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Thiago protagoniza
mais um folhetim
Ator vive Diego, um jovem advogado
totalmente do bem em Negócio da China .
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Atletas se reúnem
nos Jogos Abertos
Jaroguá do Sul participa da principal
competição esportiva do Estado com

uma delegação de 215 atletas, 85 a

menos do que o ano passado, quando
o município sediou o evento.

Páglna13

Pessoas infelizes assistem mais
televisão, enquanto pessoas que se

consideram felizes lêem mais e têm
vida social mais ativa. É o que sugere
estudo realizado por sociólogos da
Universidade de Maryland, nos Estados
Unidos. Os pesquisadores analisaram
dados de quase 30 mil adultos que
participaram de estudos sobre o uso do
tempo e sobre comportamento social
feitos entre 1975 e 2006. O estudo foi
feito com base em diários que os parti
cipantes tiveram que escrevet indicando
quão prazerosos eram os atividades rea
lizados, e em questionários respondidos
durante anos cansecutivos sobre quão
felizes se sentiam e como passavam seu

tempo. Os autores do estudo concluíram
que assistir televisão pode contribuir
poro o felicidade do telespectador
naquele momento, porém, há menos
efeitos positivos em longo prazo.

Fonte: BBe Brosil

Igualdade vivida
por estudantes
Alunos do Escola Rodolpho Dornbusch
comemoram Dia da Consciência Negro.
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Jaraguá ganha Centro para
tratamento contra o câncer
Foi inaugurado ontem, no Hospital São José, a primeira ouFlorianópolis. Aquirnioterapiaseráoferecidasomente
unidade de oncologia do município. Antes, o paciente para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). E
que precisasse passar por radioterapia tinha que se a radioterapia poderá ser feita via SUS, convênio ou
deslocar para outras cidades corno Blumenau, Curitiba particular. O investimento não foi divulgado.

Página 8

sol comenta
desafio na Saúde

PM intensmca o
combate às drogas
Comandante César Nedochetko diz
que faltam locais no município poro a

recuperação. do dependente químico.
Pfiginu6 ..

ECONOMIA
EMERCADO
Vésperas de uma

profundo redenção?
Página 18

Perguntar antes
ébem melhor
Página 10

Confirmado poro comandar uma dos
postos mais visados, vice-prefeito eleito
afirmo que foco é a população.

Fttgino 4
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EDITORIAL
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR,

A importância do entusiasmo
A palavra entusiasmo, vem do Crego .e sígnífíca ter um

deus dentro de si. Os gregos eram politeístas, isto é, acredi
tavam em vários deuses. A pessoa entusiasmada, era aque-.
la que ora possuída por um dos deuses e por causa disso,
poderia transformar anatureza e fazer as coisas acontece
rem. Assim se você fosse entusiasmado por Ceres (deusa da
agricultura) você seria capaz de fazer acontecer a melhor
colheita e assim por diante. Assim, o entusiasmo é diferente
do otimismo. Otimista significa eu acreditar .que uma coisa vai
dar certo. Talvez até torcer para que ela dê certo. Muita gente
confunde otimismo com entusiasmo. No rnundo de hoje, na
empresa de hoje, é preciso ser 'entusiasmado. Pessoa entusias
mada é aquela que acredita na sua capacidade de transformar
nas coisas, de fazer dar certo. Acredita na força que as pessoas
têm de transformar o mundo e a própria realidade.

E só há uma maneira de ser entusiasmado. É agir en
tusiasticamente. Se formos esperar ter as condições ideais
primeiro, para depois nos entusiasmarmos, jamais nos entu
siasmaremos com alguma coisa, pois sempre teremos razões
para não entusiasmarmos. Não é o sucesso que traz o entu
siasmo, é o entusiasmo que traz o sucesso. Mas afinal, como
vai seu entusiasmo pelá Brasil, pela empresa onde trabalha,
por seu emprego, por sua família, por seus filhos, seus ami
gos, pelo seu sucesso pessoal?

Acredite na sua capacidade de vencer, de construir o su

cesso, de transformar a realidade!

OSCAR LUIZ MABA, ANALISTA. liE SISTEMAS

Sobre o ensino superior
o ranking nacional de educação superior, divulgado em

setembro, neste veículo de comunicação, merece algumas con
siderações: O:MEC (Ministério da Educação) separou as insti
tuições por natureza: universidades, centros universitários e fa
culdades isoladas e integradas.Adivisão teve por objetivo evitar
comparações de notas. Considerando-se que onúmero* deuniver
sidades (183) e Centros Universitários (125) são bem inferiores ao
número de faculdades (1.508) seria improcedente agrupar as colo
cações das instituições daregião emummesmo quadro, visto que a
posição indica a colocação dentro de cada natureza. Assim sendo,
considere-se as posições divulgadas, conforme for: faculdade, uni
versidade, ou centro universitário. UDESC -13° dentre 183. UFSC
-14dentre 183.UNERJ-75 dentre 125. FACULDADEJANGADA
-104° dentre 1.508. FA:MEG/UNlASSELVI - 457° dentre 1.508,

.

