a limpeza do túmulo dos filhos, enterrados no cemitério da Vila Lenzi

.,

tipo de sensação. Ela já foi
obrigada a superar a perda de
quatro filhos. Mas, ao contrá
rio. de Madalena,

-

nem pôde

conviver com os descenden
tes porque eles morreram nos

últimos meses de gestação.
Ontem, enquanto limpava as

sepulturas, amemória de cada
uma das vezes que engravidou
.veio à tona, í'Fico lembrando
do sofrimento todo, só eu sei o

quanto passei", enfatizou.
No próximo domingo, as

duas mães programam novas.

visitas aos cerriitérios nos quais
familiares estão enterrados.
Ambas também sabem que o

dia vai terminar demaneira tris
te. "Ficarei duas ou três horas
sentada lá, ao lado do túmulo,
chorando", confessa Madalena.

KELLY ERDMANN

Comércio ainda quer aquecer vendas
Flores estão à mostra não apenas em lojas especializadas, mas na cidade toda

Luciano já encerrou as compras

JARAGUÁ DO SUL
.

mentos. Ela dividiu as compras
A proximidade do Dia de Fi- de flores em duas .etapas e as

nados não está movimentando encerrou com cerca de R$ 60 a

somente os cemitérios, mas tam-
_

menos no bolso- Já o casal Pau
bém o comércio de Jaraguá do lo Peters, 68, e Terezinha Mar
Sul. Enquanto milhares de pes-' tin, 61, fez diferente. Primeiro'
soas preparam baldes de água e eles lavaram os túmulos dos
esponjas para limpar os túmulos companheiros mortos há 20
de parentes, as floriculturas e 10- e 30 anos, respectivamente ..

jas de variedades tentam chamar Depois de tudo pronto é que
..

a atenção desses enlutados. procuram os enfeites .:
A operadora de produção Segundo o comerciante

Luciane Moraes, Z4, resolveu Airton Scopel, mesmo com

aproveitar o início da semana movimento constante na loja,
para visitar esses estabeleci- as vendas referentes ao Dia de

/

Finados não devem alcançar os
-

números registrados em Z007.
''As pessoas trocam as flores
num ano e no seguinte só as

mantêm", explica.
.

Cada cliente gasta, em'mé
dia, R$ 50 na aquisição de vasos
e plantas artificiais no estabele
cimento de Scopel. Ao todo, ele'
pretendia comercializar até 20
mil itens. A quantidade é igual
à disponibilizada entre outubro
e novembro passados e, par en

quanto, restam, cerca de cinco

.

mil produtos.
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Comércio pode ficar sem camponha
Aciag não tem previsão de quando terá o pedido de realização aprovado

Cuaramirím corre o risco de
não ter campanha de Natal neste
ano. Devido à greve dos bancos,
a Caixa Econômica, responsável
pelo fornecimento de autorização
para ações promocionais, tenta

recuperar o tempo perdido sem

dar prazos para liberar a ação
dos comerciários da cidade. De
acordo com a Centralizadora de
Promoções Comerciais (CPECO)
- órgão da Caixa responsável pela
liberação das autorizações - difi
cilmente será possível entregar o
protocolo à Aciag antes do prazo
máximo estipulado, de 40 dias.

Na próxima segunda-feira
(3/11) estámarcadaaapresentação
de Dalmir Santana, "o palestrante
mágico", na sede da associação,
às 20h, momento que marcaria o

lançamento oficial da campanha
"Compra Premiada :W08".· No
entanto a data de início, prevista
para o dia 12 de novembro, pos
sivelmente será alterada. O pro
cesso de solicitação de campanha
foi protocolado pela Aciag no dia
6 deste mês, dois dias após a data
que poderia acarretar em certo
alívio aos participantes da cam

panha. O diretor de Comércio da

associação, João de 'Bem, diz que
toda decisão sobre os próximos
passos será tomada em reuniões
com o grupo de associados.

Nanoite de ontem aAciag reu
niu-se para definir as novas prer
rogativas, mas até o fechamento
desta edição ainda não haviam
sido levantados os resultados do
encontro.

BUROCRAOA
AmL de Jaraguá do SUl mos

tra-se tranqüila, mas por ter anteci
pado todos os procedimentos - pro
tocolou o pedido da campanha em
setembro. Amudança de entidade

responsávelpara autorizar esse tipo
- antes Codesc e agora CPECO (ór
gão da Caixa Econômica Federal)

.

- gerouum aumento de burocracia

que pegou os lojistas de surpresa
''Em 2007 não fizemos campanha
porque estávamos acertando estas

questões com a Caixa", disse o res
ponsável pela organização da cam
panha, Sandro Alberto Moretti. Só
com a colaboração da Confedera

ção Nacional de Dirigentes Lojistas
é que foi possível adequar os pedi
dos daCPECO,muito diferentes do

. praticado pela Codesc.

#

No próximo mês li zoológ1C{) de �omerodediní receber mai� J'!l1(1 atra
çõo. Uma �ebra,com seis anos, vipda,deSalvodor(BA). Rece.�temente o,
:Zôo recebeu um casal de babuínos verdes - vindo de Volta Redondo (RJ) -,
úm !atu peludo e foi presenteado cool:� nascimento de um filhotéde amo.
No i�íCio de outiJbm chegou 00 zoolôgiC{) om filhote albino deJac{lré:dor
pa.p�-amqr contrado em BalneáriQ Camboriú. O �ôo "eStá. abe
ritl.m�nte do s l�h, adultos pag'â!ll �SJO, ecrion�s.alé 12 o��s,.

'i:jp .: ,;'-- .,>;,/,'V'

Público vai ter qIJe esperar para concorrer a prêmios oferecidos na "Compra Premiada 2008" em Guaramirim

Ind,ústria revela otimismo,
.

-

•

após reunião com a Celesc
-

Na última reunião da As-'
. .

sociação Industrial e Comer
cial de Schroeder (Acias)
com a Gerência Regional
da Celesc, os comerciários
e industriais da região mos
traram-se satisfeitos com o

material apresentado e ali
viados da apreensão de um

possível déficit no abaste
cimento de energia às in
dústrias. De acordo tom o

diretor executivo da 'Acias,
Francisco Ricardo Schio
chet, as explanações do ge-

.

rente Regional foram exce

lentes e o encontro foi mais
urna oportunidade para a

associação apresentar solici-
'�-tações.

Hoje, a estrutura apresen-
tada pela Celesc supre a de
manda do município, mas

"muitas das empresas locais
planejam o aumento da ca

pacidade produtiva podendo

gerar uma demanda não su

portada de consumo", explica
Schíochet, A possibilidade do
déficit de abastecimento pre
ocupa os associados e a rele
vância das conversações é tão

grande que "até o empresário
Silvério Voigt, presidente da

Wag, COmpareceu para apoiar
a Acias", destaca o' diretor '

executivo.

SEMDEMANDA
Para este ano a Celesc de

monstrou não haver necessi
dade de ampliações na rede
de abastecimento, mas mos

trou-se favorável a ampliação
assim que esta: for considera
da necessária. Por enquanto
uma empresa terceirizada
está realizando pesquisas na

microrregião para mapear as

necessidades locais e direcio
nar os esforços das Centrais
Elétricas de-Santa Catarina.

Últimos dias
ao Encceja

Termina amanhã (31) o pra
zo para as inscrições no Exa
me Nacional de Certificação de

Competências de Jovens e Adul
tos,Oprograma dáoportunidade
às pessoas quanão concluíram o

ensinofundamental oumédio de
conseguirem certificação.

A inscrição pode ser feitapela
página ,do Inep (www.inep.gov.
br/encceja), ou nas agências dos
Correios. Podem ser inscritas as

pessoas que comprovem idade
de 15 anos completos para o en
sino fundamental e 18 anos para
o ensinomédio.

No fundamental é necessá
rio conhecimento em Língua
Portuguesa, Língua Estrangei
ra, Educação Artística; His
tória, Geografia; Matemática
e Ciências Naturais. Para o

médio deve-se comprovar co
nhecimento em Linguagens, .

Códigos e suas Tecnologias;
Ciências Humanas, Matemáti
ca; e Ciências da Natureza,
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INSEGURANÇA

Chuva agrava casos

de' desmoronamento
Tempo instável continua no final de semana

- "

, VIA RICARDO DANIEL THEIS I COLUNA POR ACRSO

Ouinto-feira, 30 de outubro
- london Pub: show de pagode com grupo Kibelleza, de Joinville, Acessos: R$ 5,00
feminino e R$ 15,00 masculino, cobrados o partir das 22h30 apenas poro área
interno, sendo o deck da casa com acesso livre.
- Choperia Bierbude: show de pagode com grupo Puro Malícia. Acessos: com bônus
RS 5,00 masculino e free feminino, sem bônus R$ 5,00 feminino e RS 10,00
masculino.lnícioàs22 horas.
- Estação do Tempo: discotecogem alternada entre os DJs do Festa do Vinil. Acesso:
RS 3,00 femininoe RS 8,00 masculino - cobradosa partirdas21 horas.
- Momma Club: em Pomerode, apresentação da dupla Orlando e Odait com

repertório sertanejo universitário. Acesso: feminino free e masculino RS 5,00.
Início às23 horas.

GUARAMIRIM
·A chuva que continua a cair

na região e teve maior inten
sidade namanhã de ontem preo
cupa osmoradores do loteamento
Schmidt, em Guararnirim. Com
o tempo instável o deslizamento
no local, conhecido como MOITa
do Schmidt, deve piorar e as ca

sas próximas ao barranco já não
oferecem segurança. "Está muito
perigoso. Se cair mais terra, vai
desabar a casa do meu filho. Ele
tem um bebê de quatro meses e

estamos com muito medo", co

menta a diarista Odila Garda
que vive no topo do morro. A
residência é dividida em duas
partes, e a estrutura dos fundos
está comprometida. Todo o muro

já desabou e agora a casa corre.o
� risco de ceder. A moradora conta

que entrou em contato com aPre
feitura, mas nada foi feito. "Pre
ciso de ajuda. A gente não tem

condições de fazer um muro de
contenção. Isso saimuito caro".

