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Pesquisa da Universidade de Abertay, na

Escócia, afirma que pessoas canhotas
podem ser mais ansiosos, tímidas ou se
sentirem constrangidas para dizer ou
fazer o que querem. "üs canhotos têm
mais chances de hesitar (frente a uma

situação), enquanto que destros tendem o
'se jogar' mais", afirmou lynn Wright, que
chefiou a pesquisa. Em testes de inibição
comportamento!, 46 homens e mulheres
canhotos pontuaram mais do que os 66
destros testados. Mulheres também pa
reciam ser ainda mais hesitantes do que
homens. lynn Wright acredita que estes
resultados se devem a diferenças nas

conexões dos cérebros dos canhotos e dos
destros. "Nos canhotos o lado direito do
cérebro é dominante e este é o lado que
parece controlar os aspectos negativos
da emoção. Nos destros, o lado esquerdo
domina", afirmou. Mas, os pesquisadores
afirmaram que o fato de que algumas pes
soas usam mais o lado direito do cérebro
ao invés do lado esquerdo não é um indi
cador de suas personalidades. Este traço
simplesmente fornece uma percepção de
como as emoções são processadas.
Fonte: BBe Brasil
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�EDITORIAL

É preçiso plane·â:r

OPINIÃO���������-

Poucosmfuutos de diuva fortefta quarta-fei
ra e a visível falta de planejamento preventivo
resultou em prejuízos �rteriais consideráveis
para tiezenas ª�'famíliasi:,algumas com perdàs
totais. Isso é histórico e tem ori-

gens conhecidas. O alagamento
registrado em vários bairros é a

conseqüência maior da absolu
ta ausência de um trabalho de
dragagem de pas. Um serviço
que, se já existiu, não se l�m no

tícias. A fiscalização caolha tam
bém colabora para o avanço de
cons�ções irtegulares à beira
dos cursos d'água, todas àmercê
das intempéries. O asfalto, cada
vez mais, estende-se COQ1O um tapete preto elIl
todos os bairros. Sensív�is apenas com o saldo
político, gerenciadores do município não têm

demonstrado qualquer preocupação com a in-

;w .'.
:ú':;'�, ?\:£ta-estrutura que fica e aixo das pistas de ró-

lamento. Há ruas recentemente asfaltadas sem
a substítuíçãç da tub

.

ão, quase semp� in
compatível c6m o a que acába por imper-

meabilizar o solo.
Mesma tubulação que até

PouCQ;;fempo ta:t;lÍ�,ém era&u�a
da como rede de esgotos'ao
mésticos, com quilômetros de
entupimento e. ��Jll qualquer
manutenção .. MâS';>para Ilil'í:ldar
este quadro, é preciso plru:Íejar
e não apenas levando
sideraç�� supostas priori' s.

Ê preciso considerar; como

prioridade das prioridades/que
o �eiro q'4� sai dOllfofres da ;prefeiturâ é o
mesmo que sái do bolso do contribuinte. E que
este mesmo contribuinte nem sempre é um

bom gestor .p.o próprio salário.
',y

o q�qgamen��
regt�trado em

vários bairros é o

conseqüência maior
do absoluto ausência
de um trabalho de
dragàgem de rios

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Time do Coração
Nós deveríamos nos orgulhar das coisas boas que

existem em Jaraguá do Sul, pois além de termos uma
cidade maravilhosa, temos também um grande ins
trumento que poderia ser usado por nossos empresá
rios para engrandecer o nome de suas empresas no

cenário econômico estadual e nacional. Há, sem som

bra de dúvida, na çidade, um referencial gigantesco
que, se bem administrado, poderá servir de vitrine
para as empresas exporem seus produtos em todo o

território catarinense e também nacional, através de
nosso Clube de futebol, o Juventus. Não é à toa que
os grandes empresários do mundo usam urn clube
de futebol para suas campanhas publicitárias.

Deve-se investir numa parceria entre o Clube,
empresários e representantes do povo jaraguaense
para dar sobrevida ao nosso Juventus, para que ele
venha forte em Z009 e retorne à primeira divisão do
campeonato catarinense. No 'entanto, para que o clu
be obtenha sucesso nessa caminhada, não só o apoio
da classe empresarial é necessário, mas também a

partícípação maciça do torcedor é imprescindível,
porque este sempre faz a diferença. Ê preciso que o

torcedor do Juventus apóie o time.

Hoje, são muitos os torcedores juventinos que
acreditam que o Juve possa dar a volta por cima e

encontrar novamente seu espaço dentro da elite do
futebol catarinense. Apesar das dificuldades encon

tradas em Z008.
Outro dia, sugeriu-se que cada empresário (empre

sa) jaraguaense adotasse um jogador e que esse jogador
usaria o nome do seu "padrinho" ern sua camisa, esta
poderia ser uma alternativa viável para o clube e para
a empresa. Mas também um patrocínio forte de uma

única empresa estampada na camisa poderá ser bas
tante útil para ambas as partes. Com isso teríamos bons
jogadores -8 um time competitivo representando nossa

cidade. Para que tudo isso se torne realidade é preciso
unir as forças política, empresarial, direção do clube e

torcedores. Cada qual com sua função. Assim, nosso
Moleque-Travesso conseguirá se reerguer e irradiar o
brilho do potencial econômico de Jaraguá do Sul pelos
estádios de Santa Catarina.

PATRíCIA CAROLINA PETRI, ESTUDANTE E TORCEDOfV\ DO JWENTlJS

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

Empreendedorismo e conhecimento acadêmico

GUIDO JACKSON

BRETZKE,
PRESIDENTE DA
ACIJS • ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGUÁ DO SUL

A história tem registrado no mundo in
teiro exemplos de projetos bem sucedidos
de negócios que surgiram da criatividade e

do talento individual. Empreendimentos que
prosperaram apartir de idéias aparentemente
simples e que hoje se constituem em marcas

consagradas ou corporações que estão pre
sentes globalmente. Aqui, pertinbo de nós,
há exemplos claros de empreendedorismo
nascido, como se costuma dizer, "no fundo
de q_uintal".

E claro que em muitos destes casos,

quando aconteceram, a realidade era ou

tra. Pode-se dizer que talvez não houvesse
a concorrência que hoje existe ou que "quem
sai na frente leva vantagem". Com certeza,
diferenciais são importantes e às vezes deter
minantes para o êxito ou o fracasso. Também
não se questiona que a boa gestão financeira
e dos recursos humanos é o ponto de equi
líbrio, alinhadas as diretrizes de marketing e

de relacionamento com os vários públicos de
qualquer organização.

Nada disto está fora de questão. Ao con

trário. Entretanto, parece um caminho irre
versível que o empreendedor moderno bus

. que continuamente agregar ao seu negócio
outras experiências e conhecimentos. Um
caso típico de parceria que já mostrou êxito
e deve ser estimulada é a relação com as es

colas, especialmente aquelas estruturadas e

capazes de oferecer a contribuição acadêmi
ca via pesquisas e estrutura de laboratórios.
Durante a última plenária, aAOJS abriu esse

debate, que não chega a ser novidade, mas
precisa estarnapauta das empresas, especial
mente aquelas que precisam de suporte além
dos seus portões.
A relação com as instituições de ensino

é uma via demão dupla Ein Santa Catarina e

aqui naregião, temos possibilidades de usufruir
deste conhecimento e aplicá-lo aos nossos ne

gócios. Além das escolas, com um cunhomais
acadêmico ou de seus laboratórios para aplica
çõesde testes e desenvolvimento de produtos, -

aregião conta com o JaraguaTec, onde o empre
endedortem a condição de se desenvolvercom
os recursos para. dar os passos iniciais em seu

negócio. Ê urna questão de saber aproveitar
as oportunidades.

.
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FALA Aí!

"o governador
traiu o Magistério. "
JOARES PONTICElLI {PP},

DEPUTADO ESTADUAL, criticando
Luiz Henrique da Silveira (PMOB)
pelo veto ao piso nacional dos

professores.

"Como pode se

prestar a esse papei?"
ANA PAULA LIMA {Pn,
DEPUTADA ESTADUAL
questionando veto do

governador Luiz Henrique
ao piso nacional do magistério.

"Tem de olhar
muito antes
de comprar."

06ÊNIA FONTANA, 55, DONA
DE CASA, sobre o crescente
custo dos alimentos frente
ao salário que recebe.

Mobilidade urbana
Em 1940, o Brasil tinha 31 % de sua população morando em área urbana.
-Em 2003, esse percentual já era de 82%. E, conforme estatística do IBGE, no
ano 2000, havia 25 milhões de brasileiros (14,5% da população) com algum
tipo de deficiência. Além disso, há. pessoas obesas, anões, idosos e mulheres
grávidas que também devem ser incluídos nas questões da mobilidade. No
total, hoje seriam 55 milhões de pessoas nessa situação. São números do
1° Seminário Estadual de Acessibilidade realizado em Florianópolis. O ge
rente de Integração das Políticas de Mobilidade do Ministério das Cidades,
Cláudio Oliveira da Silva, disse que o governo tem como meta implantar o

Programo de Acessibilidade em todos os municípios. Isso começou em 2004,
depois de estatísticos assustadoras. Uma dos cidades que já dispõe de polí
tico próprio de mobilidade é São Paulo, com a Lei 14.073, de 18 de outubro
de 2005, sancionado pelo então prefeito José Serro (PSDB). Jaraguá (foto)
e região estão o anos-luz desta realidade, mas o assunto moHvou discursos
inflamados de candidatos o prefeito. Perguntar não ofende: vão fazer?

NOARAME
Deputallo estadual Nilson Gon
çalves (PSDB) pode ser expulso do
partido. Apoio ao colega Darci de
Mattos (DEM), o candidato do pre
feito Marco Tebaldi (PSDB), teria
sido fechado em troca de dívida
superior o R$ 50 mil do tucano com
a Prefeitura, quitado pouco dias
antes de começar a campanha. Nil
son foi reeleito deputado em 2006,
com 54 mil votos. Destes, 1.183 em

Massaranduba, 961 em Jaraguá, 64
em Corupá, 645 em Guaramirim e

outros 456 em Schroedet

INSEGURANÇA
Comunidades interioranas de Guara
mirim estão apavorados. Na noite de
quarto-feira, mais um assalto na região
de Estrada Comprido, levando pânico às
pessoas que moram na região. E o que
podem fazer os políticos daqui? Nada, o
não ser mobilizar as comunidades, pedir
e protestat Durante décadas, sucessivos
governos, e o atual não é diferente, não
investiram de forma continuado em se

gurança pública. E deu no que deu. O que
temos visto, no verdade, é o quebra-ga
lho de sempre.

CONTAS
Jaraguá do Sul, Guaramirim e Massa
randuba sõo municípios onde ainda não
se sobe se haverá governo de transição,
com os atuais prefeitos e secretários
repassando aos eleitos a realidade dos
contos destas prefeituras. É reflexo de
desavenças políticas incontornáveis, em
prejuízo direto dos que votaram pela mu

dança e dos comunidades como um todo. .

E vai servir, por certo, como o desculpo
de sempre poro alguns meses de inércia
o partir de janeiro.

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2008

DITO. E FEITO
Mário Fernando Reinke (PSDB), prefeito eleito de Massaronduba é o pri
meiro o anunciar nomes poro o primeiro escalão. Um deles é o vice-prefei
to eleito Armindo César Tossi (PSDB), que assume o Agricultura em 2009.
Reinke cumpre o prometido. O de fazer do vice um membro efetivo de seu

governo, 00 contrário do que ocorre no maioria dos prefeituras, onde não
possam de peças decorativos, no mais substituindo o titular nos fériós.

CAUSAS 1
Tubulação antigo, entupido e de diâmetro insuficiente e asfalto para todo
lodo, impermeabilizando o solo, resulto em alagamentos no região central
do cidade como ocorreu no tarde de quarto-feira, 5. Nos bairros o especula
ção imobiliário avanço célere sobre morros e encostos. Como não há serviço
de dragagem e, quiçá, uma fiscalização desejado, a conse.qüência é o ater
ramento continuado de córregos e rios. E, também o causa de inundações.

CAUSAS 2
O que não dá mais poro aceitar é o mesmo desculpo esfarrapada daque
les que, por obrigação do função, deveriam trabalhar poro evitar donos
maiores. A chuva sempre leva o culpo, mas o Que já se viu e se vê em

períodos de seco prolongado é uma inércia histórica, típico de governos
sem autoridade. Longe de se querer dizer que o Prefeitura de Jaraguó é
uma bagunço, a verdade é que não poucos vezes nem combustível havia
para movimentar máquinas e caminhões.

SEM FORÇAS
Na Comarca de Jaraguá do Sul existem apenas oito policiais, que não se
limitam à função investigativa e acabam sendo pau poro toda obra. Aí
não há como exigir trabalho eficiente e rápido. Como resultado, pilhas
de inquéritos esperando relatórios conclusivos para encaminhamento à
Justiça. Os policiais tonto quanto a comunidade são as vítimas de dis
cursos eleitoreiros de políticos que tentam topar o sol com a peneira.

SEM PERDÃO .