* (http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/busca_

instituicao.stm)
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reta ê p ha gído, em
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cançado pefos brancos
em 1995. Isso mesmo, com todas as políticas
de cotas ainda há muito o que

Os textos puru esta colunu deverão ter no máximo 2,000 caructeres e podem ser
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' telefone (' não serão publicudos),

Contorno Ferroviário: oportunidades e ameaças
ANSELMO RAMOS,
PRESIDENTE Oi) PROJARAGUÁ

Foi dado início a uma discussão muito
oportuna e pertinente sobre o que se fazer
com o espaço do trilho do trem que corta
nossa cidade, após a implantação do tão

esperado Contorno Ferroviário.
Trata-se de uma oportunidade de criar

uma alternativa para equacionar nosso

trânsito, tão restringido por dificuldades de
ordem geográficas, o que dificulta a criação
de alternativas de novas ruas e avenidas.

Percebo também o consenso entre todas
as opiniões de que a grande solução para
o trânsito é a priorização para transporte
coletivo de qualidade, como alternativa do
transporte individual, pois o crescimento

populacional é, há muito, superior à capa
cidade de expansão da nossamalha viária.

Nesse sentido, um veículo sobre trilhos
seria uma oportunidade de valorizarmos o

transporte coletivo de qualidade como al
ternativa de diminuição de trânsito emmé
dio e longo prazo, oferecendo uma solução
qualitativa ao sistema de trânsito regional?
Essa, entre outras questões, é que devemos
discutir com afinco nos próximos meses.

Temos algumas premissas já de consen
so, e destaco como a de número um: o es

paço é de fundamental importância para o

desenvolvimento urbano de nossa cidade.
Em outras palavras, a decisão influenciará
de forma definitiva o futuro da cidade e da
região nordeste de Santa Catarina, pois o

espaço poderá contribuir para a integração
regional. Caso não haja .manítestaçâo dos
órgãos públicos e da sociedade civil pleite
ando esse espaço para atender a um projeto

de interesse público regional, e aqui enfatizo
regional, teremos que negociar futuramente
o retorno dessa área, pois a mesma poderá
ser incorporada ao patrimônio da União, o
que certamente representará um grande im
pactopara os cofres públicos de nossa cidade.
Portanto, urge a necessidade de discutirmos
o tema e tomarmos ações diretas e concretas
de mobilização de todos, para que possamos
requerer a propriedade dessa área, sob pena
de perdermos omomento histórico de fazê
lo, e termos que pagar caro por isso. Concla
mo a todos que queiram participar dessa dis- •

cussão a integrarem-se, ativamente, no grupo
que estuda esse assunto através da Câmara
Temática de Mobilidade Urbana do PROJA
RAGUÁ, onde está sendo modelado esse pro
jeto com apreocupação daSustentabilidade do
sistema e do futuro de nossa cidade.
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FALA Aí! -

" Nõo é aumento,
é um direito dos

aposentados. "
MÁRIO COUTO (PSDB-PA),
SENADOR, defendendo projeto

que restabelece o valor das
aposentadorias e pensões.

"Isso nõo é

politiqueiro, não
é eleitoreiro. "

PAPALÉO PAES (PSDB-PA),
SENADOR, dizendo ser legítima o

recomposiçõo do poder de compra
das aposentadorias.

"Troto-se de uma

medido justa."
RENAN CALHEIROS (PMDB-AL),
SENADOR, apoiando o projeto que
pretende melhorar a qualidade e vida

dos aposentados e pensionistas.

Prévias para Presidente?
Germina no Senado a idéia de se fazer prévias para que os partidos indiquem
candidatos á Presidência da República. Defensor da idéia, o senador Pedro
Simon (PMDB-RS) propôs que os partidos realizem prévias nos mesmos niol
des das eleições norte-americanas. Simon assinalou que foi o instituto das
prévios que viabilizou o candidatura de Barack Obama, em detrimento da
senadora Hillary Clinton. O senador entende que em vez do conchavo, do
troca-troca, os partidos vão se reunir e iniciar um grande debate, percor
rendo o Brasil para depois decidir uma maneira de escolher o candidato.
De fato, não é apenas a propaganda eleitoral, são os debates que mostram
quem é quem. Colegas de Simon acham que esta seria a melhor maneira
poro o povo brasileiro descobrir "o seu Obama". Perguntar não ofende: tudo
pago pelo iniciativa privada e pessoas físicos, que, depois, vão querer o seu

quinhão de benefícios? Que o digam os bancos e os grandes conglomerados
empresariais brasileiros, não é mesmo?

f�r������o torneio de Caratê
- realizado em Jaraguá do Sul no último
final de semana, leandro Gambeta,
questiono nota do coluna do edição de
terça-feira. Ele afirmo que em momen
to algum negociou ônibus com o mu

nicípio. "Eles (Prefeitura) cumpriram
com tudo que foi combinado, o evento
foi "um sucesso. Nunca foi prometido
ônibus poro atletas".leandro também
faz balanço positivo da competição.