A moradora Keti Daiane
Beceke que vive próximo ao lo
cal também está insegura. "Com
essa chuva forte a situação pi
orou. Estamos com medo. Não
interditaram o local. Mas o

deslizamento continua", diz.
Na última sessão da Câmara

de Vereadores, Osni Bylaardt
mostrou fotos do local e pediu
a mobilização da administra
ção pública para resolver o im-

Sexto-feira, 31 de outubro
o london Pub: apresenta Bando Nino, com repertório pop-rock e reggae. Acessos:
R$ 10,00 feminino e RS 15,00 masculino, cobrados a partir dos 22h30 apenas poro
área interna, sendo o deck du coso com acesso livre.
- Choperia Bierbude: música 00 vivo com bando Alto Rotação, repertório pop-rock
em formato acústico.lnício às 21 horos.
- Estação do Tempo: músico 00 vivo com bonda interpretando c1óssicos do rock.
Acesso: R$ 8,00 feminino e R$12,00masculino - cobradosa partirdas21 horas.
- Nag Champa: lounge bar promove Festa de Halloween com DJs Paty Lems..Manoel
Netto, lisa Fly e Johnny. Acessos: valores não di�ulgados. Inicio 'às 22 horas.
localização:Wolter M�rquardt, 2105, 500m após a antiga Combat, sentido centro
bairro.
o Armazém 1228: é endereço paro a segundo edição do festa Sambonejo, onde hits
sertanelosserün apresentados Íla ritmo desÍlmba pelo grupo Combinação Perfeito.
Complemento o lista de atrações o repertório de OJ Marcelo Luiz. Acessos: RS 10,00
masculino e feminino. Início às 23 horas. localização: próximo 00 sinaleiro do
PostoMime Kohlbach.

.

- Chopperia Avenida: em Guaramirim, show de pagode com grupo Novo Tendê�cia,
Acessos: valores não .divulgados.lnício às 23 horas.

Muro da casa já caiu e parte dos fundos está comprometida

Com essa chuva forte o situação
piorou. Estornos com medo. roSábado, 01 de nnvemhrn C'

-

- London Pub: aberto poro happy hour a partir dos 16h, apresenta à noite especial
house music com DJs Mac Dave e David Raussis. Acessos: RS 10,00 feminino e RS
15,00 masculino, cobrados a partir dos 22h30 apenas poro área interno, sendo o

deck da coso com acesso livre.
o Chuperia 8ierbude: músico 00 vivo com duplo Jean e Júly, repertório pop-rock.
Inícioàs21 horas.
- Estação do Tempo: discotecagem de hits de época até meio-noite, após, repertório
de house music por OJ. Acesso: R$ 5,00 feminino e RS 10,00 masculino - cobrados o
partir dos 21 horas.

.

o Lico�eria: fechado poro evento particular.
- Momma Club: em Pomerode, promove festa ladies Free apresentando DJs Johnny,
Olivere Léo, mais pagode com grupo Bom Astral. Acesso: R$10,00 masculino e free
para elos até 1 h30.lnício às 23 horas.
- C.A., Diana: em Guaramirim, sediaró nova edição da balado Green Beats..
Apresentam-se na festa o duplo Ander & Fael mais bando, interpretando sucessos
de Victor& léo; pagode com grupo Desejo Constante; DJs Marcelo Luiz, Diogo Fellet
Jhonz e Jeferson Wess. Acessos: RS 10,00 compra antecipado e RS 20,00 no hora -

acessos paro público feminino serão gratuitos até as23h4S.lnii:io às 22 horas.

passe. "Fico indignado em ver

uma situação dessas. Eu tenho
certeza que essa obra (muro de
contenção) não custaria os R$
30 mil previstos pela Prefeitura
para serem gastos com o ceri
monial de prestação de contas.
Essas famílias precisam de aju
da", argumentou.

De acordo com o setor de

meteorologia da Epagri/Ciram, a
chuva devedar uma trégua hoje
e o sol pode aparecer nesta sexta
feira. Mas o final de semana será
de chuva em todo o Estado. Em
outubro, na região norte, já cho
veu o dobro do volume normal
para esta época do ano.

DEBORAVOLPI

�ma ajuda para reconstruir a casa
Família do colorista José da Silva perdeu tudo em incêndio na Caixa d' águaDomingo, 02 de novembro

- LondJ)n Pub: aberto paro happy hour a panir dos 16h, apresenta à noite especial
hip-hop com OJ Xalinho. Acessos: RS 3,00 feminino e RS 5,00 masculino, cobrados o
partir das 20h apenas paro órea interna, sendo o deck do coso com acesso livre.
-licoreria: abre a partir dos 18 horas com house music fazendo ambiente.
- Estação do Tempo: pagode 00 vivo a partir dos 19 horas. Acesso: RS 3,00 feminino
e RS 8,00 masculino.

.

- Chopperia Avenida: em Guaramirim, apresenta show de pagode com grupo Por
Acaso. Acessos: valores não divulgados.lnício às 18 horas.

tempo de salvar isso", comenta
Silva. Ele morava na casa com

a esposa [oanita Aparecida
Lopes, 32, costureira, e o filho
Héber, de quatro anos.

Silva conta que os vizinhos
viram fumaça saindo da casa e

chamaram os bombeiros.Nomo
mento, ninguém estava em casa.

Ele foi avisado no trabalho sobre
o incêndio. Quando chegou, viu
a casa destruída. As causas doin
cêndío ainda são desconhecidas,
mas ele acredita que tenha sido
um curto-circuito.

Por enquanto, a fanúlia está
morando na casa da irmã de José,
Iindacir. Quem quiser ajudar
com roupas, alimentos ou mate
riais de construção pode entrar
em contato pelos telefones (47)
3373-5732 (Iindacir) ou 3373-
1494 (Ana). O endéreço-da q,lsa
da Lindacir é: Rua Guilherme
Tomelin, 250, Bairro Caixa d'
água. Fica na primeira entrada
à direita após entrar na Rodo
via do .Arroz (sentido Jaraguá/
Guaramirim), nos fundos da
Igreja Brasil para Cristo.

GUARAMIRIM
Meia hora foi tempo sufi

ciente para o fogo consumir a

casa do colorista José Pedro da
Silva, 32 anos. Localizada na

Rua Guilherme Tomelin, no

Bairro Caixa d' água, a residên
cia mista, de 40 metros quadra
dos, foi totalmente destruída'

• "...f-.... •

num incêndio na tarde de terça-
feira. Pará a família não sobrou
nada além de uma geladeira,
uma televisão e algumas peças

. de roupa que estavam no varal.
"FOI tudo.muito rápido. Só deu

CONTATOS:
Chopperia Avenida: chopperiaavenida.com.br ou 3373 1597; Choperia Bierbude:
bierbude.com.br õu 32751686; Estação do Tempo: 33764822; Green Beats: 8804
6050; Licoreria: 3275 1327; London Pub: 3055 0065; Momma Club:
momma.com.br; Nag.Champa lounge Bar: 9925 7351; Sambanejo: 8433 0083.

r.3@porac�so.com
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o merecido sucesso de Tais Araújo
.

Atriz que começou sua carreira aindaadolescente, galgou os

degraus da fama com muita ousadia e força de vontade

Toís A�újo e Milton Gonçalves vivem Alicio e o deputado
Romildo Rosa, pai e filho, em ''A Favorito", Elo brigo muito
com ele, o denunciou à polícia pelos falcatruas, mos acaba
usufruindo do luxo que o dinheiro "sujo" dele lhe propOrciono

Xiea da Silva foi primeiro grande desafio
Régis saiu e Walter Avancinni

assumiu. "Tocaia Grande" seguia
em frente e o próximo projeto era

"Xica da Silva". Embora a procura
pela ,protagonista se arrastasse e o

início das gravações se aproximas
se perigosamente, a Xica da Silva
ainda não tinha sido escolhida.
Avancinni costumava dizer para
Taís que se ela fosse dez anos mais
velha seria a dona do papel. Ela

co levava tudo na brincadeira, nunca
�' se imaginou a rainha do Brasil.
� A sorte' sorriu para nossa hero- ,

:E ína na última semana de gravação,�
ç;; de "Tocaia". Taís recebeu um tele-

fonema de Avancinni, convidan
do-a'para assumir o papel e Taís
chamou-o de louco. Ele foi até'
Maricá, na pousada onde ficava o

elenco de "Tocaia Grande", queria
que ela fosse a Xica da Silva. Ele
enxergava algo mais. Sabia que a

menina de apenas 1'7 anos na sua

frente seria uma estrela.
Não deu outra.. Taís, respirou

fundo, aceitou o desafio e se jogou,
de corpo e alma. A novela "Xica
da Silva" foi.produzida pela extin
ta TV Manchete e posteriormente
reprisada pelo SBT.

Na Globo, fez o seu nome quando
interpretou a Selminha Aluada, em
"Porto ,dos Milagres". Logo depois, foi
convidada para ser a protagonista de
"Da Cor do Pecado", na qual interpre
tou Preta, fazendo par romântico com
Reynaldo Cianecchíni.

'

Em "Cobras & Lagartos" alcan
çou de vez o posto de estrela no

casting global interpretando Ellen,
'

uma mulher sem nenhum escrú

pulo ou caráter.
A atriz é ainda a apresentadora

do programa "Superbonita", no ca

nal pago GNT.

Merecidamente, Taís Araújo
está na mira do autor Manoel Car
los para ser a protagonista de sua

próxima novela.
De bem com a vida, Taís Araújo

adora seu trabalho e que embora
quando criança pretendesse ser

dentista, nunca se arrependeu da
escolha que. fez. Como em tudo
mais em que ela se envolve, o.su
cesso veio naturalmente. É o resul
tado do trabalho feito com muito
amor, mas antes de tudo, com uma

enorme dose de talento.
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CINEMA
.

'
. .' ' :

JARAGÜÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• High School Musicol3 (Dub) (16h30, 19h, 21 h30-
todos os dias) (14h - sex!sob/dom!quo!qui)

stohautas no muijõ'Mo!tíd (Dub)
16h15 - todos ós�ílias)

•• ine Mueller 3
porada 174 (L�)
6h45, 19b15, Zlh45 .... todosos di

•.Cilie Neumarkt5
• Último porada 174 (leg)
{14h40, 17h, 19h30, 211r50 - todos os dtus}

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Aurora acordo e diz o João que viu o chinês no

Porque dos Noções. Heitor comento com Heral
do que há algo estranho nQ colar que João déu
de presente olívio. Semíromis exibe o colar de
dragão. João diz que o colar é de Aurora e o

recupero. João dá o colar poro Aurora. Augus-
to foló poro Júlio que Denise não está bem de

•

saúde. lívio e Heitor se divertem escolhendo
móveis para o novo coso. Diego encontro uma

posto com o identificação: "Doadores voluntá-
rios - calouros - faculdade de Direito -1975".