Prefeito reeleito de Blumenau João Paulo Kleinübing (DEM) foi multado
pelo Tribunal Regional Eleitoral em RS 10.641,00, mesmo valor aplica
do à coligação que o apoiou. Motivo: instalação de placas em áreas par
ticulares que ultrapassaram o limite de quatro metros quadrados. Seu
adversário direto, o deputado federal Décio Limo (pn, também fez isso
e vai desembolsar RS 5.320,00, valor também aplicado o coligação do
petista. Aqui no região ainda não se tem notícias de cosas do gênero.

QUANDO?
São três os assuntos que devem merecer fortes questionamentos de em
presários e lideranças políticas de Jaraguá no próximo dia 17, quando
o diretor do Dnit de Santo Catarina, engenheiro João José dos Santos,
participo de reunião com o Associação Empresarial: o duplicação do BR-
280, revitalização do Waldemar Grubba, no trecho urbano desta rodovia
federal e o ponte do Portal. Promessas de anos até agora no papel.
Aliás, isso é novidade?

politica@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D O CORREIO DO POVO
. SEXTA·FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2008 POLÍlICA�---------

PARA 2009

7,8e9INOV
JAVEL NO ANGELONI

HORÁRIO DE ATENDIMENTO· Sexta das 18h às 22h • Sábado das 9h às 22h • Domingo das 9h às 20h

JAVEl Concessionório FIAT. Ruo Expedicionário Joõo Zapello, 214· Fone 3274 0100 - Jaroguá do Sul - SC - www.jovel.com.br

Javel'
AUTOFELlCIDADE!

Orçamento de R$ 42 milhões
Projeto que estima receita e fixa despesa está na Câmara
GUARAMIRIM

Concretizada a previsão de
receita deste ano, Cuaramirim
terá um orçamento quase seis
milhões superior em 2009. A
LOA (Lei Orçamentária Anual) .

e::;-funa a receita e fixa a despesa
do município para o primeiro
ano do próximo governo em R$
42.241.485,20, frente aos atuais
R$ 36.300.000,00. O projeto tra
mita nas comissões da Câmara
de Vereadores, e até ontem não
havia recebido emendas. A vo

tação pode ocorrer até a última
sessão legislativa do ano.

Pela proposta, o prefeito eleito
Nilson Bylaardt (pMDB) poderá,
através de decreto, abrir créditos
suplementares até o limite de 8%
da receita orçada. Isso significa
que, até este percentual, poderá
remanejar verbas sem de auto

rização da Câmara. O Executivo
também poderá remanejar, por
decreto, recursos alocados den
tro de uma mesma atividade.

Da receita prevista, R$
1.507.732,92 deve vir do Fun
do Municipal de Saúde, R$
237.760,92 do Fundo de Assis
tência Social, R$ 176.886,72 do
Fundo dos Direitos da Criança e

do Adolescente, R$ 118.800,00
do Fundo de Desenvolvimento,
e R$ 1.863.669,60 do Hospital
Santo Antônio. Além destas e de
outras receitas correntes, o orça
mento é calculado com as ope
rações de crédito, alienação de
bens e transferência de capital.'

CAROUNA TOMASEW
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Hospital Santo Antônio tem receitas estimadas em R$ 1,8 milhõo e despesas fixadas em mais de R$.4 milhões

DISTRIBUiÇÃO DOS RECURSOS
Câmara de Vereador�s...... . R$lA�QJ6o.,Oo.
��bin�����p'r�f�it�.. H ��52�A1MO.
Secretaria de Planejamento e
��se�vo.l.villle,�to Urbano RS 667.353,60
�e,�re.t�ria �eAdl11j nistra.ção eFi���ç�s ..... R.$3.�9Ü��;ªº.
Secretaria de Obras e Serviços Públicos RS 9.312.980,40
Secretar;"o de Educoçooe·Culturo·········

.....

·RS9.Ó3iis3)o
secretario de ESportes;Lazer e

"H •• • •

P.r.0llloç�o �eJye��os . . J$ 801 :3.6Q�00.
Fundo Municipal de Saúde RS 5.877.640,a0

Secretaria Agricultura, Pecuória e

Meio Ambiente RS 3.955.300,20
Secretaria de Desenvolvimento Econôl11ico

.

R$ 718.300:00

�:���M���;!\n:!6::en�OIVi·��nt�·· ··············:�·!:�:·��t:��··
Hospit(Jj MuniCip(Jj·SontoAntÔnlo·············

··

•••R$�.119.141:60·
F.�ndO M��;c.;p�(de·ASs.i���c�� �º�i�I ��.J14�:�45&º
Fundo Municipal da Infância e Adolescência RS 199.800,00

TOTAL R$ 42.241.485,20

Schroederjá
aprovou LOA

Dos municípios da mi

crorregião do Vale do Itapocu,
apenas Schroeder já se ante

cipou e. votou o orçamento
para 2009. A LOA (Lei Orça
mentária Anual) foi aprovada
em segunda votação pelos ve
readores na última segunda
feira, mesmo dia em que foi
devolvida ao prefeito reeleito
Felipe Voigt (PP) para sanção.

Do total da receita prevista,
de R$ 26.125.300,00, a Prefei
tura fica com R$ 19.878.800,00
do orçamento, 11% superior ao
deste ano, confirmada a arreca

dação de R$ 23,5 milhões.

A fatia de cada um
Gabinete do prefeito
RS 259.000,00
Secretaria de Administração
RS 1.100.500,00

........ .J. ••..

Secretaria de Finanças
RS 1.717.000,00
Secretaria de Educação,
Esporte e lazer
RS 7.286.000,00
Secretaria de Obras e Saneamento

.

RS 8.661.000,00
Secretaria de Agricultura,
Turismo e Gestão Ambiental
RS 843.300,00
Reserva de Contingência
RS 12.000,00
Câmara de Vereadores
RS 600.000,00
Fundo Municipal de Saúde
RS 4.765.500,00
Fundo Municipal de
Assistência Social
RS 670.000,00
Fundo Municipal da
Infância e Adolescência
RS 211.000,00

.,._:'_'""'---------------�--------------�--��----
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Peixer diz que Guaramirim deixou de ser dormitório de Jaraguá do Sul

Poder com a oposição
Em janeiro do próximo ano quem

assume a administração de Guarami
rim é a oposição - Nilson Bylaardt
(PMDB) e o vice Altair Aguiar (PPS)
- e parte da defesa para esse resul
tado o prefeito credita ao sentimento
de mudança nacional. "Estou há oito
anos na Prefeitura, as pessoas que
rem ver como será". Mas Peixer cre
dita a outra parcela a um deslize de
campanha.

Nos últimos quatro anos os Demo
cratas nõo criaram um nome forte como
sucessor à prefeitura de Guaramirim,
escolhendo "no último dia, um repre
sentante honesto, mas sem preparo pelo

partido, pela coligação e pela mídia",
declara Peixet a respeito da atuaçõo do
ex-secretário municipal de obras de seu

governo, Lauro Frohlich. Que encerrou as

eleições como o menos votado.
Para os planos futuros, um mês

de férias não será deixado de lado,
mas sair da política não parece ser o

objetivo. Peixer defende que o que
não fez em Guaramirim foi por fal
ta de verba ou tempo, mas não por
falta de vontade, e emenda que seu

fôlego é sondado por uma adminis
tração vitoriosa nestas últimas elei
ções, mas prefere não mencionar
em qual município.
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Melhoria rápida prejudicou
investimento maior em obras

- pede melhor estrutura local,
visada por industriais, pelo
bom posicionamento geográfi
co. "Temos um empréstimo de
R$ 12,4 milhões no BRDE e a

contrapartida de R$ 1,250 mi
lhão", presta contas, ao mes

mo tempo em que se lamenta
"mas só vamos começar em

dezembro, demoramos para
agir", admite.

Em seu balanço, Peixer ain
da coloca que alguma coisa po
deria ter sido diferente se o Exe
cutivo e Legislativo estivessem
mais próximos. Ao ser lembra
do da Comissão Processante
a respeito dos precatórios do
hospital, seu posicionamento
é tranqüilo. "Ressentido, não

fico, e se ofendi alguém este
é o momento de pedir descul
pas", afirma.

Peixer se prepara
para a despedida
Crescimento empresarial foi foco em oito anos

Para 18 de dezembro, poucos
dias antes do término do manda
to- o prefeitoMário Sérgio Peixer,
52 anos, prepara a entrega sim
bólica de 35 ruas pavimentadas
e a inauguração da reforma e am

pliação do hospital municipal. A
cerimônia marcará a despedida
de Peixer que apresentará a pres
tação de contas e homenageará
cidadãos que colaboram com o

crescimentomunicipal.
No balanço dos últimos oito

anos, ele se diz realizado com os

resultados, embora assuma que
alguns projetos foram inviabiliza
dos. Uma das principais missões
era agir rapidamente para conquis
tar a credibilidade de investidores,
"pavimentando o centro da cidade
e fazendo o sistema de drenagem
pluvial das principais ruas - 28 de
Agosto e Antônio Zimmermann",
diz. Em seguida, com o apoio do
Conselho Municipal de Trânsito,
a administração redirecionou o

fluxo de veículos favorecendo a

instalação de lojas pela cidade. '1\
população comprava fora, e nos
sa idéia eramanter o consumidor

aqui", explica.
. Educação foi outro ponto lem-

brado na breve retrospectiva feita
ontem durante conversa com O
Correio do Povo. "Tínhamos 100

vagasnos centrosdeensino infantil,
e hoje temos cerca de 600", exem
plifica. Além disso, com a criação
da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, a adminístração es

treitou relações com empresários,
buscando recursos e estrutura para
comportar indústrias e apoiar o

crescimento dos empreendimen
.

tos sediados no município, acre

dita Peixer. Em 2001 a cidade era

17 a em arrecadação de ICMS no

Estado, hoje, Guaramirim situa-se
na 14a colocação (Secretaria da Fa
zenda/2007). "Estamos no rumo

certo", conclui.

Se Peíxer se orgulha dos
bons resultados, também não
deixa de assumir alguns pon
tos fracos. Ele revela que o

planejamento a longo prazo,
foi deixado de lado em busca
de respostas mais rápidas para
o crescimento municipal. Um
dos exemplos citados foi a falta
de um espaço adequado para
realização de atividades di
recionadas aos jovens. Peixer
também acredita que as obras
essenciais como o esgoto sa

nitário nos bairros Corticeira,
Guamiranga e Caixa D'água
foram inviabilizadas pela falta
de projetos e busca de finan
ciamento. "Muito tempo no

poder às vezes impede que
reformulemos idéias", analisa.
O crescimento na região leste
da cidade - marginal à BR-280

Guaramirim recebe hospital
renovado no fim de gestão
A entrega da reforma e

ampliação do HospitalMu
nicipal de Guaramirim será
um dos trunfos do final da
gestão do prefeito Mário Sér-

� gio Peixer. Serão entregues
� três salas de cirurgia, salas
� de recuperação, preparo de
i:i! paciente, farmácia, posto de

enfermagem, posto médico e

outros ambientes, totalizando
586m2• Outros cinco quartos
desativados foram totalmente
reformados para utilização.
Na manhã de ontem a impren
sa foi convidada para visitar
a finalização da obra que será

inaugurada dia 18 de dezem
bro. Foram investidos mais de
R$ 1 milhão.

k. r
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.�

Prefeito mostrou para imprensa as obras no hospital do município

/
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Idinei: não cabe recurso na ação

Sinsep realiza
reunião hoje
JARAGUÁ DO SUL

Funcionários da Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul que tive
ram o nome incluso na ação
de pagamento de adicional
de insalubridade contra o

município, em 1992, devem
participar de assembléia
hoje. A reunião, proposta
pelo Sinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos), serve

à discussão da possível for
ma de acerto dos débitos,
correntes na Justiça desde
aquele ano. Agora, munidos
com a sentença favorável, os
trabalhadores apenas preci
sam debater a proposta de
parcelamento feita pela ad
ministração municipal.

Conforme Idinei Petry,
presidente da entidade, a 'di
visão é uma alternativa para
que as 239 pessoas listadas
no processo possam come

çar a receber os valores no

início de 2009. Do contrá
rio, eles se transformam em

precatórios e só chegam aos

bolsos dos servidores no fi
nal de 2010. Há dívidas in
dividuais de R$ 50 a R$ 40
mil. Ao todo, a soma chega a

R$ 1,57 milhão.
Quem não puder com

parecer pode enviar algum
parente com autonomia para
decidir sobre a questão. Fa
miliares de colaboradores fa
lecidos também têm a chan
ce de receber o dinheiro e

são convidados a participar
da assembléia; Ela acontece
no Sindicato do Vestuário,
no Centro, a partir dasIüh
desta sexta-feira. As infor
mações a respeito do as

sunto serão repassadas por
advogados da Fetramec (Fe
deração dos Trabalhadores
no Serviço Público Munici

pal de Santa Catarina).