POIS É
Perguntar não ofende: se o Mesa Di
retora Câmara de Jaraguá incita os

cidadãos a assistirem sessões do le
gislativo, para se inteirarem, segundo
o argumento, sobre projetos impor
tantes que tramitam no Cosa, então
por que muitos deles sequer merecem
discussão em plenário ou, 00 menos,
algum tipo de informação para" os que
não sabem do que se trota? Aliás, com
raros exceções, é um tédio só.

E NÓS?
Deputado Carlito Merss (pn assume o

Prefeitura de Joinville em janeiro com

garantia de R$ 7 milhões do Orça
mento da União. São R$ 4,5 milhões
poro o área do saúde, priorizado em
suo componha eleitoral. E mais R$
3,5 milh�'C:» poro outros setores do
município. Ele mesmo garantiu o

dinheiro por força de emendas indi
viduais a que têm direito os deputa-

� dos federais. Em 2006, levou 2.956
g votos de Jaraguá. Em troco, incluin
� do eleições unterleres, só migalhas.
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Se discurso e, ideolo'gia ainda norteassem o comportanfento de po
líticos, na novo composição do Câmara de Jaraguá, em 2009, PSB,
'PCdoB, PMDB, PT e PR teriam, juntos, o maio� bancado de oposição
dasúllimas legislatufas. Ao. todo, representam sete dos onze ç�dei-}i
raso As outros quatro: ocupados pelo PSDB, PP e OEM, teoricamente:
aliadas do prefeito eleita Cecília Konell (OEM). Mos, no. prático, a
teoria quase sempre ê outra.

'

lVIVÊR E VER 2
.Aliás,.,11 grande cu(ioSidadg'i:dos eleitores de toda o região que sa
bem o quanto vale um VO!9 está justamente em ver como vão se

.iG,ompgl"tar o!yerel1d�res.,ejleitos em outubro: se);ificam.'rnanti�os os.

discursos de componho ou se há outros interesses imediatos, pesso
>:�9,ls oU.D,90, e'lljogo. Expectativa que se justifico visto fotos (ecentes;!>
'rque até hoje nõo se explicam de maneiro convincente.Tipo, um dia
eu atiro, no outro sO.u/o escudo.

SESSÕES ITINERANTES
O assunto, por enquanto, nõo tem respaldo _ dll maioria os verea
dores eleitos de Jaraguá. Mas alguns já defendem qúê us sessões
sejam descentralizados pelo menos uma vez ao mês e levados poro
,ipS boiF�os. Uma prático até hoje olimpicamente ignorado pelo Le-
gislati�º. A coluna Il�sina .ambo· É lá mesmo onde fora edir

"votos"qu'e sQtiSfoçóes devêif(iser os. jipe �à;
, ,.. "- '; ..

"'\
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PROPOSTAS Núcleo de Automecânicas se
reúne hoje com os vereadoresPasold O des

humanizo a s

•

10 JARAGUÁ DO SUL

Representantes do Núcleo
de Automecânicas da Acijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul) se reúnem
hoje com os vereadores, às
14h30, na Câmara. Na pauta,
o projeto de lei que regula
menta no município as ativi
dades das oficinas mecânicas
e estabelecimentos asseme

lhados, que prestam serviços
de manutenção, conserto ou

substituição de peças em ve

ículos automotores.
O autor da proposta, Ro

naldo Raulino (PDT), disse
que a reunião acontece a pe-

dido do próprio núcleo, que
contribuiu com a elaboração
do projeto e espera sua apro
vação ainda este ano, restando
apenas nove sessões ordiná
rias. 9 texto, protocolado no

final de setembro, tramita nas

comissões técnicas.
Outro projeto relacionado,

também apresentando por
Raulino, é o que cria a sema

na de IVG (Inspeção Veicular
Gratuita) e conscientização da
manutenção preventiva de ve
ículos automotores, no mês de
setembro. A primeira edição
do evento alusivo à semana

foi realizado este ano.