/

• kellyerdmann@gmail.com
.

,

• Cine Shopping 2
.

• Super Heróis e o ligo do injustiça (Dub)
(17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)
(14h, 15h50 - sexlsob/dom!quoi'qui)

• Cine Shopping 3
• Os mosconautos no mundo do lua (Dub) (17h20
- todos os dias) (14h, 15h40 - sex!sob/dom/quo/qui) .

• Momma Mio (Leg) (19hl0, 21 h20 - todos os dias)

JOINVlllE'
• Cine Cidade 1
• High School Musical3 (Dub)
(14h3Q, 16h40, 19h, 21h20 - todos es dias)

• CIne Cidade 2
• Os mosconoutas no mundo do lua (Dub)
(14h, l5h40 -todos os dias)
• Nem por cima do meu cadáver (Leg)
(19h20 - todos os dias)
• A coçada (Leg) (19hl0, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• High School Musical 3 (Dub)
(14h, 16h30, f9h, 21 h30 - todos os dias)'

• Cine Mueller 2
• Amigos, amigos, mulheres à parte (Leg)
(lSh, 20h, 22h - todos os dias)

LIVRO

Flores Azuis: uma
trama de mistérios

Em uma nova casa, separado da mu

lher e da filha, um homem recebe uma

carta destinada ao antigo morador e não
resiste ao impulso de abri-Ia. Uma carta
de amor, de uma mulher e assinada com

a inicial "AU. Novas cartas chegam dia
riamente e o homem passa a viver em

função disso. Mas talvez, esse extravio
de correspóndência, não seja acidental.

Uma caçada
bem explosiva

Jacob Stillwell é um dos mais re-'
conhecidos détetives da divisão de
homicídios, uma espécie de lenda da
corporação. Agora, ele precisa ca'çar um
nssesslno perigoso e destemido, que tem
transformado a vida de uma cidade. E isso
o levará para um lado sujo e violento.

/

TRÊS IRMÃS
Virgínia pede que Augusto protejo os filhos. As
duas conseguem fugir. Vidigol recebe investido
res estrangeiros. Xande agradece Eros e Gregg
por audor os irmãs. Glauco rouba o documento
do posto de Alcides. Violeta olho o documento e

sorri. Todos se divertem no quermesse. Um som

de ópera invade o festa. Alcides desligo o som

e mondo Violeta parar de atrapalhar o festa.
Alcides aviso Violeta que o documento é falso.
Alcides sobe no palanque e diz que preciso cor

rigir publicamente uma grande injustiça.

KELLY ERDMANN, .JORl\IAIJSTA

Sem banhos diários,
por favor!

Como 90% dos homens brasileiros, quiçá do
mundo, Arthur possui uma inclinação toda es

pecial para com algo que não é a namorada. Ela
chega até a sentirCiúme tamanha a preocupação
e a dedicação do moço. Ele chega a ser capaz de
desmarcar o quase sagrado futebol de sábado a .

qualquer çhance de nuvens negras habitarem o

céu. Tudo para evitar -a possibilidade de danos
na lataria do carro, afinal, quem saberá quan
do uma ventania capaz de derrubar a árvore do
estacionamento do clube pode surpreender os
empolgados jogadores.

Mas, dias atrás o Arthur comentou que esta
va cogitando a idéia de comprar uma máquina
novinha e perfumada. Até já visitou algumas
concessíonárias de automóveis. Os amigos su

geriram outras, deram dicas de como terminar a
transação no lucro, disseram quais lojas não são
confiáveis e os endereços das melhores e mais
baratas da cidade. O motorista foi à internet,
pesquisou preços, modelos, 'acessórios. Faltava
parte da grana necessária à aquisição. Mesmo
assim, ele resolveu olhar tudo de perto, tocar,
sentir o cheiro, negociar a conquista.

Nessamaratona de pesquisa, percebeu o exa

gerado número de butiques especializadas no

ramo existentes num raio de 20 quilômetros de
casa. Era impossível entrar em todas elas. ;reria
de selecionar somente algumas ou ficaria meses

imerso n:aquela incessante busca. A namorada .

achava tudo isso um pouco aporrinhador, sem
graça. Ele só conseguia pensar nas centenas de
alternatívas que tinha.

Para não chateá-la, Arthur ficava com os olhos
bem atentos à lateral direita do caminho que o

leva ao escritório. Na volta, fazia o contrário. Aos
poucos, foi percebendo os veículos ignorados
pelos compradores, dia após dia os ditos cujos
estavam lá, parados nas revendas. Mas, também
notou outra coisa. Os vendedores teriam vício por
equipamentos de lavagem a jato?

Todas as manhãs, Arthur os via ensaboando
os carros com ásperas esponjas e, depois, o tra
balho cabia às cruéis mangueiras detentoras de

agressivos jorros de água. Ah, quanta vontade
de parar e dizer poucas e alertas palavras! No
entanto, fez pior, ops, melhor! Um motim, isso
mesmo, um motim contra o desperdício do lí
quido e da lataria das adoráveis máquinas. Ele
se negou a comprar qualquer parafuso automo
tivo que fosse nesses locais desprovidos do que
chamava de zelo ambiental. Avisou os amigos.

Tudo bem, Arthur queria um carro limpinho,
mas par que lavar tanto se depois o deixam à
beira de empoeiradas estradas? Definitivamen
te não entendia tanta .incongruêneía. Decidiu
acabar com as economias e levar à garagem de
casa um automóvel ainda não utilizado. Pediu
ao vendedor um de lataria nova e sem histórico
de banhos diários, por favor!

A FAVORITA
Donotelo diz que Mirando vai cuidar. bem

. dele. Comovido, Shivo se despede de Donote
lo. Romildo dá o Didu os senhas do cofre e dos
contos no exterior, coso lhe aconteço alguma
coisa. Sobiá beijo Manu. Shivo falo mal do mãe.
poro Diva/Mirando. Floro diz o Silveirinho que
quer afastar Holley do família Fontini. Zé Bob
se aproximo de Manu e lhe dó seu telefone.
Gonçalo dó uma bronco em Holley. Patrício diz
o Holley que viu Floro entroQdo em suo solo.
Holley pergunto. por que Floro apagou o men

sagem de Gonçalo.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Cléo vê que Agorto foi destruído e aviso qué
os extraterrestres estão conquistando o Terra.

- Bianco e Leonor são surpreendidos pelo che
gado d'o Tufão que provoco uma ventania e os

arrosto. Tufão póro o vento e Leonor pergunto
o que ele quer. Melquior consulto o cetro do

poder e descobre que os bebês foram levados
o São Paulo. Ele vê os reptilionos se aproximan
do. Melquior e Luciano se escondem. Dráculo
mostro foto de Noti à Volquírio e o mondo ficar
atento. Os vampiros se espalham pelo porque.

CHAMAS DA VI DA
Tomós fico estupefato com o disfarce de Vilma.
Vilma dó um disfarce o ele e ete diz que não
vai o rove. Vilma diz que eles têm que ir poro
colocar os placas do fênix no .ccne de Antônio.
Pedro e Carolina chegam 00 ferro-velho e levam
mochila com roupas do disfarce e binóculos.
Carolina diz que eles vão pegar Vilma. Pedro e

Carolina se disfarçam. Vilma voremboro e diz o

Tomós que forá uma surpreso poro todos no fer
ro-velho. Tomás olho o disfarce e diz o si mesmo
que vai fazer uma surpreso poro VilmQ.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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Pitanguy passa
por cirurgia
o cirurgiõo plástico Ivo Pitanguy, 82
anos, passou por uma cirurgia cordi
oca que durou sete horas e meia, na
terça-feira, no Hospital Samaritano,
Rio de Janeiro. Pitanguy foi submetl
do a uma cirurgia de pontes de safena
e artéria mamária. Apesar da longa
duraçõo, o procedimento ocorreu sem

problemas. Pitanguy, que passou mal
no último fim de semana, segue inter
nado e nõo há previsõo de alta.

,SUDOKU

Maisum fim
de namoro
Acabou: Depois de Dado e Luana
terminarem o noivado, a coluna
"Retratos da Vida" do jornal Extra
infor.ma que Claudia Jimenez e Ro
drigo Phavanello também nõo estõo
mais juntos. Os dois se envolveram
após atuarem juntos na novela "Sete
Pecados". Ainda de acordo com a

publicaçõo, Phavanello, triste, foi
procurar consolo ao lado da família,
nà cidade de Campinas, interior de SP.

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

�
. .

VI ÁRIES

4.�I· (20/3 a 20/4)
.

t... I' A lua em escorpião
.\. � e em sua casa oito

pede a avaliação de .

sua vida emocional. O momento
é de depuração e transforma

ção. Mergulhar em sentimentos
profundos é o que o Universo

pede neste momento. Acordos e

parcerias continuam em alta.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Tempo de avaliar a
verdadeira essência
de seus relaciona

mentos. Nesta fase você precisa
avaliar a maneira de se relacio
nar e 'o que tem recebido. Nada
será superficial, mas às decisões
tomadas certamente provocarão
mudanças profundas.

7 4 5 8

,3 6 2
9 17

Ator prestigio
filho roqueiro
Nicolas Cage mostrou ser um pai
presente na noite do último domingo.
O ator foi ao show da banda de seu

filho Weston Coppola Cage e posou
para fotos com o rapaz após a apre
sentaçõo em West Hollywood. A banda'
californiana toca "Black Metal Puro"
e as vestimentas dos músicos são bem
características dos roqueiros. O grupo
Eyes of Noctum ainda disponibilizo as

músicas no site oficial.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O tempo melhora e o sol volta a aparecer entre
nuvens em boa parte do Estado. Cõndições de
chuva no início e fim do dia do Oeste 00 Litoral
Sul e no norte de SC. Temperatura elevada.

� Jaraguá do Sul e Região

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHElf<

HOJE

MíN: 19° C
MÁX: 23° C .. f , ,

Chuvoso

SEXTA
'

'II SÁBADO ,c-�.MíN: 16°C� MíN: 16°CU
'

MÁX:20°C� I MÁX:�oC"" '

Chuvoso I Sol com possibílidade
I de chuva,

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

,

Voc.ê precisa olha�
mnrs para sua sau

de e seu trabalho
cotidiano. O que pode fazer
para melhorar a relação com

seu corpo e com seu dia a dia?
Quais as mudanças necessárias
para enconfrgr mais equilíbrio
nas atitudes-no dia a dia?