�
o
a:
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ã:
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CHUVA

Um problema chamado bueiro
Grades entupidas por lixo impedem o escoamento da água

Na maioria dos bairros jaraguaenses, os bueiros estão cheios de sacolas plásticas, pedras, galhos e folhas

a:
«

,if]
.o

JARAGUÁ DO SUL

Garrafas e sacolas plásti
cas, galhos, pedras, folhas e

tudo quanto é tipo de mate
rial que combina com bueiros
entupidos. O cenário pode ser

encontrado facilmente nas

ruas de Iaraguá do Sul e, em
dias de chuva forte, impulsio
na a ocorrência de pontos de

alagamentos.
Foi isto que aconteceu no

entardecer da última quar
ta-feira. Segundo Maicon da
Costa, responsável pela Defesa
Civil do município, várias "bo
cas de lobo" estavam obstruí
das por causa do lixo largado
nas ruas. Até mesmo pedaços
de colchões pararam sobre as

grades. De brinde, inúmeros
moradores das localidades
próximas ao Centro enfrenta
ram problemas e tiveram de
ocupar a quinta-feira contabi
lizando os prejuízos causados

I

pela água acumulada dentro
de casa. E, conforme o diretor,
a chuva não é a única culpada
da situação.

'

Para Costa, não cabe ape
nas aos operários da Prefei
tura limpar os bueiros. ''A
comunidade também preci
sa colaborar", enfatiza. Uma
das atitudes que côntribui na
tentativa de evitar estragos
é não fechar os bueiros com

pedaços de madeira ou pape
lão, por exemplo. Com isso,
a chuva pode escoar mais fa
cilmente.

Um dos atingidos pelo temporal
de quarto-feira foi André Sanches,
40. Morador do Ruo André Voltoli
ni, no Bairro Nereu Ramos, ele viu
a coso sendo inundado em pOUCOS
minutos. "Estou no local há 12
anos e lsse nunca tinha aconteci
do", explico. Por isso, o eletrotéc-

Dia de limpeza em casa

Além dos alagamentos, a

noite de quarta-feira ainda foi
marcada por outros percalços

nice culpou a administração pú
blica municipal. Na opinião dele,
o problema é o altura da estrada,'
recentemente erguido e- asfaltada.
Apesar da revolta, ontem, Sanches
teve de 'fazer o limpeza do residên
cia e do quintal. "Ainda não calculei
os prejuízos", destacou.

em diferentes bairros jaragua
enses. Os mais atingidos são:

Czerniewicz, Amizade, Vila

Rau, Estrada Nova e Três Rios
do Sul. Até a tarde de ontem,
a Defesa Civiltinha conheci
mento de cerca de 40 famílias
atingidas, em suma, devido
a deslizamentos de terra. De
acordo com Maicon da Costa,
nenhuma ocorrência chegou a

níveis muito graves. No entan
to, em diversas residências,
houve perda de móveis e mu

ros condenados. Mesmo as-
-'

sim, não existe risco eminente
de novas destruições.

KELLY ERDMANN ,

.

Final de semana promete céu claro
Mas, por causa do calor excessivo, sol dá lugar a trovoadas durante entardecer

w.< .,,,,,_

Sábado e.domingo em clima de verão

JARAGUÁ DO SUL

Se você ainda aguarda um

final de semana de sol após
inúmeros sábados e domingos
assistindo à chuva, comece a

comemorar. Ao contrário do
cenário regado à instabilidade

<fi visto nos dois últimos dias, a
� sexta-feira já indica mudan
i ças. Em comparação a ontem,
'� por exemplo, a primeira delas
g é quanto à sensação térmica.
� Hoje, os termômetros vol
� tam a mostrar temperaturas
na marca dos 30°C. Por causa

do calor excessivo, o céu ten
de a escurecer no fim de tarde.
Mas, dificilmente a trovoada
chega tão forte quanto a da úl- .

tima quarta-feira, no qual Jara
guá do Sul teve vários pontos
de alagamento e deslizamen
tos de terra.

Segundo Marcelo Martins,
do Ciram (Centro de Informa
ções de Recursos Ambientes e

de Hidrometeorologia de San
ta Catarina), a condição se re

pete amanhã e depois em todo
o Vale do Itapocu. No término

do domingo, no entanto, uma:
nova frente fria se forma sobre
o Estado devolvendo a ele a

instabilidade. 'Existem chan
ces de descargas elétricas no

entardecer e no período notur
no. O calor permanece.

A partir da próxima sema

na, os catarinenses continuam
,

percebendo alterações no tem
po, apesar de as chuvas ain
da se mostrarem constantes.
Conforme o meteorologista, a

temporada de pouco sol está
em fase de despedida.
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Recordações da fábrica de pólvora
Explosão que matou dez trabalhadores e feriu oito completou ontem 55 anos
JARAGUÁ DO SUL

O dia 6 de novembro de
1953 entrou para a história
de Jaraguá do Sul.· Naquele
dia, uma fábrica de pólvora,
localizada nos fundos da en

tão Rua Abdon Batista (atual
Jorge Czerniewicz) explodiu,
deixando dez mortos e oito
feridos. Ontem, dia em que a

tragédia completou 55 anos,
as conseqüências da catástrofe
são lembradas com tristeza por
aqueles que acompanharam de
perto a situação.

Este é o caso do serralhei
ro aposentado Ernest Augusto
Alfred Bendahack, 85 anos,

que mora há cerca de 200 me

tros do local onde funcionava
a fábrica. Na época, ele vivia
no mesmo lugar com a esposa
e duas filhas e pode sentir os

efeitos da explosão. Entre as

más lembranças estão as ima

gens de pessoas sendo carrega
das e de alguns feridos que iam
a pé para o hospital.

"Ouvimos um estouro muito
forte lá pelas tüh, Com o im

pacto, todas as janelas se abri
ram. Ficamos muito assustados,

pois não sabíamos o que tinha
acontecido", relembrou. A filha
Relindes Elfi Bendahack, que ti
nha seis anos quando aconteceu
a explosão, guarda na memória
a sensação de medo ao ouvir o
barulho na escola, no atual Co
légio Evangélico Jaraguá.

No local da fábrica funciona
hoje a subestação da Celesc da
Tifa da Pólvora.. Os dez traba
lhadores foram enterrados lado
a lado, no cemitério do centro.

Hoje, estão enterrados cinco
trabalhadores de uni lado do ce

mitério e quatro do outro. Uma

pessoa foi transferida para o Ce
mitério de Nereu Ramos.

O locutor Laércio Machado,
47, não era nascido na época do
acidente. Mas ele acompanhou
o sofrimento provocado pela si

tuação através de uma música

composta pelo pai, o também lo
cutor Atayde Machado, o Dadi.
Na visão de Laércio, a Prefeitura
deveria construir um memorial
para homenagear os operários.
"Esse episódio faz parte da his
tória do município", opinou.

DAIANE ZANGHELINI Laércio diz que Prefeitura deveria construir memorial para os trabalhadores

Ibama apreende 50 pássaros
silvestres na Ilha da Figueira

não estão licenciados. Na casa

também foram encontrados dois
equipamentos usados para caçar
pássaros no mato.

Os técnicos entraram na re

sidência por volta das 18h, de
pois que o proprietário, Moacir
Wisnieski, chegou do trabalho.
Segundo Jorge, WISnieski não foi
preso em flagrante porque os pais
dele, que são idosos, passaram
mal ao saber que o filho poderia
ir para a prisão.

O proprietário responderá pe
los crimes de abuso de licença e

violação de anilhas, além de ter
o cadastro de criador suspenso.
Conforme Jorge, amulta pela cria
ção dos Pichochós pode chegar
a R$ 35 mil (R$ 5 mil cada um),
mas ele também pagaráR$ 500 de
multa por cada pássaro que esti

verilegal.
Na quarta-feira, o lhama liber

tou 109 pássaros que estavam na

zona rural de Guaramirim.

Enterrados
no 8ê'mitério
Central

JARAGUÁ DO SUL

O lhama (Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis)
apreendeu ontem 50 pássaros
silvestres numa casa na Rua
Luiz Alves, na Ilha da Figueira.
As aves foram encontradas em

viveiros e gaiolas na tarde de
ontem e devem ser levadas hoje
para os zoológicos de Joinville
e Pomerode, onde. passarão por
recuperação e análise.

De acordo com o técnico
ambiental Jorge Waterkemper, a

apreensão aconteceu porque o

proprietário possuía sete pássaros
da espécie Pichochó. Jorge expli
cou que a criação de Pichochós é
proibida por lei porque a espécie
está ameaçada de extinção. Além

en disso, a equipe também constatou

� que houve a adulteração de qua
i tro anilhas (colocadas nos pássa
,� ros registrados pelo Ibama), o que

Técnicos encontraram na casa dois equipamentos usados para caçar pássaros pode indicar que alguns pássaros

Olíndio Cunha

Severino da Luz

Ercílio Rocha

Ernoíd� Pereirâ

Eruarde Ferna,ndes

Alfredo Franke

Reinol8ô Jung

Leopoldo Bruch

Rauli Bruch

'* A explosõo dó (lÍbrica de' p.ól
vora é o tema da música "As dez
cruzes emparelhadas", composta
por Atayde Machado

GUARAMIRIM

Família é alvo
de assaltantes
Uma família foi assaltada na noite de

quarta-feira, na Estrada Geral Ponta Com
prida, em Guaramirim. Três pessaas foram
rendidas e amordaçadas por quatro ho
mens armados e encapuzados. Os ladrões
levaram da casa três celulares, uma mó
quina digital, uma arma calibre 380, R$ 2
mil em dinheiro e o automóvel da família,
um Polo Sedan preto placa MDI-6714, de
Guaramirim. Os bandidos nõo foram locali
zados até o fechamento desta edição.

GUARAMIRIM

Júri absolve
agricultor

Júri popular· absalveu o agricultor
Jonas Luiz Martins, 20 anos, acusado de
assassinar Fóbio Alberto Obenaus, 30. O
julgamento, presidido pela juíza Côndida
Brugnoli, aconteceu na quarta-feiro, no

Fórum de Guaramirim. Obenaus morreu ao
ser agredido na saída de um bat no dia 23
de maio do ano passado, em Schroede[
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BESTEIRA
Desde pequenininho, quando meus irmãos roubavam o playboy do vizinho, até mais
tarde quando um namorado tinha o assinatura do revisto, eu sempre li e sempre gos
tei dos entrevistos publicados. Dia desses, no sex shop com uma amigo, me peguei
folheando o revisto enquanto aguardava o pagamento dos "comprlnhns". Elo me re

preendeu por olhar uma revisto masculino. Qual é o problema "ô Catarina"? Uma
mulher hetero e sexualmente bem resolvido não pode ler uma revisto masculino?
Nem pode olhar outros mulheres no ruo (morrendo de invejo) e admirar o corpo/
rosto/vestido do individuo? Pode sim. Tonto pode quanto é saudável e normal. E
essa história de que homem não acho outro homem bonito, é bobagem. Nós mu
lheres achamos sim, outros mulheres bonitos, simpáticos (e até mesmo gostosos,
no sentido de que elos têm todos os atributos que os homens adoram e que nós
gostaríamos de ter). O que não significo, absolutamente, que sentimos qualquer
tipo de atração. E dá licença que vou ali ler o entrevisto do Amaury Jr. No Playboy!

Pronta para mais um dia?

Mal. Deodoro, 739, loja 04 I Defronte CIO Bom Jesus I 47 3055 0878
www.blogdocormelo.com.br

OPS!
COVINHAS ' ulheres mortais nóo so-

Celulite é �m�:�tl:���:t��:����c�� ������:s ��:s��v��:��o:����t��bemos exa':m aquelas covinhas hndas, mara;�o difícil conquistá-los,de que se)
mente 00 longo do vida. E po.r sercremes estoliaçóo, mos-

;r�sc��d�:s trotá-los co� .ca�����. ����i�OS olim��tores saudáveis.

sogem localizado, exerciclO. ho Invisto no tal celuhte.
Componho trote-os com conn.

Sobe quando você está andando no ruo,
lindo no seu solto poderoso e de repente
dá aquele tropeço fenomenal ou aquela
quebrado ridículo? Pior ainda quando
atrás de você está um verdadeiro Deus
Grego. Que vexame hein! Algumas pes-

- soas dão uma risadinha amarelo, outros
praguejam alto, outras fingem que não
aconteceu. Eu olho pro chão, dou uma tos
sido seguido de uma simulação de espirro
e depois digo em voz fanha: Droga de gripe
que me deixo zonzo!

• As sandálias no estilo
gladiador vêm com tudo
nesse verão. Baixinhos, bem
rasteiras e agarrados nos

pernas por tiras coloridos,
dourados e prateados. Uma
mais lindo que o outro. E você
jogo o corpinho dentro .de um

vestido saltinho, coloco alguns
acessórios e está pronto poro
um dia de gota. Fácil assim.

• Duas figuras importan
tíssimos do cenário cultural
brasileiro nasceram nesse
dia. Cecília Meirelles (1901),
jornalista, professora e poetisa
brasileiro. E Ary Barroso (1903),
compositor brasileiro, de suces
so estrondoso no Era de Ouro do
Rádio, compositor de "Aquarela
do Brasil". Dois talentos perdi
dos no ano de 1964.