Tucano assumirá o comando da Secretaria
JARAGUÁ DO SUL

"Tem que se preocupar não
em satisfazer egos de Conse
lho de Saúde, de promotor,
de prefeito ou de secretário.
Tem que buscar a satisfação
da comurridade". A declara
ção resume a postura com

que o vice-prefeito eleito, Iri
neu Pasold (PSDB), pretende
solucionar um dos maiores
imbróglios na área de saúde
do município: fazer com que
seja cumprido o TAC (Termo
de Ajustamento de Condu
ta), firmado em maio de 2006

para obrigar médicos e den
tistas a cumprirem a carga
horária de trabalho e, com

isso, garantir atendimento à

população ..
Ontem, um dia depois de

.

ter o nome confirmado para
a titularidade da Secretaria
de Saúde, o tucano disse que
não há outro caminho a não
set buscar um denominador
comuin, com base também em
exemplos que deram certo em

outras cidades. "Não poderá
haver extremos", declarou,
referindo-se às posturas de
fendidas hoje pelas partes
envolvidas - médicos, poder
público e Ministério Públi
co. "A proposta é buscar re
almente soluções, não que
rendo achar culpados. Esta
é uma das falhas que está ha
vendo hoje", avaliou.

• Responsável técnico com 400 horas de treinamento ou pelo
menos dois anos de experiência;

.

• Treinamento mínimo de 50 horas anuais poro funcionários;
• Caixa separadora de águo e óleo;
• Correta �estinação de lubrificantes e noto fiscal do destino dado;

ie• Correto destinação de resíduos e certificoÇ(ío feito por
empresa qualificado;

• Estar em dia com os requisitos ambientais.

Executivo detalha distribuição
de recursos de crédito especial

dação, R$ 320 mil são verbas
próprias destinadas à pavi
mentação e drenagem pluvial
de ruas, mesma destinação de
R$ 120mil oriundos da Cide, o
imposto do combustível, e de
mais R$ 120 mil de convênio
com aUnião. O projeto também
abre crédito de R$ 600 mil, re
cursos do Fundeb, para a com

pra de imóvel onde hoje funcio
na o Cejas (Centro de Educação
de Jovens e Adultos), que abri
gará a Secretaria de Educação.
Já para a reforma do Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn são des
tinados R$ 130 mil, vindos do
governo federal.

GUARAMIRIM

Ofíciodo Executivo ende
reçado ontem ao presidente da
Câmara, Evaldo Junckes (PT),
detalha a distribuição dos re

cursos no projeto de lei que
abre crédito especial de R$
1,29 milhão no orçamento do

município. As informações fo
ram solicitadas pelo relator da
comissão de Legislação, Justi
ça e Redação, Marcos Mannes
(PSDB). A proposta foi aprova
da esta semana e deve voltar a
plenário para segunda votação
até a próxima segunda-feira.

Do total de recursos, prove
nientes do excesso de arreca-

PROGRAMAS
O assunto, disse, será prio

ridade em 2009, mas não d

única. Pasold destacou a re-'

tomada de programas como

o Planejamento Familiar e a

Saúde Mental. Também in
formou a meta de reforçar o

Programa Saúde da Família,
com base em estatísticas que
apontam pela redução de ín
dices de mortalidade infantil
em outras cidades brasileiras.
"Queremos levar a todos os

cantos da cidade, da periferia
ao centro", destacou Pasold.

Segundo ele, a etapa agora
é de formação da equipe de
trabalho.

Vice-prefeito eleito diz que prioridade será o atendimento à população

"PSDB nõo pressionou"
dade poro o prefeito escolher. Não
pressionamos", disse, informando
que, no caso do Saúde, o dentista
Sérgio Pacheco também poderio ter
sido indicado "Tem outms pessoas
que podériom assumI! !lu" ... __ . .�

condições que eu".Já com relaçãooo
Somae, Irineu P{Jsold disse que outros
nomes foram igualmente colocados à
disposição poro trabalhar pelo pro
posta. Citou Célio Boyer, lio Tironi,

.

Eugênio Garcia e Ivo Schmitt.

Cotado também poro assumir
o presidência do Somae, o futuro
secrétário de Saúde admitiu ontem
o desejo de estar à-frente do autar

quia municipal, "pela continuidade
do saneamento básico, dentro do
idéio de regionaHzor através do
Samue". Mos, segundo ele, o PSOB
nõo fez imposições à prefeito eleito
Cecília Konell (OEM).