L-". LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
:: '} Este é o momento

� u-. em que você deve
refletir sobre os

últimos acontecimentos familiares
e encerrar questões importantes,
colocando um fim em sentimentos
que tem lhe incomodado ultima
mente. O momento é de encerra
mento e novos começos.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Seu relaciona�.en
to com a materia
e com o dinheiro

deve ser bem avaliado e trans-

,

formado. Muitos dos valores que
,

você traz também passam por
séria reavaliação. Quando muda
mos valores, tudo ao nosso redor
começa a ser visto diferente.

�"
CÂNCER

�......� (21/6 a 21/7)
;��f� O relacionamento
: ; com os filhos passa

por um ,momento
de reavaliação que trará à ,tona
o que foi feito até agora. Erros e

acertos serão colocados na mesa

e você verá o que deve ser feito
para que tudo funcione de umá
maneira melhor.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Seu relaci�namento
com o meIo em que
vive e as conse-

qüências deve ser reavaliada
profundamente. Seus processos
mentais e psicológicos devem ser

trozidos à tona paro compreensão,
pois esta é uma fase de mudanças
profundas e aceitação.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Fase ainda maior de
introspecção. Hoje
você passorá o dia
mais fechado em si e

preocupado com os caminhos que
sua vida deve seguir. O momento
é bom'no gerol, mas é preciso co

medimento e discernimento para
fazer as melhores escolhas:

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2008

DOMINGO

MíN: 18" C
MÁX: 25° C / r «;

Sol com períodos
de chuva

ANIVERSÁRIOS

30/10
Almir Carlos Santos
Amanda Lopes
Ana Claudia Klinkoski
Angélica Corre0 Radunz
Antonio Alves Theodoro
Arildo Marquasrdt
Débora Luíza Hornbuing
Eduardo A. de Souza
Eliane dos Santos
Gilberto Dalri
Gila Methes
Herbert,Schulze
Jane C. S. Schuster
Jean Glatz
Joõo B. Pelens
Jordany Bucci
Jorge da Silva

, Lenice Bartel Kretzchmer
Lucas David Kath
Lucia Pedri Pereira
Maiara Tank
Marcelo Hrusaka
Márcio R. Vitkoski
Maria Aurora da Silv.a
Neide Rodrigues de Souza
Nilton Sipriane Càrdoso
Patrícia Regina Wulke
Paulo Fernandes
Reinilda 1. Mathias
Sergio Paulo Alves
Sjdnei Ricardo Lennert
Silvio Kitzberger
Tamara Colella Nagel
Thiago Rubin

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

9.1
•

Fase de baixa

( {
,

energia com o sol,
marte e lua em

-sua casa doze. O que chamam de
inferno astrol. Momento de refle
xão paro avaliar erras e acertos.
Portanto, faça essa avaliação.
Fique com o que foi bom e jogue
bem longe o que não foi.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

Att{. A maneira de se

relacionar em en

contros e trabalho
em equipe precisa ser reava

liada e transformada; É preciso'
aprender a soltar, a confiar e
deixar de ser centralizadora.
A fase é ótima para acordos e
decisões no setor profissional.

DIVIRTA-SE

Crucifica
Jesus aparece em praça pública, no
meio do discurso do presidente:

'

- Nõo é verdade que este homem
assim como eu multipliquei os pões,
inventou o fome zero para alimentar
a todos?
O povo responde:
- Siiiim!
- Este homem de burbn, assim como

eu, também foi traído por compa
nheiros de partido, assim como eu fui
traído por Judas?
O povo entõo gritou ainda mais forte:
-Siiiiiiiim!
- Entõo o que vocês estõo esperando
para crucificar o infeliz?

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

�I�, O momento.p�e.Jí' uma reavalraçao
profunda na forma

que você tem lidado com sua
, reputação e sucesso. A arrogância
é o úniCo pecado que os deuses
não perdoam, pois nós não somos
deuses. Paciência e humildade são
qualidades a se aprender.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• O momento pede
..,._,� uma avaliação das

mudanças vividas
este ano. Muita coisa foi retirada
de sua vida, assim como muitas
pessoas. Tente ouvir mais sua
intuição., e desenvolva mais o seu

discernimento. Relaxe e procure
exercitar a meditação.
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ARTE

< LITERATURA NO TEATRO DO SESC
Assim como acontece em todos os finais de semana no Teatro do Sesc, de Jaraguá do"Sul. neste s6bado e

do"ingo não será diferente. M.as desta vez, as crianças usslstem "Histórias do Cabeça do Zé", no dia primeiro de

no�(linbro, a partir dos 1,Ob, e no d,iq1:2, os 16h. A peço traz sete contos de auto��,� consag�9dos do lite�otura
infantil e juvénil. Dentre eles estão Ruth Rocha, Celso Sisto, Ângelo logo, Manoel de Bartos, Chico Buarque
e Rubem Alves. O espetáculo de contação tem duração de 40 minutos, com o participação especial do atriz
�ie;p Neves,.d�;. Brusqu��!;9 evento é realizado,o ..

través do projeto Baú de Histórias, que proporciono teatro

gratuito. hHormações 337,1 -9177.
.

SUPLETIVO

Inscrição no

Encceja
As inscrições para o Encceja 2008

(Exame Nacional de Certificação de
Competências de Jovens e Adultos)

.

encerram amanhã. O teste é uma subs

tituição do antigo supletivo. As provas
acontecem.nos dias 13 e 14 de dezem
bro. A inscrição é gratuito e deve ser

feita no site www.inep.gov.br/encceja
ou nos agências dos Correios.

,tI INAUG�RAÇÃO

.\

Liliea
& Tigor

A empresa Marisol inaugurou on

tem mais uma franquia Lilica & Tigor,
em Porto'Velho, Rondônia. A loja fica
no Porto Velho Shopping. Com essa

inauguração, a Marisor Franchising
somo 147 lojas no Brasil.

Caminho da

Serpente
A Terapeuta Glaucia Schatzman

traz para Jaraguá do Sul a vivência

terapêutico para mulheres "Caminho
do Serpente", que inicia amanhã. In

formações/nos telefones 9973-9927,
com Vera, 3372-0588; com Sam. As

inscrições devem ser realizadas ante

cipadamente.

tv

N-HA Df LAZfR
"

.

NsVIVfNCIA
S'..-'.clo
d•• hJoi.12h

NãQtfdeixe
�m0mento p

brincadeiras e uita diversão
entre mlllaMarista, seus

am s e convidados.

erir este
contro,

Apreçentaç,&eç de teatro. jogoç.
parque. Drinc9dJeiraç ·nEura.

contaç,�o ,de hiçt®ri.aç how de
.

tafentoç. atividadeç no
laboratsrio de inforrnát.ica. jogo
'de Futebol gociety para Paiç'e
viçitação aos eçpaçoç do coléoío,

PARTICIP-E. !
,.. ,

VOC.£ t NOSSO' CONVIDADO. !
.z:::!* COLÉGIO

:J1Jfif:\\,_ �ARIS�A
�d\l'Y S A o lUI S

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de mobiliários sob medida, des
tinados à sala de vacina da Unidade Sanitária Central do Municipio, conforme
especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de
outubro.de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

Até às 10:15 horas do dia 13 de novembro de 2008, na Coordenadoria de Proto

colo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO

1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos enve

lopes serão às 10:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria

de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 25.464,00
(vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). INFORMAÇÕES: A
íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

'

Jaraguá do Sul (SC), 27 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 162/2008
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: menor preço por item
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de 01(um) conjunto de parque
infantil, destinado para a E.MEF. Cristina Marcatto, conforme específlcações de
scritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17

de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DAtA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas

do dia 13 de novembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09:10

horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licltaçôes e Con

tratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 8.000,00 (oito mil reais). INFOR
MAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet

no endereço www.jaraguadosUl.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 27 de outu_�ro de 2008:

CELSO'ORLANDO PíRMANN - Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 163/2008

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Processo: 59/2008-FMS TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, em conformidade com as

especificações do Anexo I deste Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/20Q2,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de

2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELoPES (PROPOS.
TA E HABILITAÇÃO): Até às 11 :00 horas do dia 12 de novembro de 2008,.na
Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, sita Da

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. Abertura dos enve

lopes 01 -PROPOSTA: às 11: 1 Ohs do dia 12 de novembrode 2008, na Coordena
doria de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das

PROPOSTAS, pela equipe Técnica da Coordenadoria de Informática. Obs: para
esta sessão não há necessidade da presença dos representantes. O CREDEN

CIAMENTO dos representantes, a disputa dos lances e abertura dos envelopes
02-HABILlTAÇÃO serão às 09:00hs do dia 14/11/2008, na Coordenadoria de

Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$ 55.350,00
(cinqüenta e cinco mil; trezentos e cinqüenta reais). INFORMAÇÕES: A íntegra
do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua'
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molh�, município de Jaraguá do

Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 27 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - SeCretário deAdministração
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BANANA JOE
, No dia 1° de novembro coin novos ambientes, mais conforto e segurança,
o Banana Joe antecipará o chegado do verõo no praia de Ubotubo, com uma

festa que marcará o início do temporada 2009. Poro movimentar o primei
ro noite do reestréio: o banda Tioveyo, estreando o novo palco do coso. No
espaço do músico eletrônico, o destaque é poro o OJ Fábio Castro, autor do
hit Monday, que está entre os mais tocados de diversos rádios do país . .Festa
imperdível. Mais informações, no site www.oloingressos.cóm.br.

" A paz, se possível.
. mas a verdade a

qualquer preço',
LUTERO

BROCHANTE
Olho só, o chá verde e camomila
estõo em baixo entre amulherado,
pois podem comprometer o libido.
Segundo estudos recentes, tema
dos em grandes quantidades, tiram
"aquela vontade". As mais acesos,
é cloro, estõo fugindo dos tais chás
"como o diabo foge do cruz!".

IN LOVE
Um romance que está firme e forte é
.des apaixonados Augusto Ribas e Clou
dete Medeiros. A duplo nõo se largo. É
bonito de ver.