Babados são permitidos poro todos nós. A dica é usar o babado nos portes mais enx.utas do seu. cor
po. No meu coso, seria no tornolezo, mos não sei se eu ficaria bem, parecendo um plerret. ContInu
ando o papo: No uso do babado os outros peças devem ser mais lisos e finos. Muito volume junto.

vai dor o impressão de que você deu uma engordadinha. E você não vai querer isso não é?

CRESPOSCADA UM NA SUA
Já diz o ditado que fantasio sexual é
igual "pum". Quando é do gente mes

mo, nunca soa (ou cheiro) estranho.
Algumas fantasias são absolutamente
normais. Por exemplo: Querer que o

maridão se vista de go' go boy, fingir
que são dois estranhos, você vesti
do de mulher gota ... Normal. Mos tem
umas muito bizarros. Essa história de so

domasoquismo, por exemplo. Gente, me
perdoem. Mos, como é que alguém pode
ter prazer em sentir ou infligir dor?! Sei
não. E tem aqueles que fantasiam com

a mulher contando o hino nacional no

hora do paixão... Vale tudo para se sentir.
"belo, forte, impávido e colosso".

f'

A gente acho uma verdadeiro provação
fazer chapinho poro deixar os cabelos li
sétrimos não é? E o que dizer dos mulatos
e negras, com aquele cabelão volumoso?

.

Elos têm que se habituar ou então so

frer ainda mais de que nós, branqueias
reclamonas. Quem me conhece sobe.
Vivo dizendo que eu adoraria ter o_ca
belo do Vanessa do Moto ou do Adriano
Bombom. Adoro! Acho lindo! Mos como

"quem tem não gosto, e quem não tem

quer ter", fico eu do lodo de cá amas

sando os cabelos poro ganhar volume e

nossos mulheres afro-brasileiros do lodo
de lá, esticando poro alisar Vida difícil
de mulheres insatisfeitos.

O MAIS BELO
Tá rolando um concurso que vai escolher o

mais belo bumbum do mundo (masculino e

feminino). A etapa final acontece em Paris no

dia 12 de novembro. O concurso é organizado
por uma marco de lingeries e vai premiar os
vencedores do final com 15 mil euros e um

contrato poro ser modelo do marco. Posso fa
lar? O que tem de "raimunda" nesse concurso
é brincadeira. Espera-Sê que o modelo o ser

contratado pelo tal agência só fotografe o seu

popozão. Porque o rosto... Vai precisar de mui
to photoshop. Tem umas coisas assustadoras!

• Vamos combinar que
aquele Fábio Assunção já foi
melhorzinho né? E parece que
não apenas seus dotes físicos
foram pelo rolo. O talento desse •

homem (que nunca foi lá grande
coisa) também já era. Umas
coisas forçados e umas coras e

bocas que me fazem pensar se
eu também não serviria poro
representar. Não sou crítica de
artes cênicos. Mas o Grazi dá um

olé em muitos artistas veteranos.
Inclusive no Fabinho.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Obama neles...
Gabeira também!

Um dos aspectos mais detestáveis nos ame

ricanos é a falta de sensibilidade perante outros

povos. No final da década de 1920, Henry Ford
teve uma visão de montar uma fábrica produzin
do pneus no coração da Amazônia - pensava no
baixo custo de produção. Montou uma cidade
vinda dos EUA por navio. Obviamente que seu

projeto civilizatório (em busca da formação de
um homem melhor, como Ford o definia) não
deu certo por causa do "americanway of life" que
queria implantar a goela abaixo naquele povo. Ne
nhum caboclo, todos destinados à idéia; "ele vai lá
e pesca, ele vai lá e caça", se adaptou ás condições
de trabalho da empresa. Eles queriam comer arroz e

farinha e outros alimentos que estavam habituados.
Ford achava que as pessoas tinham que .se alimentar
por uma dieta única nomundo. Então a dieta que a

fábrica dele nosEUA estabelecia omorador daAma
zônia também tinha que comer - comida enlatada.

O derrotado JohnMcí.ain com sua cara de pit
bull de batom, quase em 2009, deixa claro essa

típica visão americana das coisas - de ter certeza
absoluta que amaneira de seu povo é a ideal para
a formação de um homem melhor. Ele se orgulha
de ter sido prisioneiro de guerra no Vietnã. Mas
não diz. que era ele que bombardeava vilarejos
pobres e famintos que viviam da subsistência na
quele país. Eis que apareceu Barack Obama, para
o conceito americano de desprezo absoluto pelos
perdedores, pelos fracos, pobres e pequenos, pe
los "losers" que não conseguem poder ou felicida
de. Ou tudo isso junto, e também beleza, que se <

tomou um bem de consumo. Com Obama, o pri
meiro presidente negro da história dos EUA essa

vitória produzirá transformações sociais muito
além da fronteira. Toda criança negra, de qual
quer país, do mundo; toda criança, de qualquer
grupo discriminado, crescerá recebendo amensa

gem de que barreiras podem ser superadas. Mes
mo as que pareciam intransponíveis, como a dos
palestinos. Um grande avanço e uma esperança
para todo omundo.

Já no Brasil, analistas apontam que omomen

to definidor da disputa pela Prefeitura do Rio de
Janeiro foi quando o candidato derrotado Fernan
do Gabeira disse para seu adversário: '1\ diferença
entre nós é que você faria qualquer coisa para ga
nhar a eleição. Eu não". Mas Gabeira fez história
com a sua forma limpa e positiva, sincera e criati
va de fazer política. Quem não se lembra quando
Gabeira pediu a palavra na Câmara dos Deputa
dos e de dedo falou o que toda á nação brasileira
queria falar para o então esdrúxulo presidente da
Câmara, Severino Cavalcante. E Marta Suplicy,
ela uma amostra grátis de uma poodle, socióloga e

defensora dos direitos dos homossexuais, chamou
seu adversário Kassab, de gay, pelo fato de ele ser
solteiro. O povo notou mais um dos famigerados
deslizes deMarta. Assim como a derrota deMarta
Suplícy. em São Paulo foi humilhante, a quase
vitória de Gabeira no Rio foi triunfal, um grande
avanço e uma esperança para todo o Brasil.

VARIEDADES---------

• CineS
• Ifigh 001 Musical 3 (Dub) (16h20, 1ah40, 21 h
-Iodos ns dias) (14h -' sexlsob/dom/quo/qui)

• Cine Shopping 3
,

",Jogos Morlais V (leg) (16h, ..17h50, 19h40, 21h30
- todos os dias) (14hl O - se>i��b/dom/qua/qui)

.

JOINVltLE
A. CinéCidade 1
• 007 - Quantum Of Solace (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h1

• Cine Cid!ldé
··Os MoScona
(t5h - lodos os �
�;Asduas faces do lei (leg) ,

"f17h, 19h20, 21 h30- todos ps,diost ..

• Cine Muell
�;007 -Q .

Of Solace (Leg) ....

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22hl0 - todos os dilÍs)

o miado
do gato

Em 1924, um assassinato acontece
no iate do magnata das comunicações
William Randolph Hearst. Entre os convi
dados da excursão algumas celebridades.
As noitadas regadas a muito jazz, uísque
alimentam as intrigas, paixões e ciúmes.
Baseado em fatos reais.

Não consegue
emagrecer?

Especialista em nutrição e reedu
cação alimentar, Pierre Dukan oferece
uma dieta simples e revolucionária, que
.promove uma perda-relâmpago de peso.
Mais que isso, oferece para quem já atin
giu seus objetivos uma proposta de ma

nutenção com dieta rígida uma vez por
semana, sem que isso ponha em risco o

esforço da conquista do corpo ideal.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Heitor diz õ livio que decidiu modernizar o

armarinho. Vera diz o Evondro que viu o DVD
com imagens de Adriano do época da facul
dade. Ela sugere a Evandro que Adriano pode
ser pai de Diego. Denise conto para Augusta
que era amante de Mauro, pai de Antonella.
Evandro pede que Abigail consigo o telefone
de Dr. Vítor. Flor de lys diz õ Tio Saudade que
sonhou com chineses. Olímpio revelo õ Abigail
que Evandro descobriu que tem um neto. livio
está animado com Heitor, que promete ser um

grande homem ..

TRÊS IRMÃS
Alcides seguro o braço de Violeta. Dora avi
so Marquinho que eles vão se mudar. Morqui
nho diz o Dora que Alcides irá sofrer com o mu

dança. Walquíria revelo que está encantado por
Alcides. Violeta manda Glauco dor uma lição em

Juliano. Rafinho, Giba e Morquinho vão até a

cantina de Orlando. Leonora aviso que Gibo não

pode comer, pois não tem dinheiro. Walquíria
é levado poro o centro cirúrgico. Duda/Laila se

distrai, um caminhão se aproximo dela. Gregg
se adianto poro tentar salvar Dudo/ Laila.

A FAVORITA
Manu mente poro Dodi e Floro 00 dizer que en
tregou o carla. Céu revelo o Orlandinho o chan

tagem de Flora. Os jornalistas abordam Romil
da. Didu obre uma cooperativo de crédito poro
ajudar pessoas desfavorecidos. Manu entrego o

corto o Zé Bob. Alício providencio roupas paro
Cassiano e o convido poro ir o uma boate. Irene
e Copola relembram os tempos antigos. Holley
pergunto o Cilene qual é o seu segredo. Holley
destrato Silveirinha. Donotelo lê o corto e, emo

cionado, descobre que Halley é seu filho.

OS MUTANTES
Rodolfo luto com um vampiro. Rodolfo morde
o vampiro. Noti e Volquírio lutam. Nati vê o

mordida de Rodolfo e diz poro ele lutar contra
seus instintos. Rodolfo diz que não se controlou
e pede poro Noti não contar o ninguém que ele
foi contaminado. Volquíria e Nati lutam. Ferraz
loto com Drácula e é imobilizado pelo vampiro.
Cloro conto poro Ari, Toni e Donilo que eles fo
ram hipnotizados e não são quem eles pensam.
Samira continuo sentindo dores no cabeça e

Cloro diz que pode tentar curá-Ia.

CHAMAS DA VI DA
llpe diz para Miguel não matá-lo. Miguel diz
que ele não merece viver. lipe diz que Vivi que
ria e elo nega. lipe diz que ela o provocou e

que eles se amam. Miguel aponto o armo. Guga
chego e grito por Miguel. Os dois brigam e Mi

guel pega o armo. Miguel corre atrás de lipe.
Gugo fico com Vivi. Elo, desesperado, diz o Junior
que quer Pedro. Tuquinha fico bravo porque Ivone
te diz que Pedro quer fazer o exame de DNA. Tuqui
nha diz que vai falar com Pedro. Guilherme choro
00 ver que o exame deu positivo.

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

Teleton 2008

começa hoje
o Teleton 2008 começa a ser exibido
hoje no SBT, após "Pantanal". O
show beneficente, será apresentado
por famosos como Hebe Camargo, Wa
nessa Camargo, Daniel e Ellen Jabour
e mais de 150 artistas, entre Victor e
léo, Mortinho da Vila, Paula Toller e
Dudu Nobre se apresentam neste ano.

_
O Teleton tem como objetivo principal
arrecadar fundos para a construção de
hospitais da AACD.

Ex de Brad Pitt

espera gêmeos
A revista americana Star, afirma que
Jennifer Aniston, ex de Brad Pitt,
está realmente grávida do cantor
John Mayer e, aos 39 anos de idade,
também espera filhos gêmeos. A
publicação assegurou que Jennifer se
submeteu a tratamentos de fertili
dade para alcançar seu objetivo, e
uma fonte afirmou que a ex-atriz de
friends está tomando vitaminas e

ácido fólico, por causa da gravidez..

Atriz global
com piercing_
A atriz Camila Rodrigues, que atual
mente está na novela global Malha
ção, colocou um piercing em uma

parte íntima do seu corpo, informa
a coluna Retratos da Vida do jornal
Extra. A ex-mulher do ator Bruno
Gagliasso escolheu um dos seios para
colocar o apetrecho.A perfuração
ocorreu na loja de Kiko Perez, dentro
do centro comercial do condomínio
Novo leblon, no Rio de Janeiro.

SUDOKU

SOBRE O JOGO'
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO fonte: Ciram/Epagri

A instabilidade diminui em algumas partes do
Estado dando condições de abertura de sol.
Apenas no planalto e no litoral, chance de
chuvà. Temperatura em elevação.

MINGUANTE NOVA CHESCENlE CHEIA

HOJE DOMINGO SEGUNDA

MíN: 21° C MíN: 19° C MíN: 20° C MíN: 20° C
MÁX: 25° C MÁX: 24° C MÁX: 28° C MÁX: 26°C
Chuvoso Sol corn nuvens Ensolarado Ensolarado

lSI ÁRIES

4:,,' (20/3 a 20/4)
A partir de hoje

� [ você sentirá mais
leveza, serenidade

e paz, que não sentia há muito

tempo. Tente amplificar esse
sentimento praticando medita

ção, pois te faz bem, principal
mente se estiver nadando em

águas estranhas e profundas.