"Nosso opçõo foi feito pelo So
moe e pelo Saúde, poro dor liber-

Informações foram solicitadas por Mannes, presidente da comissãoCAROUNA TOMASEW
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Ciclista precisar subir no calçado

o perigo da
rua estreita
JARAGUÁ DO SUL

A construção de uma

rotatória na Rua Jorge Czer
niewicz, em frente ao Sese

(Serviço Social do Comércio)
e do Hospital Jaraguá, desa
gradou os ciclistas que tran

sitam pelo bairro. Segundo
Waldemar Bachmann, 42,
quem estiver de bicicleta é

obrigado a subir na calçada
naquele trecho ou corre o

risco de ser atropelado.
O problema fica ainda

pior devido ao intenso trá

fego de caminhões pela via
durante horários de grande
movimentação. "Antes até
havia espaço, era um pou
co mais fácil de andar", co
menta o auxiliar de produ
ção, que se acostumou com

as constantes reclamações
dos colegas de trabalho.
Muitos deles, inclusive, já
presenciaram acidentes de
trânsito naquele ponto da
estrada.

Sobre isso, o secretário de
Obras Públicas e Habitação,
Gilson de Souza, disse que
iria avaliar o local durante
o início da tarde de ontem.
"Vamos tentar fazer algo
para melhorar essa situação
e dar mais segurança aos ci
clistas", afirmou. A rotatória
foi instalada há poucas se

manas após reclamações de
motoristas.

COMPANHEIRISMO
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Alunos co tm o preconceito
Rodolpho Dornbusch comemora Dia da Consciência Negra
JARAGUÁ DO SUL

"Preconceito é uma coisa
boba, não temos disso porque
somos todos amigos". A frase
da menina Alexsandra Anton,
de apenas oito anos, resume

bem o clima de fraternidade
que predomina entre as crian

ças. Abraçada em Débora da
Silva, 11, ela nem se imagina
distante da amiga, simples
mente porque são iguais.

O mesmo acontece comMi
chele Dalsoquio, 8, e Michael
da Silva, 9. Os dois ignoram
qualquer tentativa de dife
renciação e o motivo, além de
ser evidenciado nas palavras,
está presente nas atitudes. Os
companheiros esbanjam sor

risos, brincam, conversam.

Qualquer distinção deve ser

evitada, afinal, na opinião de
les, ela não existe.

A prática da igualdade, for
talecida pelos colegas de sala,
é a pauta desta quinta-feira na

Escola Rodolpho Dornbusch,
no Bairro Vila Lalau. Tanto

que o período letivo do Dia da
Consciência Negra, comemo

rado hoje no país inteiro, será
dedicado ao assunto.

Segundo o professor Luís
Olegar, a idéia começou nas

aulas de Educação Física há
cerca de oito meses. Ele quis
colocar em prática a Lei 10639,
de 2003, que tornou obrigató
rio o ensino da história afri
cana e da contríbuiçâo dessas
pessoas na formação do Brasil.
''A educação é muito negligen-

Amigos desde o começo deste ano, crianças de divertem juntos e ensinam: preconceito é coisa do passado

Moco,nevi na Câmara de Vereadores
Também por causo do Dia do

Consciência Negro, o Câmara de Ve
readores d� Jaraguá do Sul. heme
nageia setê'umbandistas niJ:'sessão
solene de �oje à noite. Depois dos
1911; os cem anos do religião serão
lembrados o partir dos seguintes
nomes: Nilton Kraunn, Zen ito Zanlu
co, Alvino Engelmann, Jaime Corrêa,

Terezinha Simões, Antonio Piasson e

ludgero Pires. Além disso, em 2009,
o leg!�lptivo �assa a ter um repre
sentant� do movimento: Francisco
Alves. Já no Executivo, dois secre
tários negros foram confirmados.
Wolmirflói assume a Procuradoria
Jurídico e Jorge Souza o Fundação
Cultural.

aos alunos a capoeira.
Hoje, no entanto, eles terão

acesso a mais manifestações.
Os 600 estudantes do colégio
vão participar de oficinas de
grafite, cocada, rap, basquete e

dança de rua, trança afro, más
caras, religiões e bonecos. A
programação começa às 7h30
e segue até às 14h. No almoço,
quem ficar aproveita o tempo
de folga com um prato de fei
joada. Depois, a instituição de
ensino se transforma em palco
para shows de hip hop e músi
ca gospel.

te com a cultura negra", diz.
Para mudar isso, apresentou KELLY ERDMANN

Região não escravizou, diz historiador·
Segregados fugiram de fazendas e se refugiaram em Jaraguá do Sul e Guaramirim

Pfiffer: relatos estõo em livros

JARAGUÁ DO SUL

Ao contrário do que acon

teceu em grande parte do Bra
sil, Jaraguá do Sul e as cidades
vízinhas não contribuíram
com a escravidão dos negros.
Conforme o historiador Ade
mir Pfiffer, eles se fixaram'

. na microrregião após fugir de
fazendas localizadas no en

torno de Joinville, em suma,
nos municípios de Araquari e
São Francisco do Sul. As datas
exatas sâo desconhecidas, po
rérr há registros de que essas

pessoas moravam às margens
dos rios Itapocu e Jaraguá.