DOIS GUMES
Do alto de suo popularidade e dos
discursos brincalhões, luJo está
rouco de repetir que o Brasil está
preparado para superar o crise

. mundial - e Deus queira que este
"

jo- e mondo o povo consumir, com
prar à visto, importar, exportar etc.
Tem o retórico de um presidente de
um país riquíssimo. Aposto� cem
bom humor, no credibilidade de
seu governo. Ouem viver verá! .

NIVER
A minha querido amigo Regi Bom
bom festejo, hoje, 00 lodo do ama

do Jardes Jordel Mhor, 12 anos de
feliz vida conjugal. Parabéns e que
esta uniõo dure poro sempre.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu grande
amigo Valdir dos Santos, do Pe
dreiro Rio Bronco. Figuro simples
e gente boa, que lê todos os dias
o coluna poro ficar super ontenado
nos melhores notícias do cidade.

:tjJ:SPORT ,�17.
C> l:?<1§¥>Ul!>:'

Troféus e Medalhas

3275-4044
""

A bonito Rosecler Jeniffer é o Rainha dos Tradições, em Joinville

NAS RODAS
.

FÉRIAS PARA A GATA
• O empresário Paulo Renato era Tirando merecidos férias o partir de
uma dos presenças, mais elegantes hoje, Ester Zen, a gerente geral do
e bonitos, no evento no Coso Gerol- - revisto Nosso. Retorno só dia 4.

'

do em Joinville, que sacudiu o high-
society na noite de terça- fei roo

• A minha,querido amigo Corio Hen
ning, do Rocha, fez pim-pam-pum,
esse fim de semana, na cidade.

DÁ-LHE .
.

Olho que ironia. O piloto. Ru-
binho tem a chance de tI,nal
mente dor 00 Brasil um titulo

mundial de fórmula �., Basto
bater em Hamilton e �lfa-Io d,a
corrido. Dá-lhe, Rubmho,

da-

lhe �ubinho!!!

• O advogado Sávio Murilo de Aze
vedo e suo Mariléio, em breve esto
rõo de CEP novo.

• O radialista Jnílsen Angeli esta
solteirinho nos bolados.

As empresários:
Giovana

Wacherhage,
None Schmitt,
este colunista,
Morcela
Wacherhage,

'"

Lojas Kargo, e o

escrivã Rute dos

Anjos. Terça
'feira, durante
concorrido noite
de modo, na
Coso Geraldo
em Joinville .

BC' . 'f ·11
" om essa, . UI.;

DICA DE QUINJA'
Assistir ao filme Momma Mio,

.

, no Cine Shopping Breithaupt 3.
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Caratê na Arena
Jaraguá do Sul sed iou, em abril, o zonal sul-sudeste de caratê.

Agora, de 14 o 16, o Arena Jaraguá será p'alco do Campeonato
Brasileiro do Federação Interestilos. Serão cerco de 2 mil atletas
de todo o país no principal competição do modalidade. leandro
Gambetta, técnico do Yamabushi e articulador do evento, acerto
os últimos detalhes para organizar o evento. É importante que o

Arena obra espaço poro outros modalidades e eventos. Este é um

ponto que preciso ser lembrado. Se não cuidar direito, pode acon
tecer que nem Brusque - uma Arena inacabado, vezie.e que lotou
apenas duas vezes (no inaüguração e no final da ligo em 2005)�

COPASC
O Marcílio Dias anunciou em seu site oficial que desistiu do Copo San- '

to Catarina. O Atlético de Tubarão, ou Cidade Azul,Winformou que fez
parceria com os times de Itajaí e Ibirama poro poder jogar o Copinho.
E o Federaçgo, Cot�rinense de Futebol nãQ'deu uma vírgula d,a mu

dança dos tl!pes,)m seu site- oficial. Aliás, na'tabêla, de cilmpetição,
ainda consta () nôíne do'Marcílio Dias. Depois do.saído do assessor de
imprensa da.entidade, conseguir informação do FCfé um martírio.

PRÊMIO GUGA KUERTEN
Até o dto 16 de novembro, os internautas podem votar no Troféu Gus
tavo Kuerten. A pessoa pode votar no melhor atleta, atleta-revelação,
melhor entidade- esportivo, melhor técnico e melhor equipe. Poro par
ticipar do votação/só «mtrar no site www.sol.sc.gov.br e clicar no selo
indicativo,do prêmio. 9,�pois de receber o votação dos internautas, o
Conselbo Estadua� deDesporto se reunirá poro escol�ef os eleitos.

NA BASE
O Brusque saiu no frente no final do Estadual de futebol júnior. Jo
gando em coso, o time do Vale do Itajaí venceu ri Avaí por 2x1 e agora
joga por um empate; amanhã às 17 horas no Ressacada. Já o leão
da Ilha preciso vencer no tempo,normal poro levar a decisão'para
o prorrogação e, aí, tem o vantagem do placar igual. Já no juvenil o
Figueirense venceu foro de coso o Criciúma por 1xO e domingo, dia 2,
Jogo no Orlando Scarpelli pelo empate.

CASOTIAGO
O técnico, Fernando Ferretti é um dos que mois torce .para que o

Malwee e o goleiro TIago entrem em acordo. "Eu vejo boa vontade
do patrocinador e do diretoria poro que isso aconteço". Mos depois
do Mundial, ninguém sentou poro conversor sobre isso. Sobre ter três
arqueiros de nível no time, Ferretti diz que o problema é deles. "Eu
acho ótimo o time ter três goleiros, porque o gente precisa. E o técnico
vai colocar jogar quem estiver melhor. Eles que devem correr atrós da
vago", 'comento,�. 'Yamos qguardar os cenas do ,próximG capítulo.

'� N.

esporte@ocorreiodopovo.com.br :

Falando em próximo, antes do
início do treino de ontem, o

técnico reuniu os jogadores no

vestiário para ver o tape do Jo
açaba. "Trabalhamos um adver
sário de cada vez. E 'o Joaçaba
tem uma marcação agressiva e

é exatamente isso que vamos

priorizar nos treinos", comen
tou. Com a indefinição sobre a

Taça Brasil, a obrigação de ser

campeão' estadual aumentou.
"Temos de vencer para ir ano

que vem. Acredito que temos

poucas chances de disputar a

Taça Brasil neste ano", disse
o treinador. Com a mudança
do regulamento; a Malwee só

jogaria a competição caso Ma

capá abrisse mão de sediar a

disputa,

CAMPEÕES DE VOLTA

Goleiro Franklin é um dos que voltou da Seleção depois do título mundial conquistado no Rio de Janeiro

Todos na Malwee de
olho no Catarinense
Time volta à quadro. neste sábado em Joaçaba
JARAGUÁ DO SUL

Depois de quase 50 dias
tendo de dividir o elenco
com a Seleção Brasileira, o

técnico da Malwee Fernan
'do Ferretti já vem treinando
com o time quase completo.
Não fosse a lesão o craque
Falcão e o empréstimo de
Cabreúva para a lntelli (ele
não pode disputar o Catarí

nense), todos os atletas que
têm contrato com a Malwee
treinam desde segunda-feira:
de olho na fase decisiva do

Estadual da Divisão Especial.
Neste sábado, às 20h30, eles
enfrentam Joaçaba fora de
casa, pelo primeiro jogo das
quartas-de-final.

O ala Ari, que participou
da campanha do título mun

dial com.a Seleção Brasileira,

é um dos que volta à rotina
de treinos com o clube [ara
guaense. "A gente volta feliz

por ser campeão, nos traz

uma motivação maior. Quan
do vencemos a Liga, não tive
mos muito tempo para curtir,
mas quando se está sempre
ganhando títulos, é mais fá
cil 'de se emendar uma com

petição na outra", comentou.
AléÍn dele, Lenísio, Falcão, '

,Tiago, Franklin, o preparador
físico João Romano e o mas-

soterapeuta Maurício Lean
dro também ajudaram o Bra
sil a recuperar a hegemonia
no futsal mundial.

Ferretti, também acredita

que o título ajuda o jogador a

manter o foco nas competições.
"É mais fácil para religar a con
centração no próxil1!0 desafio". JULIMAR PIVATTO

Requisitos

SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
.JARAGUÃ DO SUL

Informações do Proceeso
Seletivo

INSTRUTOR DE
CURSOS

'- Fonnação Superior em.Educação Fjsica ; _

- Experiência e conhecimento comprovado na área de
Musculação, Ginástica e Bike !ndog!
- Registro no CREF.

obsiDisponibilidade de horários.

Area de Atuação

DEMAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.sesc-sc.com.br

Encaminhar curricula para SESC
Jaraguá do Sul ou pelo site

.WWW.sesc-sc.com.br Banco de
Talentos até 03/11
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Times joraguaenses buscam vaga
Sub-17 feminino e sub-20masculinojogam o returno do quadrangular semifinal
JARAGUÁ DO SUL

OS campeonatos estadu
ais de futsal estão chegando
à reta final. Neste fim-de-se
mana, duas categorias entram
em quadra: o sub-17 femini
no e o sub-20 masculino. As
meninas da equipe Malwee/
Girolla/Arweg/Kelme/FME fa
zem o returno do 'quadrangu
lar semifinal do Campeonato
Catarinense de Futsal Sub-17
Feminino> Taça Orbital Cen
ter em casa.

O time joga no ginásio da
Marisol a partir de amanhã,
e no ginásio da Arsepum
no sábado. A Malwee sub-
17 defende a vice-liderança
da Chave E. Elas estão com

seis pontos, três a menos que
Brusque, líder do Estadual.
Unesc está em terceiro; com
três, e Vasto Verde, em quar
to, com zero.

Para se manter na segunda
colocação o time precisa ven
cer uma das três partidas que
irá disputar. Caso elas der
rotem todas as adversárias,
além de assumir a liderança,
a Malwee sub-17 traz o tur-

Pomerode

entrega obras
A 48a edição dos Jogos

Abertos de Santa Catarina,
que acontece dos dias 20 a

29 de novembro, recebe os

últimos detalhes. O bolão
23 feminino, o punhobol e o

futsal feminino terão espaços
remodelados durante a reali

zação do evento. As obras de

ampliações emelhorias foram

entregues na última semana

pela Prefeitura de Pomerode.
- Na Sociedade 25 de julho,

as canchas do bolão 23 rece

beram reformas completas,
num investimento total de R$
60 mil. Outre investimento
foi de R$ 345 mil para con

clusão da pista de atletismo e

no novo campo de punhobol
e a quadra da Associação Es

portiva Floresta foi ampliada
durante quatro meses. O local
receberá as disputas do futsal
feminino nos Jogos Abertos
deste ano. O valor investido

chegou à casa dos R$ 25 mil.

no do quadrangular decisi
vo para Jaraguá do Sul. Pela

. Chave D, Chapecó e Caçador
já garantiram a classificação.