)(
GÊMEOS

_

(21/5 a 20/6)
Será bem vinda
nesta fase de mu

dança de energia,
uma reavaliação de sua fé. Re
flita bem em_que momentli você
deixou-a de lado. É fundamental
que você preserve a fé na vida.
Pare para agradecer tudo o que
lhe aconteceu neste período.

va ao amor é dis
sipada. Você pode enxergar com
clareza tudo o que aconteceu e

fazer as escolhas. Limpe o que
for necessário, dentro e fora de
você. Espere algumas mudanças
nesse setor de sua v;lja.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
::. '} Algumas brigas e

� u.-: busca agressiv.a da
identidade podem

fazer com que você enfrente pro
blemas no ambiente doméstico.
Você deve controlar seus impulsos

.

e tentar dialogar sempre. Man-
tenha suas opiniões. O trabalho
entra numá fase melhor.

fi:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Alguns questiona
mentos profundos
sobre seus relacio

namentos podem estar tirando o

seu sono. Mas não se aflija, pois
essa energia tende a se dissipar
rapidamente. Procure avaliar
sua forma de se relacionar e
tente mudar alguma coisa.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
A partir de hoje
toda dúvida relati-

TOURO
(21/4 a 20/5)
Mesmo que voéê
não queira as ener

gias ainda levam
você à busca de avaliação de
seus relacionamentos. A .fase é
de mudanças positivas, mesmo
que você ainda não consiga
enxergar isso. O amor precisa
ser reavaliado e transformado.

""
CÂNCER

�.......� (21/6 a 21/7)
;���� Problemas e certo
: ; peso no trabalho

devem ser ame

nizados com a saída de Plutão
de sagitário.Toda mudança de
ciclo deve ser avaliada, agora
é o momento de você analisar

que tipo de trabalho deseja ter e
caminhar na direção do mesmo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Talvez você enfrente
alguma confusão
hoje, por isso o'
melhor é esclarecer

todo ponto obscuro, seja no rela
cionamento afetivo ou profissio�
nal. Ótima fase para meditação,
P9is você pode ter uma compreen
são mais profunda de si.

CAPRICÓRNIO

--:. (22/12 a 20/1)
...t Sé você sentir al-

gum mal estar nos
relacionamentos,..

perceba que os medos que sente
são frutos de sua imaginação
que anda bastante fértil ultima·
mente. Você anda fantasiando
a vida e isso tem atrapalhado a

compreensão de suas emoções.

I1J'VIRGEM(23/8 a 22/9)
A vida doméstica
e familiar pede
um olhar mais

amoroso de sua parte. Procure
avaliar toda situação antes de
tomar uma atitude radiCal. Seria
melhor introduzir o novo. em
uma estrutura já formada. Para
manter o que já foi construído.

O CORREIO DO POVO mSEXTA·FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

7/11
Clair Maria Schwarz
Cristofher Bauer
Daniel Patrício
Daniela Fugel
Ora. Eliane Vieira Cardoso
Elvira
Eroni lIos
Fernanda antos;t"
Francisco Lux Neto
Gabriela Schmauch
Gilson Sidnei Ohf
Herta Kleinschmidt
Invold Siewerdt
Isaura Salai
Janete franzener
Jure um
Leon Klein
Marco tonlo
Maria F' ina Silva
Mari[l J. O Oldenb"rg
Maria Lucia Lamela. Gracioli
Marli Wedmann
Nirce Spézh(;

.

OsntBraun
"

Pâulo Ro�erlQ de BoI'
Rosane K; Mokwa
Sandro Oldenburg
Talita"�til1ghen
Vitor Vijlpi'"
Waf â�dte''.

udes>S.t
I atdo Bac

DIVIRTA·SE

Presente
Um velhinho muito. doente, sem poder
andar, deitado em seu leito chama
seu filho:
- Meu filho, Sander, venha aqui.
- O que foi pai?
Responde o filho
- Sander você esta vendo esse relógio
aqui?
• Estou sim pai.
Diz o filho com os olhos rasos d água .

• Então esse relógio foi um presente
muito especial. Ele é muito antigo,
era do meu bisavô, foi do meu avô,
também foi do meu pai e agora eu

gostaria muito de deixá-lo para você.
Ouer comprar?

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você tem vontade
de agir, mas algo
impede sua ação.

Entenda melhor suas dúvidas e

seus medos. São eles que impe·
dem sua ação diante de algumas
situações. Pense nisso profun·
damente e não fique paralisado
diante de nenhuma situação.

PEIXES

til.. (19/2 li 19/3)
•• Hoje, a lua transi·
.,.,.., tando em seu signo

deixa você mais
propenso a mudanças de humor e
fantasias que tiram você da reali
dade efetiva. Os relacionamentos
ficam menos tensos e os fatos
podem ser esclarecidos. Reloxe e
espere por melhoras.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IH O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2008

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Jaragua do Sul, 7 de Novembro de 2008

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por hão terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fomecidos aos Que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofida para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis,

Protocolo: 90495 Sacado: ABEL RIBEIRO CPF: 072.581.829·85
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04,214,0141000
Número do Titulo: 90001 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 10/10/2008 Valor: 230,00

Protocolo: 91032 Sacado KEISER TRANSPORTE E TURISMO LTDAME CNPJ 08.404,5981000
Cedente: 8R LACER COMERCIALINJETO DIESEL LTDA CNPJ: 01,333,909/000
Número do Tilulo: 400029A Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimento: 20110/2008 Valor; 100,00
Protocolo: 91167 Sacado: SPALIMENTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 02.293.852/001
Cedente: PARATI SA CNPJ: 82.945,9321000
Número do Titulo: 0482965 Espécie: Duplicala de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 20110/2008 Valor: 1.162,35

Prolocolo: 91179 Sacado: SIMONE MUNIZ ME CNPJ: 08,828,9991000
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01. 181.5211000
Número do Titulo: 3180/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 2011012008 Valor: 213,34

Protocolo: 91345 Sacado: ANDERSON STOLFI JUNIOR CPF: 024,608,099·05
Ceoerte: COMERCIO 2001 LTDAME CNPJ: 03.106,5441000
Número do Titulo: 1/2008 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 17/0112008 Valor: 279,00

Protocolo: 91446 Sacado: TORNEARIADEMARCH LTDA CNPJ: 05.383.733/000
Cedente: VISION ONE COM E REP FERR LTDA CNPJ: 08,360,616/000
Número do Título: 01832A, Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 24/0912008 Valor: 543,51

Protccolo; 91448 Sacado, TORNEARIADEMARCH LTDA CNPJ: 05,383.733/000
Cedente: VISION ONE COM E REP FERR LTDA CNPJ: 08,360,616/000
Número do Titulo: 001832B. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 08il0/2008 Valor. 543,51

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

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO nO 41/2008

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de materiais para o Arquivo
Histórico Municipal Eugênio Victor Schmbckel, em conformidade com a especi
ficação descrita no anexo I do edital. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO:
15,132,QO (quinze mil cento e trinta e dois reais), IMPORTANTE:RECEBI
MENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 20/11/2008, às 09:00h, ABERTURA DAS
PROPOSTAS: 20/11/2008, às 09:05h. INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE

PREÇOS: 20/11/2008, às 09:10h, FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail:
rose,compras@jaraguadosul.com,br, Fax: (47) 2106-7253 Fone: (47) 2106-
8085 O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Coordenadoria
de Licitações, no horário de 07:30h às 13:30h ou pelo endereço eletrônico www,
cidadecompras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal no endéreço www,

jaraquadosul.sc.qov.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Jaraguá do Sul, SC, 04 de novembro de 2008.

NATÁLIA LUCIA PETRY
Presidente.da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2008

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: menor preço Por Lote

OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de equipamentos de infor

mática, para o Museu Histórico Municipal Emilio Silva (para compor o siste
ma de vigilância), e para a Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, conforme
especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal
10,520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03
de outubro de 2002, DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELO
PES (PROPOSTA E HABILITAÇÃO): Até às 09:00 horas do dia 19 de novem

bro de 2008, na Rua Ida Bona Rocha, 101, Centro, Jaraguá do Sul-SC na Fun

dação Cultural. Abertura dos envelopes 01-PROPOSTA às 09:15 hs do dia 19
de novembro de 2008, na Sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul. Após, a sessãoserá suspensa para análise das PROPOSTAS, pela equipe
Técnica da Fundação. Obs: para esta sessão não há necessidade da presen
ça dos representantes, O CREDENCIAMENTO dos representantes, a disputa
dos lances e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 11 :OOhs do
dia 21/11/2008, na Sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

Orçamento estimado para contratação: R$ 7,790,00 (sete mil setecentos e no

venta reais), Esclarecimentos: No endereço acima ou pelos email rnarze.cul
tura@jaraguadosul.com,br; marilene.cultura@jaraguadosul,com.brou pelo fone
473372-.8713. A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (Se), 4 de novembro de 2008.
NATÁLIA LÚCIA PETRY

Presidente - Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

VITRINE----------
CONTRA DIABETES

Exames gratuitos.
Na próxima.sexta-feira (14) será co

memorado o Dia Mundial do Diabético.
A Unimed em parceria com a Associação
dos diabéticos de Jaraguá do Sul, secre
taria da Saúde, Senac e Microlab promo
ve, na Praça Ângelo Piazera, das 9h às
17h, um evento gratuito. As atividades
oferecidas vão de orientações sobre a

saúde a exames e testes, como por exem
plo, de glicemia.

UNERJ •

Biografia e literatura
A biblioteca Padre Elemar Scheid, do Centro Universitário de Jaraguá do Sul

(Unerj), libera a toda comunidade o acesso somente aos livros de biografia e lite
ratura. Para utilizar o serviço, os interessados devem fazer a inscrição na própria bi
blioteca e apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, e uma cópia do comprovante
de residência. O benefício é concedido às pessoas acima de 18 anos e residentes nas
cidades de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, Guaramirim e Massaranduba.lnforma
ções pelo telefone (47) 3275-8225.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos vigilante, e Empregados

em Empresas de Segurança Privada e Orgânica de Jaraguá do
Sul e Região, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
todos os seus associados para uma Assembléia Geral Ordiná
ria, que será realizada no dia 15 de novembro de 2008 ás 14:00
Horas na sede do sindicato, sito à rua Leopoldo Janssen n°. 03 ,

bairro Nova Brasília, Jaraguá do Sul, em primeira convocação e

a segunda 30 minutos após, para deliberar a seguinte:
Ordem do dia
1°_ Recomposição da diretoria, de acordo com os estatutos
Art. 15- Parágrafo segundo.
2°_ Mudança de endereço, da rua Presidente Epitácio Pessoa

- n°. 345, centro, Jaraguá do Sul, para Rua Leopoldo Janssen
n°. 03 B. Nova Brasília, Jaraguá do Sul.
3°._ Outros assuntos de interesse da categoria.

Jaraguá do Sul, 3 de novembro de 2008

Ademir Edson Fernandes - Presidente

AACD

Cacau Show
Pelo segundo ano consecutivo a

Cacau Show vai participar do Teleton. A
verba arrecadada será para reabilitar e

incluir socialmente portadores de defici
ência física através da AACD. O Teleton
está agendado para hoje e amanhã, com
transmissão nacional do SBT. No sábado,
Dia da Trufa do Bem, o produto vendido
terá parte do valor destinado à AACD. No
dia 15, os interessados podem fazer do
ações em dinheiro para a AACD. A loja
Cacau Show fica no Shopping Breithaupt.
Informações pelo telefone: 3275-0119.

SCAR
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 61/2008-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de impressos gráficos, des
tinados a manutenção das atividades nas Unidades de Saúde da Rede Muni

cipal, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMEN
TO: 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 ENTRE
GA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 24 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 CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão às 09: 1 O horas do mesmo dia, na sala
de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos, Orçamento estimado

para aquisição: R$ 10.596,34 (dez mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta
e quatro centavos). INFORMAÇÔES: A integra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 5 de novembro de 2008,

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

Coral apresenta
concertos

O Coral da Scar realiza concertos

especiais neste sábado (8), às 20h30,
no Centro Cultural, de Jaraguá do Sul,
e na próxima terça-feira (11), às 20h15,
na Sociedade Ginástica e Desportiva, em
São Bento. No palco, brincadeiras com o

público e a apresentação das obras con
sagradas da música erudita. A regência
da peça Opus 80 (Beethoven) fica por
conta da maestrina Denise Mohr com a

atração de pianista, orquestra e corais.
Antecipadamente os ingressos custam R$
7, na hora do espetáculo o valor será de
R$ 14. Os convites devem ser adquiridos
na bilheteria do Centro Cultural. InfOl
mações pelo telefone (47) 3275-2477.