Mais tarde, quando Emílio
Carlos Jourdan chegou, esses

refugiados passaram a traba
lhar no engenho do coronel.
Tempo depois, o patrão deixou
de pagar os salários. Com isso,
os funcionários acabaram se

rebelando e atearam fogo ao

canavial do desbravador. Por
isso, parte dos trabalhadores
resolveu mudar para a divisa
de Guaramirim e Massarandu
ba. Na localidade de Putanga,

eles criaram um pequeno re

duto da comunidade afro.
Ainda segundo Pfiffer, ne

nhuma fazenda jaraguaense
possuía escravos. No entanto,
os lusos que habitavam a re

gião de Joinville, Barra Velha
e São Francisco do Sul eram
acostumados com a segrega
ção. Entre eles estavam Pro
cópio Gomes de Oliveira e

Abdon Batista. Na época da
imigração européia, o tráfico
negreiro já tinha sido proibido
por lei imperial.
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COMBATE ÀS DROGAS
,

"E preciso recupemr os dependentes"
Comandante diz que tratamento ao usuário é fundamental na luta contra o tráfico
JARAGUÁ DO SUL na prisão de sete traficantes.

A falta de locais especiali- Com eles foram apreendidas
zados para a recuperação dos mais de 100 pedras de crack e

dependentes químicos no mu- 700 gramas de maconha, além
nicípio é a principal dificul- de jóias e relógios provenien
dade enfrentada pela Polícia tes de assaltos. Os pontos de
Militar na luta contra o tráfico venda de droga ficavam na

de drogas. O comandante do Rua Felipe Schmidt, no Cen-
14° Batalhão da PM, César Ne- tro, e na Rua Paulo Bekendorf,
dochetko, comenta que o com- no Bairro Amizade.
bate ao problema depende um O comandante reforça a

tripé: prevenção, repressão e necessidade de a sociedade se

recuperação. Segundo ele, a engajar na prevenção às drogas,
falta de atendimento especia- principalmente através do diá
lizado e de programas preven- logo com crianças e adolescen
tivos impede que o ciclo da teso "É preciso trabalhar a pre
droga seja quebrado, gerando venção em casa, na escola, na
o aumento do consumo e do empresa, em todos os lugares. O
tráfico. "Não adianta só repri- consumo de drogas serve como
mir se não houver prevenção pano de fundo para uma série
e tratamentos para os depen-

-

de outros delitos", reiterou.
dentes químicos", afirma. Além de trabalhar na re-

Nedochetko destacou que a
_ pressão ao tráfico, a PM tam

Polícia Militar está cumprindo bém realiza o Proerd (Programa
o seu papel no combate ao trá- Educacional de Resistência às
fico, através de investigações Drogas e à Violência], um pro
que resultam na prisão de grama que busca alertar os es

traficantes e na apreensão de tudantes e pais sobre os perigos
entorpecentes. Exemplo disso das drogas. Em Iaraguá do Sul,
foi a operação realizada entre o Proerd acontece há dez anos.
a noite de segunda-feira e a

manhã de terça, que resultou DAIANE ZANGHELINI Ações de combate ao tráfico realizadas pela PM resultam na apreensão de drogas e prisão de traficantes

PRF recebe equipamentos para
agilizar a consulta de veículos
GUARAMIRIM

Os quatro postos da Polícia
Rodoviária Federal da Região
Norte (Guaramirim, São Fran
cisco do Sul, Barra Velha e Pi

rabeiraba) e a: Delegacia da PRF
de Joinville receberam dez palm
tops (computadores de mão)
com sistema de acesso às bases
de dados de veículos e condu
tores. Cada posto ganhou dois,

, equipamentos com impressora,
O 'valor 'de um kit, composto
por palm top e impressora, é de'
cerca de R$ 8 niil.

O equipamento vai garantir
mais agilidade na consulta da
situação dos veículos aborda
dos. Pelo número da placa, é

possível consultar registrode
multa: furto ou pendências

- na documentação, Através do
� aparelho também pode verifi
� car, pelo número do CPF, se o

, , � motorista tem alguma pendên-
Aparelho é usado durante as rondps e facilitei acesso à base de dados . .. cia criminal,"

De acordo com o policial
rodoviário federal, Arisfeu Fer
nandes, a ferramenta será du
rante as rondas, quando são
realizadas abordagens em lo
cais mais distantes do posto de
fiscalização. Até então, essa si

tuação impossibilitava o acesso

à base de dados, o que tornava a

verificação _

mais demorada. Se
gundo Fernandes, outras regi
ões do Estado já são equipados
com a tecnologia.