Assim como as garotas do
sub-17, os jogadores do sub-
20 da Malwee/FME· também
disputam o quadrangular se

mifinal do Campeonato Ca
tarinense de Futsal Sub-20
Masculino. A etapa, que acon

tece em Joinville, promete ser

bastante disputada. A Malwee
sub-20 é líder da Chave M,
com seis pontos, empatada
com Tuper/São Bento do Sul.
Joinville e Nova Trento têm
três pontos cada.

No total o time jaragua
ense disputou 18 partidas,
venceu 16, empatou uma e

perdeu outra. A equipe tem

o melhor ataque da compe
tição: 98 gols marcados e 49

sofridos. Os dois times me

lhores colocados do grupo
disputam o título do Estadual
com Unisul e Xaxiense, elas
sificadas da. Chave L. Além

disso, a Malwee/FME chega
motivada depois da conquis
ta dos Joguinhos Abertos. Meninos joroguoenses estão no vice;lideronço do grupo e jogam em coso

111 MEIA MARATONA

ATLET�S CONSEGUEM BOAS COLOCAÇÕES
OS atletas jaraguaenses Clóudio (E) e Alícia Santos, pai e filho, participaram no domingo da 10 Meia Maratona

de Pomerode. O poi ficou com o quarto lugar gerol no rústico (5,8 quilômetros), com 17min45seg. Jó Alícia con

quistou o bronze no marotoninha. Os troféus e·o largado das provas forom dados pelo ídólo do atletismo brasileiro
Vanderlei Cordeiro, que distribuiu autógrafos no final do corrido.

TABELA·
DE JOGOS
TAÇA ORBITAL CENTER

AMANHÃ
Ginósio do SER Marisol
• 19h - Boroteiro/Brusque x

Unesc/Criciúmo
• 20h - Malwee/Girotlo/
Restaurante Arweg/Kelme/FME
x Vasto Verde/Blumenau �

SÁBADO
" ,,, ,,., , " , .. , .

GinÓsio·da Arsepum
• 9h - Boroteiro/Brusqu,e
Vasto Verde/BlumlJn

h � MolwelJlGiróll.
Restaurante Arwég/Kelme!FME
x Unesc/Criciúma

• 16h - Unesc/Criciúmo x

Vasto Verdé/Blumenou
• 17h - Molwee/Girolla/
Restaurante Arweg/Keime/FME
x Barateiro/Brusque

Copa de Bocha

chega aofim
A 3a Copa Jaraguá de Bo

cha, "promovído por 20 do
nos de canchas de bocha da
cidade, terá a final hoje, às
19h30, no Clube Beira Rio.
O jogo decisivo será entre

. Beira Rio e Estrada Nova.
A competição contou com
mais de 200 participantes e

mais de 390 partidas. O tor

neio, que começou em julho,
tem o objetivo de integrar os
"cancheiros'' de Jaraguá do
Sul. Na primeira edição da
Copa o Bar e Cancha da Vila
Nova sagrou-se campeão.
Na segunda foi a vez do Bar
e Cancha Aloísio, do Lotea
mento Ouro Verde, levantar
o caneco. O organizador do
campeonato, Rudi Reges,
informa que a premiação
e o jantar de encerramento
da competição acontece na

próxima segunda-feira, 3
de novembro, também no

Beira Rio.
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Piloto precisa vencer o GP do Brasil

Massa quer
dobradinha
SÃO PA';LO

A uma corrida para o fi
nal da temporada 2008 de
Fórmula 1, o brasileiro Fe

lipe Massa, da Ferrari, disse
acreditar em uma dobradi
nha com seu companheiro
de equipe, o finlandês Kimi
Raikkonen, no Grande Prê
mio do Brasil, em Interla-

,

. gas; neste domingo.
"O que queremos é uma

dobradinha. Espero que
Kimi chegue em segundo",
afirmou o brasileiro, que
está sete pontos atrás do lí
der Lewis Hamilton na elas
sificação geral de pilotos.

O piloto ainda comentou
suas expectativas para a dis

puta de domingo, e diz tor
cer por um resultado ruim
do piloto da MéLaren. "Te
mos que torcer por um re

sultado ruim de Hamilton,
o que não é fácil", finalizou
o competidor, em entrevista

, no Salão do Automóvel, em
São Paulo.

.

Para conquistar o título
do Mundial, Massa precisa
chegar em primeiro e torcer

para que o inglês Lewis Ha
milton chegue no máximo
em sexto lugar ou, terminar
em segundo' e esperar a oi-

.

tava colocação do piloto da
McLaren.

Durante a coletivaMassa
falou também sobre a previ
são de tempo para domingo.
O Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais] pre-
vê um domingo de tempo
nublado, com temperatura
entre 17°C e 25°C. "Esta
mos preparados para tudo.
A Ferrari vai-ser forte em In- .=

terlagos", avaliou Massa.

RODADA DE HOJE

ESPORTE'

Todos contra o rebaixamento
Nos três jogos de hoje, a hriga é para tentar fugir daSérie B
DA REDAÇÃO

Três jogos completam nes

ta quinta-feira a 32a rodada
_

do Campeonato Brasileiro,
,

com destaque para um con

fronto direto na luta contra o

rebaixamento: Vasco e Atléti
co Paranaense se enfrentam
no Rio, num jogo em que o

derrotado será forte candida
to ao descenso.

O time carioca começou a

rodada na penúltima posição,
com 30 pontos, um a menos e

um posto atrás do time do Pa
raná. Ambos tentam manter
o embalo, depois das vitórias
obtidas na última rodada: o

Vasco derrotou o Goiás fora'
de casa, por 4x2, enquanto
o Atlético venceu o Cruze i

ropor 1xO, na Arena da Bai- '

xada. O alvinegro ainda não

poderá contar com o atacante
Leandro Amaral. Ele conti
nua sentindo o tornozelo es

querdo e só voltará quando
estiver 100% recuperado. Já o

técnico Geninho, do Atlético,
não sabe quem vai começar
jogando: "Desde que cheguei,
não consegui repetir o time",
reclamou ele, se referindo ao

alto número de lesões.
Fora da zona de rebaixa

mento e também embalado, o
Fluminense faz outro confron
to direto contra a queda para
a Série B: vai a Florianópolis
para enfrentar o Figueirense,
com quem divide a posição,
com 34 pontos, levando van-

,�

,c

_ � 4J,

Renato Gaúcho comanda os treinos do Vasco, que faz confronto direto hoje contra o Atlético Paranaense

Mais longe do fantasma
No outro jog{) desta qulnte,

enfrentam-se dois times em site

açõo mais tranqüila: o Sport, com
41 pontos, pega o Santos, que
tem 39 e afasta de vez o risco de
descease- com mais uma vitória

- o problema é conseguir os três
pontos como visitante, coisa que
o Santos obteve apenas duas ve·

zes neste campeonato. Já o time
pernambucano espera fazer valer
o mando de campo.

zona de rebaixamento. O téc
nico tricolor, René Simões, vai
repetir a escalação do time que
venceu o Palmeiras por 3xO no

último domingo. Parece que a

chegada do treinador deu novo
ânimo ao time, já que os joga
dores não escondem os elogios
para ele.

Na treino de ontem no Fi

gueirense, o esforço foi tão
forte que dois jogadores pas
saram mal. O atacante Tadeu
e o jovem William Matheus
não suportaram o rigor ex

cessivo aplicado pelo técnico
Mário Sérgio, nas jogadas, de
marcação. Willian deve' ser
escalado como titular do time
catarinense.

tagem apenas no saldo: -2,
contra -24 dos catarinenses,

Quem perder também corre o

fisco de terminar a rodada na

Um brasileiro na lista dos melhores da .Fifa
Kaká é único jogador do Brasil indicado para ganhar o prêmio de melhor do mundo

SÃO PAULO

O meia Kaká, do Milan, foi
o único jogador brasileiro es

colhido para integrar a lista de
23 jogadores indicados para Q

prêmio de melhor jogador do
,

rnundo de 2008 na eleição da
. Fifa. Além do brasileiro, no
mes como o dos argentinos
Agüero, do Atlético de Madri,
e Messi, do Barcelona e defa>

,� vorito Cristiano Ronaldo; do
Ü' .

g Manchester United, também
� integram a relação.

Kaká disputa o título coin 23 jogadores Desta vez, o português é o

favorito para ficar com o título.
O atacante do Manchester foi
eleito o melhor jogador da últi
ma edição da Liga dos Campe
ões. Deco também está entre os

indicados-A list� conta ainda
com dois goleiros: Buffon, da
Itália, e o espanhol Casillas.

Além do goleiro, a Espa
nha terri outros cinco nomes:

Fernando Torres, do Liverpo
ol, Xavi e Iniesta, do Barce

lona, Fabregas, do Arsenal,
e David Villa, do Valência.
O russo Arshavin, do Zenit,

é a grande' surpresa da lista ..

A cerimônia que premiará o

melhor do ano está agendada
para o dia 12 de janeiro, em
Zurique, na Suíça.

Com a prata olímpica, três
jogadoras brasileiras apare
ceram na lista de indicações.
Além de Marta, atual detento-
ra do título, e Christiane; ter
ceira colocada na última elei
ção, Daniela Alves também
concorre. ao prêmio deste ano., <:"

A alemã Birgit Prinz também
está entre as concorrentes.
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TURISMO

MANIDADA
Cercada porcolinas, Olinda respira cultura sempre num clima festivo

Olinda fica ao norte de Re
cife; não existe nenhummarco

físico que separe as cidades.
De carro, o centro de Olinda
fica a aproximadamente 15-20
minutos do centro do Recife,
e a aproximadamente 20-30
minutos da praia de Boa Via

gem. Dada a proximidade, é

perfeitamente possível ficar
em Recife' e visitar Olinda,
ou vice-versa; apesar de ser

menor em área, Olinda dispõe
de uma boa seleção de h_otéis,
pousadas e restaurantes para
atender os visitantes.