LOTERIA

CONCURSO N° 877

CONCURSO N° 04292

Prêmio Sí!!lele

1tl 38.995
45.691

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

E O I T A L CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 166/2008
SECRETARIA DE URBANISMO
TIPO MAIOR OFERTA GLOBAL

OBJETO: Outorga de concessão para exploração publicitária, tudo nas for

mas, quantidades, especificações técnicas e demais condições expressas
neste Edital eAnexos, TIPO: Maior Oferta Global. REGIMENTO: Lei Federal
8,666/93 e suas alterações posteriores; Lei Federal nO 8,987/95; Código de
Posturas do Municipio; e Lei Municipal n." 3,528/2004, PRAZO e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 8:30 horas do dia 15 de dezem
bro de 2008, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Walter Mar

quardt nO 1,111, bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC), ABERTU
RA DOS ENVELOPES: As 09 horas do mesmo dia, na Sala de Reuniões da
Coordenadoria de Licitações e Contratos, OBTENÇÃO DO EDITAL: Poderá
ser adquirido na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura, no
horário das 07:30 horas as 13:30 horas, em dias úteis a partir de 10 de
novembro de 2008, mediante pagamento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais)
através da guia de recolhimento a ser emitida pela Coordenadoria de Proto
colo, DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: O valor estimado desta lici

tação, para fins legais, é de R$ 207.720,00 (duzentos e sete mil setecentos
e vinte reais), INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima, oa
pelo fone O" (47) 2106-8085/2106-8058/2106-8195, ou pelo fac-simile O"

(47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail rose.compras@jaraguadosuLco.m.br.
Jaraguá do Sul (SC), 05 de novembro de 2008.

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal

19.301 4.000.00
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BOLA BRANCA
Sinceramente. Se já estava escrito nas estrelas, não sei dizer. Mos que já tinha ou

vido falar da profecia de Nostradamus: "Um negro será presidente dos EUA".lsso
já é muito! Ponto para Barack Obama! A vitória dele me deixou bastante feliz.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a minha amiga, a bonitona, Tati falcão,
esposa do craque falcão. Ela mandou"(]visar que sempre lê
esta coluna para ficar por dentro das melhores novidades da
sociedade. Valeu mesmo, Ioti,

4733760414

Rua José Albus. 80 si 03
Centro - Jaraguã do SuR

TUDO
Cá entre nós: crise o quê! Os deputados
federais e senadores andam rindo até para
os postes, enquanto boa parte da popula
ção vive com um escorpião no bolso. Para
não gastar além do limite, o Orçamento da
União de 2010 terá um ajuste nas verbas
para emendas individuais. Vai subir de oito
para dez milhões de reais. O que fazer?

DESGRAÇA
Realmente desgraça pouca é bobagem.
Aeroportos lotados, ônibus lotados,
caixa do mercado lotado, crise econô
mica mundial e ainda inventam de dar
Bongô novo para e Jô Soares. Pode?
Quem será que prestou este desservi
ço à cultura? Poxa, e logo agora que a

gente achava que o Jô tinha esquecido
o instrumento, vem algum maluco e

apronta essa! Pelo amor de Deus: que
ninguém pense em dar um trompete
novo! Diante de tanta desgraça, só fal
ta o Vasco não cair para a Série B.

,, Quando você está,
em uma corda bamba,

a açõo mais

perigosa é parar. "
HENRY KISSINGER

SOOOOCORRO!!!!
Supertímida, a Cleobalda procurou o sín
dico do prédio onde mora e fez o apelo:
- Será que o senhor pode fazer o favor
de pedir para o morador do 502 parar
de gritar com a espose dele?
- Claro... claro. E quem é a infeliz da
esposa dele? - perguntou o síndico.
- Eu!

NAS RODAS
• O empresário Jacson luiz Siega
está preparando os detalhes para ce

memoração do seu niver amanhã.

• O Chefe de Gabinete da Prefeitu
ra de Jaraguá, Marcelino Schmidt,
que encerra suas atividades no fim
do ano, vai apoiar a sua esposa,
Nayama, na agência de modelos.
Quer dar novos ares para a empresa.

• A escola de música Musuca pre
move no domingo, às 18h na Praça
Ângelo Piazera, shows com as ban
das Cafeinol e Vetus.

• Na próxima semana vai circular
uma rifo. O objetivo: angariarfundos
para custeios de fim de ano da Cre
che Constância Piazera. Se puderem,
colaborem. É por uma boa causa.

BUXIXO
Recebi por e-mail. Está dando o

que falar o lave affair de um char
moso empresário, que vive com o

noivado na corda bamba. A cada
novo casinho, os mais próximos
apostam: a "nama" vai dar um

cartão vermelho. Mas namoro por
conveniência não acaba nunca ...

dizem os mais experientes.

MARES DO SUL
Amanhã, mais conhecido como

sábado, a partir das 23 horas, rola
ao redor da piscina do Clube Atlé
tico Baependi, mais uma edição da
Noite Mares do Sul. O evento con

tará com a presença musical das
bandas Manchester Band e Free
Band. Festa memorável!

LUX
Hoje, não ousem deixar de ligar
para, o boa gente, Francisco lux
Neto. Pois é nesta sexta-feira a vez

dele receber todas as homenagens
em função de mais um aniversário.
Mil vivos!

Kátia Cristine Brand faz pose para a coluna durante
coquetel de inauguração'da Loja KA, em Jaraguá

TE CONTEI!
• Eu aqui relembrando do último'
corrida, lembrei que novamen-
te um alemão, o Tino Glock,
atrapalhou um brasileiro no hóra
de ser campeão do Fl. Mas ele
nem parecia alemão. Está mais
pro argenTINO Glock. Só poderia
etmpelhor mesmo.

• A bonitona Karla Pascolli
anda sumida das baladas. Só
quer saber do trabalho e viajar.
Tem gente sentindo sua falta nos

agitos.

• Dia 12, quarta-feira próxima,
tem a Noite da Picanha na Pizza
ria Moster. Músico ao vivo com o

bando MXR.

• Dia 22 de novembro, na
Flora & Botequim, tern mais uma

edição da festa Flora Style. Além
do presença dos Djs Eduardo
Moretti ê Marcos Tomelim, tern
o participação inédito do trle
Carlos Rambo b2b, Richard Otto e

Marcos Cavalli.
'

• O Opala Clube de Jaraguá
do Sul realiza, neste sábado, o
3° Encontro de Opalas. O evento
acontece no S,�minário Sagradou
Coração de Jesus, em Corupá.

• Terço-feira tem palestra no Scar.
com o renomado Gustavo Gerbassi.
Ele falará de "Gomo Conquistar a
,Independência Financeiro".:

• Hoje à noite à partir dos 20
horas, minha querido amigo, a
cantora Francielle; faz show na

Choperia Petro;;posto União, em
Pomerode.

• Eu costumava ser indeciso,
agora não estou tõo certo disso.

• Com essa, fui!

DICA DE SEXTA
Curtir os embalos da casa

noturna Moinho Disco.
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Convocados
Dois atletas da Malwee/FME foram convocados para a Seleção

Brasileira de Futsal Sub-20. O fixo Dorian (foto) e o ala Pica-Pau
foram confirmados pelo técnico Marcos Sorato, que comandaró
a equipe na busca pelo tricampeonato Sul-Americano. A compe
tição aconteceró de 7 a 14 de dezembro, na Colômbia. Eles se

apresentam no próxima dia 24, em Fortaleza (CE), onde iniciam'
os treinos. Os dois atletas se destacaram muito este ano e foram
utilizados vórias vezes no time adulto, pelo técnico Fernando Fer
retti. Méritos também para o treinador deles, Renato Vieira, que
os descobriu e rapidamente trouxe para có.

CRUZ DE MALTA
A diretoria do Cruz de Malta estó a procura do pessoal que ficou cam

peão junior em 1988, para comemorar os 20 anos da conquista. No
dia 14 de nOvembro, às 20 horas na sede do clube, aconteceró uma reu
nião para definir os detalhes do encontro, a princípio marcado para o dia
22. Então se você conhece alguém ou se participou daquela conquista, é
só comparecer dia 14 no Estódio Eurico Duwe, no Bairro Rio da luz.

ATLETISMO
A equipe Faculdade Jangada/FME estaró em Timbó neste fim-de-se
mano, onde disputa o Campeonato Estadual daJuventude. As maiores
chances de medalhàs estãe com Romório Ochner e Jéssica Silva. A
competiçóo é voltada para atletas de 14 e 15 anos e serve para movi
mentar esta garotada que estó começando agora, fazendo com que a

renovação .da equipe continue.

DISPUTA EM JARAGUÁ
Confirmada o etapa final do Circuito Caixa de Ginóstica no nossa ci
dade, dias 6 e 7 dedezenhm, Jaroguó do Sul seró polca também de
outra disputa da modalidade, mas nos bastidores. É que a Confederg
ção Brasileira de Ginósti.ca estó em processo de eleição e foi marcaao
para o dia 8 aqui, segundo noticiou o site Gazeta Esportivo. Duas cha
pas conconêm - o do atual presidente;'Marco Antonio Martins, e de
Maria Luciene Cocho Resende, atual vice-presidente do entidade.

MALWEE E COLEGIAL
O primeiro jôgo do semifinal entre Malwee e Colegial estava mar
cado paro hgje, mas foktransfer�do para seQ�nda-feira, dia 10de
novembro. Como tem melhor campanha, o time jaraguaense jogo o

prim�:iro poQido fO{il e decide o classificação e:m coso, apenas no dia
20 deste mês, depois do fase regional do Taça Brasil. Do outro lodo,
JEC e Unisul se enfrentom,�manbõ em,.J.oinville, onde o time da caso
tem a vantagem do empate paro se garantir no final.

. esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------
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MASCtIUNO
Ginásio Hering - Blumenou

./.

_HOJE
• 19h - AAB8/Chapecó x Malwee/CEJ/FME
• 1��30 - HeringIBl�wenau x Bonj(ll
Joinville

..

_ AMANHÃ
• 9h30 - Bonll!;Joinvilie x MalWee/
CEJ/FME

• 10MO - HeringIBlumenau xAABW
Ch,gpeaí

• 15h30 -AABB/Chapecóx Bonj(llJoinville
• 16h30 - HertngIBlumenau x Molwee/

CEJ/FME oi:' .;"

4 ...dMI;;

Malwee/CEJ/FME é líder da chave e quer confirmar a primeiro colocação para fazer a final no Parque Malwee

NOS ESTADUAIS

Equipes do sub-15
entram em quadra
Garotos e garotas lutam por uma vaga na final
JARAGuÁ DO SUL

As duas equipes de futsal
sub-15 de Jaraguá do Sul, jogam
hoje e amanhã, para decidir
quem se classifica.para o qua
drangular final do Campeonato
Estadual Sub-15. O returno do
quadrangular semifinal aconte
ce em Blumenau.

Os meninos da Malwee/CEJ/
FME estão praticamente ga
rantidos. Para eles restam ape
nas duas vitórias para carimbar
o passaporte. O time é líder da
Chave Z, com seis pontos. Na se

qüência vem Joinville, com três,
Hering, também com três, e Cha
pecó, que ainda não pontuou. A
equipe jaraguaense entrou em

,"

quadra 24 vezes em toda compe
tição, venceu 20, empatou duas
e perdeu outras duas.

O que preocupa Augustinho
Ferrari, técnico do time, é as di
mensões da quadra do Ginásio
da Hering. De acordo com ele,
o Parque Malwee - onde os ga
rotos treinam - tem 34 por 18

metros, já a quadra de Blume
nau tem 40 por 20 metros. "No

primeiro jogo sei que vamos

sentir, mas este time está bem
preparado", disse o treinador.

Mesmo precisando apenas
. de duas vitórias a equipe vai à

TABELA DE JÔGOS

Blumenau com o objetivo de
vencer as três partidas. "Que
remos sair com o primeiro lu
gar do grupo para trazer uma
das fases do quadrangular final
para Jaraguá do Sul", explicou.
Para tal, Ferrari terá o reforço
de três jogadores que estavam
no departamento médico: os

pivôs Tarek e Renan e o ala
Rafael. Segundo o treinadór, 'a
volta desses atletas será muito
importante para a seqüência do
campeonato estadual. O fixo
João continua se tratando de

FEMININO
.ºinásio ptJlegóo - Blumenau

:;fI} HOJE \% nA , '11:
• 19h - Forquilhinha XMalwee/KeJme/
Rest.ArweglGiroIlWFM�

• 20h - Vasto Verde x Rio do Sul

AMANHÃ
• 9h30 - Forquilhinho �.�o do S�t .j
• 10h30 - Vastô Verde xMblweelKelme! :.;

Rest.Arwe!Y'GiroIlWFME
• 15h - Rio do Sul x Malwee/Keime/Resi.
Y' Arwe9(GiroIlWFME
fi, '16h - tosto verae x Forquilhinha

uma lesão na cocha direita.
Já as meninas da Malwee/

Kelme/Restaurante ArweglGi
rolla/FME estão na lanterna da
Chave D e precisam vencer to
das as partidas e torcer por um
tropeço de Forquilhinha e Vasto
Verde. Elas ainda não pontua
ram no quadrangular semifinal.
Vasto Verde está em primeiro
com sete pontos, mesma pontu
ação de Forquilhinha, e Rio do
Sul está com três.