, Se o motorista cometer algu -

,

ma irregularidade, o aparelho
emite na hora o auto de infra
ção. "Isso evita perda de tempo
com a digitação da notificação,
que já fica registrada no siste
ma", explicouFernandes. Desde
sexta-feira, os computadores de
mão do posto da PRF de Guara
mirim já emitiram 64 autos de
infração, sem consíderar os que
foram registrados manualmen
te pelos policiais.

Pista sem

sinalização
CORUPÁ

O mau tempo virou vilão
na conclusão dos trabalhos de
recuperação da BR-280, entre
Corupá e São Bento do Sul. O
tráfego no trecho foi liberado
há cerca de uma semana, mas
ainda está sem sinalização
porque a pintura só poderá ser

feita com a pista seca. De acor-
'

do com o engenheiro do Dnit
(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes)
deMafra, Jefferson Bittencourt, '

'a previsão é q�e à trabalho seja
'

realizado hoje ou amanhã, se o
tempo colaborar.

'

Outra ação que depende
do clima é a continuidade da
desobstrução da represa que se
formou.no ribeirão nas proximi
dades da rodovia quando a pista
cedeu. Segundo Bittencourt, o

terreno precísa- estar totalmen-
te seco,para' que, as máquinas : " ,

possam realizar a abertura' db, " ,: '.:
" canaldeescoamento.. ' " ,'.
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Barra Velha tem bombeiros mirins
Cerimônia fOTInoU 110 jovens no primeiro curso do Corpo de Bombeiros

Formaram-se ontem à noite,
110 alunos das primeiras tur
mas de bombeiros mirins de
Barra Velha. -O trabalho, que ti
nha previsão de iniciar com até
40 jovens, dia 22 de abril, tomou
proporções inimagináveis pelo
instrutor, o soldado Idemar Tre
visani, transferido de Luis Alves
especialmente para as aulas que
leciona há três anos, e há cerca

de uma década são praticadas
por todo o Estado.

Para Trevisani, a intenção
não é formar militares, mas fa
zer o jovem se sentir valorizado.
"Ocupar o tempo ocioso com

instruções úteis ajuda a afastá
los das drogas, e ver o lado bom
da vida", fala. Em sete meses de
aulas as crianças com idade de
9 a 13 anos, exercitaram a disci
plina, conheceram os tratos mili
tares, tiveram aulas de combate e

prevenção a incêndios, participa
ram de acampamento de sobre
vivência, salvamento aquático e

aprenderam mais sobre trânsito e

prevenção ao uso de drogas.

SURPRESA

aulas com bombeiros mirins,
em Blumenau, Trevisani estava
acostumado a grupos com até
40 crianças, número esperado
quando iniciaram as inscrições
em Barra Velha. Mas ao final,
mais de 150 jovens demonstra
ram interesse, e todo o projeto
teve que ser revisto. "Não que
ríamos decepcionar as crianças
e então fizemos reuniões para
tudo dar certo", comenta. Foram
definidas três turmas: terças-fei
ras, pelamanhã, e quartas-feiras,
de manhã e de tarde. Para ajudar
com os custos o Corpo de Bom
beiros contou com o apoio da
Prefeitura e iniciativa privada.

Habituar-se a disciplinamili
tar não foi fácil para alguns dos
inscritos, o que gerou desistên
cias, mas, segundo o soldado,
este não foi o maior responsá
vel pela evasão. '� maioria dos
que desistiram foi por viagem
ou mesmo pela distância, vinha
aluno até de São João do Itape
riu", esclarece. A Prefeitura do
município vizinho cedia trans

porte para 22 bombeiros mirins.

Desde quando começou as FREDERICO CARVALHO

AJUDA

Associação faz
bazar solidário
Até semana que vem a Associação

de Senhoras Solidárias de Barra Velha
realiza um bazar com roupas semlne
vos a preço simbólico. Por RS 1 os in
teressados poderão adquirir peças na
sede da entidade, na Rua Pedro Pláci·
do Machado, Centro. O atendimento o

é feito nas segundas e quintas-feiras,
das 13h30 às 17h.

ALEVINOS

Prefeitura faz
entrega amanhã
Chega amanhã, em Corupá, a pri·

meira remessa de alevinos solicitada
na campanha de novembro. Dezenove
produtores realizaram pedidos. O total
não foi levantado, mas de acordo com a

auxiliar administrativa da Epagri, Miraci
Teresinha Borges, "o número de tilápias
atingiu 12 miro As campanhas são reali-

,
zadas na primavera e no verão, informa·
çõês no telefone (47) 3373-0Z47.

.
;-.