Alguns aspectos diferenci
am as duas cidades. A primei
ra e mais evidente' diferença
é quanto ao relevo: enquanto
Recife é quase que totalmente

plana, Olinda (principal
mente na região histórica) é
uma sucessão de colinas. Es
sas colinas foram a origem do
nome da cidade; conta-se que
Duarte Coelho, o nobre portu
guês que recebeu a região de
Pernambuco como capitania
hereditária, ao defrontar-se
com a visão do alto das co

linas, teria exclamado: "Oh,
linda visão para se construir
urna vila".

'

Se os portuguesesse encan
taram com as colinas; os hol
andeses preferiram as terras

planas do Recife, que muito
lembravam a Holanda: Recife
cresceu ao redor do seu porto,
o qual se desenvolveu durante
a ocupação holandesa. E isso

explica outra diferença que
se nota entre as duas cidades:
enquanto Olinda manteve um

ritmo mais pacato e festivo,
Recife de-senvolveu ao longo
dos séculos sua vocação com

ercial. Olinda, por outro lado,
sempre procurou preservar
suas riquezas históricas e cult
urais; não existem edifícios ou

casas de arquitetura arrojada

em Olinda; em 1982, a Unes
co elevou Olinda à condição
de Patrimônio Cultural da Hu
manidade.

Dona do maior carnaval do
mundo, as ladeiras de Olinda.
enchem-se de fantasias e cores

durante os quatro dias de fo
lia. A brincadeira é acompan
har as troças carnavalescas,
clubes de frevo, maracatus,
afoxés, bonecos gigantes e

qualquer outro batuque que
por ali' passar. Enfeitada por
igrejas, seminários e casarias,
a cidade atrai visitantes de to
das as partes do mundo. Quem
chega a Olinda se encanta.

Os guias mirins são ótimas

companhias para conhecer
a cidade. Explicam de forma
rimada emuito engraçada toda
a história. Com eles, é possível
conhecer os Mercados da Ri

beira, do Varadouro, oMirante
do Alto da Sé, o Seminário,' o
Museu de Arte Sacra, entre
outras construções que levam
o visitante ao passado.

O circuito das igrejas tam
bém merece' um destaque
especial. Existem inúmeras
delas, dedicadas aos mais dife
rentes santos, além dos nichos

espalhados pela cidade, que
contam a trajetória de Jesus
até o calvário.

PraiasRuas estreitas
e construções
antigas encantam
turistas que
chegam a Olinda

São apenas 11,26 quilômet
ros de litoral, distribuídos em

, sete praias, algumas das quais
inacessíveis para banho de
mar em virtude da topografia
das áreas, mas extremamente

convidativas ao lazer contem

plativo. São as seguintes as

praias de Olinda:
I

• Praia da Ponta D'el Chifre;
• Praia dos Milagres;
• Praia do Carmo;
• Praia do Farol;
• Praia do Bairro Novo;
• Praia de Casa Caiada;
• Praia de Rio Doce.

Natureza também é um dos
atrativos da cidade, que
conta com sete praias

art
8 dias e 7 noites
A partir de 10x

R$ 158,00
Saídas 12, 26/nov e 3, 17/dez
Aéreo desde Florianópolis

8 dias e 7 noites
A partir de tOx

R$ 208,0'0
Saídas 12, 26/nov e 3, 17/dez
Aéreo desde Florianópolis

(47) 2106 - 0101

'Favor Consultar sobre os roteiros 'Preços por pessoa, sujeito a disponibilidade .

• <

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE] O CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2008 ECONOMIA--�------

Como estamos e
. .

paraonde vamos
Dado ao recebimento de consultas sobre o que con

síderar para análise de risco no atual momento de crise
econômica, quando alguns até lamentam não entenderem
mais de economia para interpretar os fatos, como econo

mista digo que temos facilitadores, mas também mnitas
dificuldades diante da gravidade da situação. Primeiro,
basicamente, sabemos que existem quatro categorias de
risco a serem analizadas: risco de mercado, risco de pesso
as, risco financeiro e risco tecnológico. Através do capital
de clientes você pode buscar dados e gerar informações
para extrair conhecimento sobre comportamento e previ
sões do mercado futuro. É hora de ligar para seus clien
tes e perguntar sobre a forma como a crise está afetando
ou afetará seus negócios, e por conseqüência, o seu. Com

relação às pessoas, você deve fazer um mapeamento so

bre o capital intelectual dos colaboradores e verificar a

possibilidade de ter de abrir mão de alguns colaborado
res se o mercado encolher. Mas quem e como demitir se
você não tiver isso planejado? Como vivemos uma crise

que tem seu epicentro no mercado financeiro, é natural.

que o sistema bancário vá colocar um maior número de

restrições, abandonando o "subprime", isto é, créditos de
maior risco, cortando limites de todos os tipos, mesmo os

já assinados e que você contava como certo. Logo, tudo se

toma incerto e o risco financeiro é o mais visível.' Se você
necessita de alavancagem financeira, é hora de pensar no
risco de .ser cliente de bancos fora dos estatais, como CEF
e Banco do Brasil, e privado como Bradesco, pois ao que
parecem, todos os demais diminuíram a oferta de crédito,
aumentando emmnito os cortes de financiamento e taxas

.

.

<-

de juros.
Quanto ao risco tecnológico, o adiamento de aumento

do estoque de capital por falta de fínancíamento poderá
prejudicar a melhoria dos processos produtivos de bens e

serviços. Segundo, tudo é uma questão de "atitude". Há

pessoas que vêem apenas a crise e passam a ficar deses
timulados e injetam pessimismo nas veias. No longo pra
zo todos estarão falidos. É hora de por foco no negócio, ,

assegurando uma visão para a empresa, prover vantagem
competitiva sabendo que existem diferenças entre sonhar
e fazer. Amadureça o conceito do negócio compartilhan
do com outros interessados, clientes, fornecedores e co

laboradores mim processo de divergência e convergência.
Uma palavra chave para esses tempos: inovação. Foque

o comprometimento das pessoas-chave e comprometa-se
como empreendedor. Terceiro, há fatores essenciais nos

momentos de crise como: avaliar com freqüência o con

ceito de negócio; conhecer cada vez mais seu mercado e a

situação do setor de atuação (ação dos concorrentes); am-,
pliar a capacidade de gerenciamento para trabalhar com

pessoas; aplicar maior criticidade aos controles fínanceí
ros e procurar se antecipar as mudanças. Agora, se você
não ganha dinheiro fazendo tudo isso, porque você ainda
está no negócio? Dai: um passo atrás significa avançar em
outra direção. Tudo o que estamos presenciando é uma

descontinnidade, isto é, uma confluência de eventos e ten

dências que mudam de forma significativa as estruturas
ou as "regras do jogo". Já havia mnitas publicações de que
nada que está acontecendo é por acaso, elas já existem há

algum tempo. A desregulamentação do sistema financei
ro mundial como causa data de 1984, derivativos, titulos
complexos, subprime, dê o nome que qniser, estava tudo
lá e com a combinação de tendências e eventos existentes
o resultado está aí. A extensão do dano será proporcional
a extensão da oferta de títulos lastreados em hipotecas e

fundos de alto risco, caixa preta até o momento. Já 'não
somos mais os mesmos, pois os cenários mudaram e nos

obrigam a mudanças. Omundo se descobre cada vezmais

interligado com países influenciando e sendo influencia
dos por outros. Os governantes assumem' a responsabi
lidade de salvar bancos e organizações para evitar que a

'

turbulência vire ummassacre geral. Quando tudo passar, e
vai passar, talvez o mundo e seus governantes façam uma

"mea culpa", tendo o mesmo interesse em salvar populações
que agonizam de fome com a mesma tenacidade aplicada
para salvar banqueiros. Quanto seria necessário para salvar'

populações famintas? Para essas populações existe a "ajuda
humanitária". Para os bancos, a "ajuda sanitária". Sim, sanitá
ria porque sem dinheiro tudo fica emporcalhado, e irrigando
o sistema com recursos dos tesoÚros dos paises, tudo volta a

ficar limpo, ou melhor, saneado. Os bancos estão com os co

fres cheios, mas não vão levar essas benesses para as empre
sas, pois não é do seu interesse. O dinheiro vem do tesouro e

para lá retoma pela compra de títulos do governo por esses
mesmos bancos. Empresários vão ficar de pires na mão, e
o governo, bem o governo só vai dizer que faz a-parte dele.
É um salvem-se quem puder. Para onde vamos? Hora, use
a imaginação e, afinal, prepare-se.

: .
* Professor da Univille e Consultor' brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

Turismo catarinense recebe prêmio
Nosegundo ano consecutivo o Estado é o melhor destino no Brasil

Neste ano, Santa Catarina
recebeu o maior destaque da Ba

edição do Prêmio Viagem e Tu
rismo. Pela terceira vez na his
tória do Prêmio VT, é o melhor
Estado no segundo ano conse

cutivo, segundo os leitores. No
ano passado, o Estado acolheu.
quatro milhões de turistas, um
milhão a mais que em 2006.
Desde Z005, R$ 3QO milhões
foram investidos em infra-es
trutura e promoção. O turismo
catarinense gera uma receita de

quase BOO milhões de dólares.
O Costão do Santinho foi con

siderado omelhor resort de praia,
do Brasil. A capital Florianópolis
é a vice-campeã entre as cida
des, superada apenas pelo Rio

.

de Janeiro. O Beta CarreroWorld

segue como vice-campeão entre
os parques temáticos. Em Lages,
a Fazenda Boqueirão é.vice-cam
peã entre os hotéis-fazenda. D!'Jn
tre as dez praias mais bonitas do
Brasil está Bombinhas, que ficou
para trás, em 3° lugar, por causa

das supercampeãs do Nordeste,
Porto de Galinhas e Jericoacoa
ra (primeiro e segundo lugares,
respectivamente), e Joaquina, em
Florianópolis.

-

No top 10 de diversas cate

gorias, o Estado esteve presente
como resort de interior, o primei
ro lugar foi para o Plaza Caldas
da Imperatriz e a Ba posição com
o Termas de Gravatal. Os hotéis
com o Majestic, na lOa coloca

ção, é um dos mais novos de Flo
rianópolis.
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Além da defesa d� seus direitos, a
evoll.Jção de seus negócips jurídic

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397;99
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EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN. Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

.