GENIEW RODRIGUES
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JULGAMENTO

Times desistentes punidos pela Liga
Atlético e Noite a Fora receberam multa por não desistir da Primeira Divisão
JARAGUÁ DO SUL

As duas equipes que abriram
mão de disputar o Campeona
to Não-Profissional da Primeira
Divisão foram penalizadas pela
Comissão Disciplinar da Liga [a
raguaense de Futebol. O Atlético
ENEC vai ter de pagarR$ 500 em
dez dias para a entidade e oNoite
a Fora foi multado em R$ 2 mil
e afastado por um ano de com

petições promovidas pela Liga
Jaràguaense.

O rubro-negro doBairroEstra
da Nova desistiu da Primeirona
uma semana antes do início da
competição. Em seu lugar entrou
o XV de Outubro, de Indaial. O
presidente do clube, Ernani Bit
tencourt, explicou o motivo da'
desistência. "Nós cometemos um
erro neste ano. Nosso orçamento
anual é de R$ 15 mil e só com a

Taça Pomerode gastamos mais de
R$ 10 mil. Aí não tivemos con

dições de disputar a Primeira Di
visão". Bittencourt afirmou que
o clube não recorrerá da multa e

promete um novo planejamento
para 2009. "Não nos arrepen
demos de ter disputado lá em

Pomerode, porque foi uma boa
experiência. Mas nosso foco é o

campeonato daqui".
A punição do Noite a Fora

foi maior porque o time desistiu
com a competição em andamen
to, alegando, na época, que teria
sido prejudicada pela arbitragem
em urn jogo contra o Vitória. Eles
foram incluídos no artigo 204
do Código Brasileiro de 'Justiça
Desportiva, que prevê pena mais
severa - multa de R$ 50mil a R$
500 mil e proibição de participar
dos dois próximos campeonatos.

Q.
o
o
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Noite o Foro (camisa listrado) vai ter de pagar R$ 2 mil reais e foi afastado por um ano do Ligo Jaraguaenses

FUTSAL FEMININO NO HOMAGO
Jaraguá do Sul sempre foi referência no Futsal, e o Escola Homago, fonte de grandes jogadores. O time mns
culino prepernre-se poro os Jogos Escolares. No beiro do quadra um grupo de meninos fazia o maior zoeira
tirando o concentração do time. "Hei professor, você vai treinar o gente também, tá. Nós também queremos
jogar", dizia uma loirinha de uns dez anos.
- Sem nenhuma chance, por favor, não atrapalhem o nosso treino.

A MENINA QUERIA
JOGAR BOLA
Seis meses se passaram e o menino não
desistia, em todos os treinos lá estava
elo e suo turma: "Dê uma chance pre
fessor, queremos que seja o nosso trel
nador, vamos conquistar muitos campe-

.

onatos e seremos famosos". A resposta
sempre era o mesmo: "Sem nenhuma
chance".

UMA ODISSÉIA
Time de lutsal do Colégio Homago em 1997: em pé - Ca
glioni, Manoela, Silvio, Dayane, Kátia, Cristina, Simoni e
Bili (auxiliar técnico); agachados - Débora Altini, Débora
Correio, Beatriz, Tatiane, Anny e Flávio

NO ESPAÇO,
Como é bom quando o noite cai e o

gente sobe que o dia valeu à peno.
Ouando os troncos do dia me causam

alguma insônia, não fico pensando em quem orno ou ornei, mos em quem nõo ornei e deveria ter ornado.
Nunca é tarde poro arrependimentos. Não penso nos vitórias alcançados, mos, naquelas quase impossíveis e,
que ainda não conquistei então troço plano e estratégias poro atingi-los. Há tempo poro o plantio e tempo
para colheita. Tudo com muito amor, porque o vida sem amor é um deserto sem areia e vento, é um deserto
de nado. Absorto, adormeci... Uma jovem, trajando roupas de viajante espaclel, cujo fisionomia me parecia
familiar, conduziu-me o um veículo, era o do filme "De Volto Poro o Futuro" de Spielberg, deu o partido e

entramos no túnel do tempo. Estacionamos no futuro, em plenos Olimpíadas.

INTEGRAÇÃO GLOBAL
Jornais e televisão cobriam o evento em tempo real, 24 horas por dia. No Jornal O Correio Popu·
lar, o editorial descrevia o significado e o importância do esporte bretõo em suas duas formos:
campo e salão. É muito mais que um esporte, é uma mística popular, é um fator de identidade
global, possui o virtude especial de congraçar os povos de todos as candições de vida.

POESIA EM MOVIMENTO
No televisão, o Marquês do Xapuri cantou em prosa eversos à genialidade do melhor jogadora
de futsal do planeta, consagrada com suas atuações nestas Olimpíadas. "As jogados cinema
tográficos desta moça, foz do futsal uma poesia. No solo que precedeu o seu primeiro gol, no
decis�o do medalha de ouro, ela perpetrou uma finto dewa beleza, em duas defensoras norteE
americanos. Um relâmpago de intuição que deixou os duas sem prumo. Finto e drible, ardilosa
conjunção de ousadia e destreza. Mímico e astúcia. Num o bolo é o extensão do própriO corpo,
no outro o corpo é o rastro do bolo, um como o outro, aturdem o instante. Poesia em movimento.
No outro solo, elo roço o bolo sensualmente com o ponto do pé, tiro o goleiro do jogado e define

C' a medalha de ouro. Assombro. Tem 'llzão o poeta e!J) diier: o beleza na� do espanto".,

CHÃO DE ESTRELAS
Lá vem elo, traç�ndo o bolo, finge que-vai-mos-não-vai, paro acabar indo mesmo, corpo

,!�ve, descontrqído, quase inve,����ado, �ribla com;�Iaça e elé�ân�iW finto bailando a
ii; glorificar o Criador o ato de Suo Cdaçõo. E Anny, melHor jogadora do planeta, o número 11

. do seleção brasileiro, medalha de ouro olímpico. O despertador soa ... Não consigo desven
cilhar-me do rosto iluminada da viajante espa;;ial, já vira antes, mos onde? Mal inicio o

aula de educação físico no escola e alguém me segura pelo braço. Era a menina loirinha.
- Oi professot vamos cameçar hoje? Olhei poro aquele rostinho iluminado... Santo Deus!

'

- Como é o seu nome?
Irreverente, fazendo sinal de positivo com o polegar do mõo direito, falou pausadamente:
- Meu nome é Anny, o melhor, sou do hora!
Naquele dia, à� 18 horas quando os sinos do Igreja anunciavam o Ave-Mario, o bolo
começou o rolar no Ginásio de Esportes do Escola Homago.
Continuo no p.róxima sexto feira. .�.

redacao@ocorreiodopovo.com.br I
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NA RABEIRA

ESPORTE----------

Nove clubes tentam fugir da Série B
Quatro rebaixados devem ser definidos apenas na última rodada do càmpeonato
DA REDAÇÃO

As duas pontas da tabela do

Campeonato Brasileiro vivem

situações semelhantes � de ser

decidido apenas na última ro

dada. Se na parte de cima cinco
time ainda lutam para colocar a
mão na taça, na parte debaixo
nove times estão brigando para
fugir da série B: Ipatinga, Vasco,
Figueirense, Atlético-PR, Por

tuguesa, Náutico, Fluminense,
Santos e Atlético-MG lutam

para afastar a equipe do temível
fantasma da Segundona. De
acordo com o matemático Tris
tão Garcia, a chance de o rebai
xamento ser decidido apenas
na última rodada é de 94%.

No topo do ranking de pior
time da edição de 2008 está
o Ipatinga, com 28 pontos. O
time mineiro tem 97% de pos
sibilidade de queda. Uma das
maiores decepções talvez seja

o Vasco da Gama. O clube de
São Januário é vice-lanterna
da competição, com 34 pon
tos, e tem 65% de probabilida
de de não estar mais na Série
A na próxima temporada.

O Figueirense está na 18a

posição e tem 60% de chances
de cair, mesma estimativa fei
ta para o Atlético Paranaense,
que segue na 17a colocação. Já
a Portuguesa, que voltou à eli
te nacional nesta temporada,
está fora da zona de degola e

-têm 36% as chances de retor
nar à Série B em 2009.

Náutico tem 45% de chan
ces e Flu tem 30%. Santos e

Galo estão mais confortáveis,
mas não podem relaxar, ambos
têm 3% de possibilidade de
repetirem o vexame pelo qual
passaram Grêmio, Palmeiras,
Botafogo e Corinthians recen

temente. Fluminense deixou a zona de rebaixamento depois de vencer o Figueira, que ficou coin 60% de chances de cair
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NOVIDADES NO SHOPPING - 1 ,

A administração do Shopping Breithaupt celebro novembro como um grande mês em

seu currículo, visto o quantidade de inaugurações previstos que irão movimentar ainda
mais o endereço neste final-de-ano. Já citada semana passado, houve dia 03 o

abertura do Bodega Empório e Delicatessen na alameda de serviços. Na noite de ontem
quem inaugurou foi o Ouiosque Brahma, logo no entrada principal do Praça de
Alimentação.

NOVIDADES NO SHOPPING - 2
Marca este mês também a chegado do Hering Store, com todo suo variedade agregando
grande presença no núcleo de franquias fashion tonto do shopping quanto do cidade. '

NOVIDADES NO SHOPPING - 3
E atenção mulheres: nos previsões para o próximo mês está inauguração de franquia do
Morano Acessórios, marca que é destaque no territário nacional em seu segmento.

Bem-vindo Obama! Desenho de dukechargista.com.br

Alba Figueredo dá um tempo na

balada da Moinho para o clique
Raquel Moura atenta ao palco da

Choperia Bierbude

MOMENTO DA CrrAçÃO
"Por que a preocupação? Em matéria de erlse, o Brasil sempre foi auto
suficiente e nunca teve problemas." - em correspondência da F/Nazca

(IN)ATIVIDADE
E o papo no blog essa semana rolou sobre algumas
diferenç�s entre as recentes gerações. Gal�ra nostálgica
ficou/lehlbrando, de comoiera chegar em casa da aula,
fazer os deveres e ver qualquer coisa que estivesse
passando na Globo ou então sair pro rua pro voltar às 18h
absolutamente encardido e suado, em contrapartida ai>
que vê-se�oje com nossos!,�mãos, sobrinho��,filhos, que
estaciongpl pálidos no cOIDPutador e são tragados pelo
MSN, Orkut, YouTube, Torrents e os milhares (e
irresistíveis) gomes existentes. Porém fazendo a crítica ao

comportamento da molecada somos nós que sabemos o

que é realmente bom para eles ou é só uma projeção de
"queria que'você se divertisse tonto quanto eu me divertI"?
Ao modo;1dos contemporâneos, eles estão ativos e se

divertindo; mas querer influenciar é irresistível, por isso
que a gente continua tentando.

A Thamy Secco também participava do papo acima, e
acrescentou "É isso! Feliz de que tem um pai consciente que
regula essa coisarada digital e manda brincar e ser criança
(ou manda fazer aula de acrobacia comigo hahaha)!" A foto
acima é de suas alunas Bruna Medeiros e Gabriela da
Silveira, que está no Flickr do curso junto a diversos outros
shots muito legais. Acesse flickr.com/photos/acrobacia scar

para conhecer mais. •

-

fAiXAS DESTA SEMANA:
Over the Rhine, ÂIl}'thing
At All Muse, ��ew Bom

I Gem
The

M(lCY
3371 ..0202

IMPERMEÁVEL
E a previsão do tempo para este final-de-semana é a mesma

dos dois últimos meses. Mas perm, noite de chuva no Mares?
Seria novidade fosse o contrário.

DEFINIDO LOCAL
Show nacional com a duplo sertaneja Hugo Pena & Gabriel
será dia 06 de dezembro no Parque de Eventos Municipal de
Guaramirim.

MODA SOLIDÁRIA
Dia 13 de novembro, quinto-feira, às 20h30 vai rolar nos

dependências do Cefet um desfile com fins beneficentes. Em
parceria com o Rede Feminino de Combate ao Câncer, os

alunos do Cefet do 3° módulo de moda fizeram customização
de peças poro o promoção, que irá arrecadar alimentos e

roupas o serem doadas poro famílias carentes. Vale prestigiar.

SHOW NA PRAÇA
Domingo a partir dos 14h dá pro dar um chego no Ângelo
Piazera paro conferir us apresentações que os alunos do
escola de música Musuca programaram. Serão interpretadas
34 músicas; com apresentação no sequência das bandas
Cafeinol e Vetus.

NO CINE JARAGUÁ
Estréia hoje o aguardada continuação de "Cassino Royale",
filme que reinventou e deu uma amadurada no franquia 007.
�Ouantum of Solace" está em cartaz no Cine 01, com sessões
às14h30, 16h40, 19he21h10.

Os promoters Cleiton Jantsch, Thiago Mattos e Flávio "Pépe" Narloch, que preparam agito forte na cidade para dia 22
com a edição 2008 da ·Festa do Casarão
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NATAL IRRESISTIVEL
Será amanhã na edição do Sábado Legal, onde o comércio funcionará até as 17h, que inicia a grande promoção do CDL Natal
Irresistível, com sorteio de vários brindes, sendo o principal um automóvel Sandero, que já está exposto no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul- Cejas. A promoção será realizada no período de 8 de novembro a 24 de dezembro, com o sorteio acontecendo no
dia 29 de dezembro às 19 horas no próprio Cejas. E por falar em CDl já iniciaram as instalações das luzes e enfeites de Natal na
cidade. Ela novamente será viabilizada pela CDL com vários parceiros; entre eles o ProJaraguá.

VICE DA ACUS É ELEITO
LíDER EMPRESARIAL
Leonardo Zipf (foto), vice-presidente da Acijs - Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul, que também é conselheiro na ADBV-SC
- Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, foi
eleito pela terceira vez consecutiva "Líder Empresarial de Santa
Catarina" pela Revista Líderes. O prêmio será entregue no dia 3
de dezembro no Credicard Hall em São Paulo. A votação é realiza
da junto a executivos e empresários de todo o Brasil pela Revista
"Fórum de Líderes", que contabilizou 12 mil votos. A publicação é
o meio de comunicação do Fórum de Líderes Empresariais, criado
em 1977 pelo jornal Gazeta Mercantil e considerado o mais amplo
e organizado espaço para o empresariado brasileiro exercer sua
influência sobre os destinos do país.

TRADE SUMMIT
Uma das 10 maiores importadoras do país, a KOMPORT apre
senta suas novidades em despachos aduaneiros durante a fei
ra Itajaí Trade Summit, que acontece entre 19 e 21 deste mês.
Entre os diferenciais da empresa estão os serviços "in house", atividades especializadas como a classificação fiscal de
mercadorias, e a nova unidade em ltajaL Na região a empresa tem como clientes a Malwee e a Marisol.

INDICADORES CÂMBIO
_______-1 íNDICE

IBOVESPA

CARNE

VARIAÇÃO
-5,91%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,201 2,203 4,01%
2,825 2,825 2,36%

PEDIDOS DE FALÊNCIAS
REGISTRA QUEDA EM OUTUBRO
O nÚIll.era de pedidos de .falências no país registrou recuo de 20,5% "em QU
tubra último, na comparação com o mesmo mês de 2007. Os dados foram
divulgadas pela Serasa na quarta-feira. Segundo o levantamento, houve um
total de 171 requerimentos, contra 215 em igual período do ano passado.
Já as falências decretadas tiveram redução de 20,2% no período analisa-

do; foram\�l decre.os contra 114 no décimo mês de 2007.

SISTEMA S MUDA E PRIVILEGIARÁ
POPULAçÃO CARENTE
Os brasileirosque não podem estudar terão, a partir. de agora, mais opor
tunidades na carreira. Isso porque o presidente luiz Inácio lula da Silvo
assinou quatro decretos que alteram os regimentos das instituições que
compõem o Sistema S. Pelas novas leis, muitos pessoas, entre elas, de
sempregados, trabalhadores de baixa renda, alunos de escolas públicas,
de baixa renda, cursando Ensino Médio ou egressas da educação básica,
poderão ter acesso O' cursas gratuitos do Senai e do Senac e aos seryiços
educacionais, culturais e esportivos prestados pelo Sesc e pelo Sesi.

REDE 3G EM JARAGUÁ DO SUL
A Brasil Telecom anunciou que até o final do ano irá expandir sua
rede 3G para as cidades de São José, Joinville, Blumenaú, Chapecó,
Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul e Lages. Um dosserviços que o usuá
rio terá a sua disposição será a TV Móvel com programação exclusiva
de nove canais: CNN, Cartoon Network, Discovery Channel, Discovery

Kids, Band, Band News, MTV Brasil, Whoohoo e Sexy TV. Serão três opções
de pacotes - 30 minutos, 2 horas ou 24 horas - que variam de R$ 1,90 a
R$ 7,90. O serviço será disponibilizado pormeio de um aplicativo compa
tível com 10 aparelhos do portfólio 3Gmaisrlaoperadora.

Santa Catarina e Itália em negociação,
Foi concluída a identificação dos bovinos e bubalinos. Estado inicia exportação

Santa Catarina concluiu a

identificação do rebanho de
bovinos e bubalinos através
de brincos. Agora o Estado
inicia a exportação de ternei
ros vivos (gado de seis meses)
para engorda na Itália. A ne

gociação acontece desde feve
reiro do ano passado. A "brin
cagem" em quatro milhões de
animais custou R$ 16 milhões,
divididos entre Ministério da
Agricultura, Cidasc e iniciati
va privada - por meio do Icasa
(Instituto Catarinense de Sa
nidade Animal).

O Estado aguarda uma

missão da União Européia,
urevista para janeiro, para que
rio o sistema, que envolve

também um software de in

formações compatível com o

Sisbov (sistema federal de ras
treamento), seja aprovado .. O
italiano Renzo Fossaro, repre
sentante da Uniceb (União de
Importadores e Exportadores
de Carnes e Derivados), este-

. ve em Florianópolis e passa os

próximos dias em Lages, prin
cipal local de produção. Ele
observa chances do sistema
de identificação catarinense

. ser aprovado pela missão da
DE. Fossaro acredita que os

europeus querem aprová-lo
para ampliar a concorrência
no mercado, hoje dependente
da França.

Fossaro afirmou que a im-

portação de Santa Catarina,
que em 2007 era prevista
para entre 100 mil e 200 mil
animais por ano, foi revista
para 50 mil animais em um

primeiro ano porque se con

cluiu que o Estado não teria

capacidade para chegar aos

100 mil. Se considerado o

quadro de hoje, o Estado te
ria apenas 10 mil animais das
raças limousin e charolês,
como exigem os italianos.

Para o presidente daCidasc,
Edson Veran, a importância do
negócio não é a quantidade,
mas "a porta que se abre na'
Europa para a entrada de to
dos os tipos de animais vivos,
como também suínos e aves". A brincagem em quatro milhões de animais custou R$ 16 milhões
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CONTRA CRISE

BNDES e BB liberarão mais crédito
GuidoMantega anuncia que governo irá postergar o pagamento de tributos
SÃO PAULO tos federais. O recolhimento

Ominístro da Fazenda, Guido do IPI (Imposto sobre Produtos
Mantega, anunciou ontem mais Industrializados), o PIS (Pro
um conjunto de medidas para grama de Integração Social) e

garantir liquidez no mercado a Cofins (Contribuição para o

e capital de giro para as empre- Financiamento da Seguridade
sas. Durante a reunião do CDES Social) passará do dia 15 para o

(Conselho de Desenvolvimento dia 25 e o do Imposto de Renda
Econômico e Social), Mantega Retido na Fonte e da Contribui
anunciou que o BNDES (Banco ção Previdenciária, do dia 10
Nacional de Desenvolvimento para o dia 20. "Não vamos fazer
Social) receberá mais R$ 10 bi- nada de muito grande para não
lhões para capital de giro para comprometermos o superávit
as médias e pequenas empresas, . primário", justificou Mantega.
para as linhas de pré-embarque e O ministro anunciou ainda
empréstimos-ponte. O ministro que o governo vai acelerar a

anunciou também que o Banco devolução de crédito tributário.
do Brasil liberará mais R$ 5 bí- Segundo ele, será feito urn mu
lhões para capital de giro de pe- tirão para devolver os recursos
quenas e médias empresas. para vários setores. "Será um

Segundo o ministro, não é bom capital de giro para as em

nenhuma bondade do governo. presas", disse.
Todas as operações serão em Mantega comentou ainda a

condições de mercado. Mante- liberação de R$ 4 bilhões pelo
ga disse que os recursos virão, Banco do Brasil, que serão em

em parte, em títulos do Tesouro prestados para os bancos de
que o BNDES poderá vender ou montadoras. Segundo ele, esses
em operações de cm realizadas recursos serão suficientes para
pelo próprio BNDES. manter as vendas de automó-

Além disso, o governo está veis em novembro e dezembro.
postergando em 10 dias a data
de pagamento de alguns tribu- AGÊNCIA ESTADO

Acordo no Oriente Médio é
improvável este ano, diz Rice
TEL AVIV

A secretária de Estado
norte-americana, Condolee
zza Rice, admitiu ontem que
é improvável um acordo en

tre israelenses e palestinos
até o fim do ano. Condolee
zza deu a declaração ao ini
ciar uma missão de paz pelo
Oriente Médio. Apesar de
admitir que o prazo inicial
mente proposto pelo governo
George W. Bush não parece
mais factível, Condoleezza
ressaltou que é importante
"manter o impulso e dar res
paldo às negociações".

A secretária está em sua

oitava viagem à região desde
que foi estabelecida a meta de
31 de dezembro para um acor

do de paz. A data foi determi
nada em um encontro no qual
o presidente Bush recebeu lí
deres palestinos e israelenses,
em novembro passado, em

Annapolis, Maryland.
Condoleezza admitiu que

uma das dificuldades da mis
são que inicia é a instabilidade
política em Israel. O primeiro
ministro Ehud Olmert foi for
çado a renunciar, após ser en

volvido em vários escândalos
de corrupção. A ministra das
Relações Exteriores, Tzipi Lív
ni, conseguiu suceder Olmert
na presidência do partido go
vernista Kadima, porém não

conseguiu formar um governo.
Agora, haverá eleições em 10
de fevereiro. Tzipi e o linha
dura Benjamin Netanyahu, do
Likud, aparecem empatados
em primeiro nas pesquisas.

"Nossa esperança é que o

processo de Annapolis tenha
lançado as bases para o es

tabelecimento de um Estado

palestino quando as circuns
tâncias políticas permitirem",
afirmou a secretária.

Guido Mantega afirma que não há bondade por parte do governo, operações serão em condições de mercado

IRAQUE VEíCULOS

Venda de novos
cai 11% em outubro

As vendas de veículos novos no

mercado brasileiro somaram 239,2
mil unidades em outubro de 2008, o

que representa uma queda de 11%
em relação a setembro e de 2,1% em

comparação ao mesmo mês de 2007.
Os dados foram divulgados ontem pela
Anfavea (Associação Nacional dos Fa
bricantes de Veículos Automotores).

ATENrADOS,DEIXAM CINCO MORTOS

Cartórios devem ter

placas com preços
o presidente luiz Inácio lula da Silva

sancionou essa semana lei que obriga os

cartórios a colocarem quadros em locais
de "grande visibilidade" mostrando as

tarifas praticadas por cada serviço ofere
cido pelo estabelecimento. O projeto de
lei exige que os cartórios informem cla
ramente também os serviços gratuitos,
como a primeira certidão de nascimento
ou registros de óbitos.

Soldados norte-americanos patrulham área de atentado contra.
um veículo da prefeitura de Bagdá que deixou nove pessoas feri
das. Ul1,'la série de atentados realizados na cidade ontem provocou
a mo�e'dêcinco pessoas.
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UM MUTIRAO PELO NATAL
Voluntários da Adra arrecadam alimentos para carentes. A distribuição será em dezembro

JARAGUÁ DO SUL

Com o objetivo de ajudar
comunidades carentes, a Adra
(Agência Adventista de Desen
volvimento e Recursos Assisten
ciais) realiza a terceira edição do
projeto Mutirão de Natal. Através
de uma gincana, os integrantes
voluntários arrecadam alimentos,
roupas, buscam parcerias e divul
gam o trabalho em Jaraguá do Sul.
A ação termina em dezembro e a

entrega, que será feita em parce
ria com a Prefeitura, está agenda
da para o dia 14 do próximo mês.
A distribuição acontece em forma
de caravana e será destinada as

famílias cadastradas à agência.
A gincana iniciou na última

semana de outubro e finaliza no

dia 29 de novembro. As equipes
estão divididas por bairros, onde
buscam auxílio. Neste sábado, a

ação acontece no Nova Brasília
e nos próximos finais de semana

na Vila Lenzi. Também existem

postos de arrecadação no comér
cio da cidade. Conforme a direto
ra da entidade, Pollyanna Vieira,

31 anos, a intenção é motivar a

própria sociedade a se ajudar.
"Trabalhar em prol dela mesmo",
enfatiza.

Ligada a ONU (Organização
das Nações Unidas), a Adra é
uma ONG internacional e atua
em 125 países. Em Santa Catari
na, existemmais de 300 postos de
atendimento. A Adra nasceu da
Igreja Adventista do 7° Dia para
assistir os carentes também espi
ritualmente.

Ao todo, são 300 voluntários
na cidade e mais 20 integrantes
fazem parte da coordenação. Os
interessados em participar da
ONG e ajudar na campanha ou as

pessoas que necessitam de algum
auxílio, devem procurar a agên
cia, que fica na Rua Quintina Bo
caiúva, n? 162, no Centro, anexo
à igreja Adventista do 7° Dia. O
horário de atendimento é das 8h
às 12h e das 14h às 19h, nos sá
bados. A expectativa é arrecadar
dez toneladas de alimentos.

DAIANA CONSTANTINO

r-�·J�"--

\

Pollyanna diz que expectativa é arrecadar dez toneladas de alimentos com a campanha da entidade

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
www.autoelite.com.br 4732746000 Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