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títu'los contra:

Protocolo: 89833 Sacado: TRANSPORTES SPEED FAST LTDA GNPJ: 02.977.005/000
Cedente: COM IND BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.8101000
Número do Titulo: 0000201402 Espécie: Duplicata'de Venda Mereantll por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 03/1012008 Valor: 267.50

Protocolo: 90260 Sacado: EVANIR TRANSPORTES LTDAME CNPJ: 04.707.8281000
Cenente: Vi BREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIALTDA CNPJ: 82.636.754.1000
Número do TItulo: 0000012628 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Aprese"ta��!���.�!RASILS�___. Data���."!."_:__�0!2008 Valor: 196,96

Protocolo: 90374 Sacado: CLEDIR JOSE VIEIRA. CPF: 05S.356.159·96
Cedente:ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Titulo: 50B985(22136Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento: 16110/2008 vaer \97.29

Protocolo: 90474 Sacado: SFP VIDEO LOCADORA DE FITAS E OVO LTDA eNPJ: 07.276.8941000
Cedente: FRANQUIAS VIDEOTEeALTDA

.

CNPJ: 05.353.166/000
Número do Titulo: Me 09!2008V Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação .

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vendmento: 10(10/200B Valoe 3S.80

Protocolo: 90563 Sacado: ZONIC IND COM MAT ElETRICOS LTDA CNPJ: 05.735.7061000
Cedente: SPRINT FOMENTO MERCANTIL LTDA eNPJ: 04.082.9431000

��������it��Jê��� ESpécie Duplicata d6�r;J:n�1��lg!1 f&�mgoor�alor 4 500,00

Protocolo: 90584 Sacado: ZONIC IND COM MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 05.735.706/000
Cedente: SPRINT FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 04.082.943/000
Número do Título: 019196C Espécie: Duplicata de Venda Mercantit'por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/10/2008 Valor: 3.076.00
______� • � v. __

Protocolo: 90565 Sacado: ZONIC IND COM MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 05.735.706/000
Cedente: SPRINT FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 04.082.943/000
Número do Titulo: 0191968 Espécie: Duplicata. de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO

.

Data Vencimento: 15.'10/2008 Valor: 3.076,00

Protocolo: 90575 Sacado: BV GUINDASTES LTDA ME CNPJ: 07.208.1901000
Cedente: COM IND BREITHAUPT SA ' CNPJ: 84.429.810/000
Número do Tilulo: 0000000000 Espéoe: Duplicata de Venda Mereantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento. 10/1012008 Valor: 1.200.00

Protocolo: 90667 Sacado. NILSON JACOB ENGel CPF: 585.708.610-87
Cedente: ROTA COMERCIO DE PRODUTOS AUTQMOTIVOS LT CNPJ: 07 158.6531000

��;�����i:t��8�sco êspécle: Duplicata de 'i5��a:�;:���oi�')1b'i'iro� Valor 230.00

E, como os ditos devedores nem foram encontrados ou se recusaram a aceitar a dev.da intímacao.faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Ma!, Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazo
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Desemprego é o menor desde ·1998
Número de desempregados em setembro foi estimadoem 2,839mi de pessoas
SÃO PAULO

O desemprego nas seis regi
ões metropolitanas pesquisadas
pela Fundação Seade, em con
vênio com o Dieese (Departa
mento Intersindical de Estatísti
ca e Estudos Socioeconômicos),

.

atingiu 14,1% em setembro, a

menor taxa para o mês desde
1998. A pesquisa foi realizada
nas regiões metropolitanas de
Belo Horizonte, Porto Alegre,
Recife, Salvador, São Paulo e

Distrito Federal. Em agosto, a

taxa havia sido de 14,5%.
O total de desempregados foi

estimado' em 2,839 milhões de
pessoas, 72 mil a menos do que
no mês anterior. O nível de ocu

pação subiu 0,8% em setembro
em relação a agosto e aumentou

5,6% em comparação a setembro
de 2007. O movimento da taxa
resultoú de reduções na maioria
das regiões pesquisadas: Recife e

São Paulo e, em menor medida,'
Belo Horizonte e Salvador. Em
Porto Alegre e no Distrito Federal
essa taxa manteve-se relativa
mente estável.

O rendimento médio real
dos ocupados nas seis regiões

metropolítanas registrou um in
cremento de 1% em agosto ante
julho e passou a R$ 1.171,00.
Em comparação a agosto de
2007, ocorreu uma elevação de
4,8%. A massa do rendimento
dos ocupados apresentou au

mento de 1,6% em agosto ante

julho e subiu 10% em compara
ção a agosto de 2007.

Considerando somente a re

gião metropolitana de São Pau

lo, o desemprego atingiu 13,5%
em setembro, amenor taxa para

. o mês desde 1996.
A massa de rendimento dos

ocupados, que é o resultado da
multiplicação do valor dos ren
dímentos e nível de ocupação,
aumentou 1,6% em agosto em

relação a julho. Em compara
ção a agosto de 2007, a massa

de rendimento dos ocupados
.

subiu 6,7%.
O nível de ocupação regis

trou elevação de 0,7% em se

tembro em comparação a agos
to. Em relação a setembro do
ano passado, o nível de ocupa
ção aumentou 5,45%.

AGÊNCIA ESTADO

f

BID: Jovens latinos não estão

preparados para o mercado
BRASíLIA

Mais de 50% dos jovens la
tino-americanos entre 15 e 19

anos não têm um nível adequa
do de educação para conseguir
um trabalho bem remunerado,
constatou um estudo divulga
do pelo BID (Banco Interame
ricano de Desenvolvimento).
No Brasil, o percentual atinge
a marca de 71,6%. A pesquisa
foi feita com base em testes in
ternacionais de desempenho
realizados com os estudantes
da região.

O estudo aponta, no entanto,
que os níveis de satisfação dos
jovens da América Latina com

a educação pública são altos,
comparáveis aos de nações
desenvolvidas. Países como

Venezuela, Paraguai, Bolívia,
Honduras e a República Do
mínícana são mais satisfeitos

que o Japão, apesar de os es

tudantes desses países terem

conseguido uma pontuação
35% menor que a média ob
tida pelos japoneses. De acor

do com a pesquisa, � medida
em que o nível da educação
melhora, as críticas aumen

tam. No Brasil e no Chile, por
exemplo, onde o rendimento
dos 'estudantes está entre .os

maiores da região, os níveis de
satisfação são menores.

O BID utilizou dados da
Pesquisa Mundial do Instituto
Gallup, que entrevistou mais
de 40 mil pessoas em 24 pa
íses da América Latina e do
Caribe, entre 2005 e 2007.

O Ministério da Educação
informou .que considera os da
dosdo estudo do BID defasados.
No entanto; avalia que as ações
que estão sendo desenvolvidas
atualmente pelo PDE (Plano de
Desenvolvimento da Educação)
têm como objetivo sanar os pro-

. blemas apresentados.

Nível de ocupação subiu 0,8% em setembro em relação a agosto e aumentou 5,6% ante setembro de 2007

INDÚSTRIA
,

Indice de confiança
despenca 11,7%
Fundação Getúlio Vargas divulgou

ontem que o índice de Confiança da
Indústria caiu 11,7% em outubro ante
setembro, puxado principalmente pelo
pessimismô dos empresários em re

lação à demanda do mercado. Entre
julho e outubro, o lei recuou de 120,8
paro 105,3 pontos, o menor nível des
de janeiro de 2006.

BC da China corta
juro pela 3° vez
o Banco Central do China cortou

suo taxá básico de juro e o taxo. inci
dente sobre depósitos em 0,27 ponto
percentual ontem, o terceiro corte

promovido pela autoridade monetária
chinesa em seis semanas. Os custos dos
empréstimos bançários de um anb võo
cair para 6,66%, ante 6,93%, enquanto a

taxa básica de juro dos depósitos de um

ano caiu poro 3,60%, ante 3,87%.
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Elvis lideraranking das celebridadesmortas que mais faturam

FAMA E DINHEIRO

Elvis Presley pode ter saído de cena por sua tira "Peanuts".
há várias décadas, mas sua capacidade O .terceiro lugar foi do ator australiano
de ganhar dinheiro está longe de ser re- Heath Ledger, morto em janeiro de over

duzida, tanto que a Forbes.com o consi- dose demedicamentos. Seu último papel
derou a celebridade morta que mais fa- no cinema foi o do Coringa em "Batman
tura pelo segundo ano consecutivo. - O Cavaleiro das Trevas". "Com 'Cava-

De acordo com o site, Presley faturou leiro das Trevas' rendendo 991 milhões
52 milhões de dólares no ano passado, de dólares nas bilheterias mundiais, es- .

auxiliado em parte pelo aumento dos timamos os ganhos de Ledger em 20 mi
visitantes que foram à sua mansão, Gra- lhões de dólares", diz o site.
celand, celebrar o 30° aniversário de sua A Forbes.com informou que consultou
morte, além de novos empreendimentos especialistas e .fontes entre os herdeiros
como o programa Elvis Sirius Satellite das celebridades inàrtas e pesquisou os

Radio. ''As coisas podem andar turbulen- ganhos brutos - não contabilizadas as

tas nos mercados financeiros do mundo _; deduções de impostos, honorários. de
dos vivos, mas o mercado 'dos mortos administradores e outros custos - rela
ainda avança a pleno vapor", disse a For- tivos ao período de outubro de 2007 a

bes.com. outubro de 2008.

Presley faturou mais entre outubro de O físico alemão Albert Einstein é o

2007 e outubro de 2008 do que alguns quarto colocado no ranking, coni 18 mi
deis maiores astros vivos da música pop, lhões de dólares obtidos principalmen
como Justin Timberlake (44 milhões de te da linha Baby Einstein (pertencente
dólares) e Madonna .(40 milhões), disse majoritariamente à Disney) de vídeos e

a Forbes.com. brinquedos para crianças. O produtor
O segundo colocado no ranking, com Aaron Spelling, cujos programas in-

33 milhões de dólares ganhos no ano, foi cluem "Barrados no Baile" é ''As Pante
o cartunista Charles Schultz, que mor- ras", foi o quinto nome no ranking, com
réu em 2000 e é conhecido sobretudo receita de 15 milhões de dólares. Presley faturou 52 milhões de dólares no ano passado, segundo a Forbes

Financiamento sujeito a aprovação de cadastrei taxa de 0.98·% para usados a partir de 2004, com 50% de entrado.

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