Técnica de salvamento aquático foi uma das atividades aprendidas pelo grupo de 110 crianças

Conselhos participam de
reunião anual de Corupá

Pelo segundo ano consecutivo
a Secretaria Municipal de Edu
cação, Cultura, Esporte e Lazer
de Corupá reunirá membros dos
quatro conselhos da cidade vin
culados às áreas administradas
da pasta. Conselho de Educação
(Corned), de Alimentação Es
colar (CAE), de Cultura (Com
cult) e de Acompanhamento e

Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimen
to da Educação Básica e de Va

lorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) se encontra
rão hoje à noite, a partir das 20h,
no auditório da secretaría,

Encarados como uma 'pedra
(f) no sapato' em algumas admínís
� trações municipais, no encontro,
i os conselhos têm um espaço em

l� que todas as críticas - positivas ou
g negativas - são trabalhadas para a

I � formulação de novas ações mu

� nicipais. '.t\_ idéia surgiu para que
os conselheiros possam socializar

-

�.- :;;,- '; ;

Djaoa explica que encontro serve para aV.aliar·e criar projetos
� .....

os trabalhos realizados durante o

ano e levar novas idéias para apli
carem na gestão da secretaria",
explica a secretária Diana Seidel.
"Conselhos só são vistos de forma
negativa se não houver trabalho
democrático", completa.

Sobre a atuação em Corupá,
Diana admite que alguns grupos
são mais ativos que outros, e des
taca os trabalhos realizados pelo
CAE. Para a secretária a função
dos conselhos é fiscalizar, acom
panhar, íncrementar o trabalho
da secretaría e "o que tem sido
feito pelo CAE é considerado
um exemplo". Mensalmente
nutricionistas realizam visita às
cozinhas das escolas e apresen
tam relatórios sobre a situação
dos refeitórios e com o "Prêmio
Merendeira", o conselho ainda
busca reconhecer, de forma sim
bólica, qual profissional tem os

maiores cuidados no exercício .

da profissão.
*:.. .'"_ .,.-
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Salas foram abertas para imprensa

Seminário de

Oncologia
Acontece no proximo

dia 27, em Jaraguá do Sul, o
30 Seminário de Oncologia.
O foco das discussões serão
as inovações no tratamento
do câncer.

O Seminário vai apre
sentar duas palestras. A
primeira terá como tema

Alimentação: fator de risco
e de prevenção do cânce�
Já a segunda apresentação
vai abordar o diagnóstico e

o tratamento do câncer de
próstata.

A primeira palestra ini
cia às 19h30 e o seminário
encerra às 21h30 com um

coquetel para os participan
tes. O evento é promovido
pela Onco Clínica Jaraguá,
em parceria com a Socie
dade sem Câncer e com a

Rede Feminina de Combate
ao Câncer. O encontro acon

tece no Centro Integrado de
Profissioriais Liberais de Ja
raguá do Sul. Profissionais
da área ou interessados no

assunto podem participar.
O seminário é gratuito, mas
pede-se que os participantes
levem um quilo de alimento
para doação. Outras infor
mações através do telefone:
4732751640.

SAÚDE

GERAl----------

São José tem ala oncológica
Cidade passa a contar com equipamento para radioterapia
JARAGUÁ DO SUL

O Hospital São José inau
gurou ontem, a unidade de
oncologia e uma nova ala de
maternidade. A grande no

vidade é que agora a cidade
conta com um acelerador li
near para a realização de ra

dioterapia. Antes, o paciente
que precisasse do procedi
mento tinha que se deslocar
para outras cidades como

Blumenau, Curitiba ou Flo
rianópolis.

Os equipamentos ainda de
vem passar por testes e a estru
tura precisa receber a certifica
ção do Ministério da Saúde e

da Agência Nacional de Saúde
(Anvisa). Mas a previsão é de
que as quimioterapias passem
a ser realizadas no novo local
a partir da primeira quinzena
de dezembro. Já as radiotera
pias devem iniciar em feverei
ro do ano que vem.

Segundo o diretor admínis
trativo do São José, Vilson San
tin, com a nova estrutura, será
possível a realização de até 90

procedimentos de radioterapia
por dia. Isso se o serviço fun
cionar em dois turnos. "Vamos Estrutura inaugurada ontem vai permitir o realização de até 90 procedimentos de radioterapia (detalhe) por diainiciar com um turno e se a

demanda justificar, abriremos
mais um turno", adiantou. Na
área de quimioternpia poderão
ser feitos entre 15 e 20 aten
dimentos diários. A quimiote
rapia será oferecida somente

para pacientes do SUS (Sis
tema Único de Saúde). E a ra-

dioterapia poderá ser feita via
SUS, convênio ou particular.

Atualmente, cerca de 200

pacientes fazem quimiotera
pia no São José via SUS. O
diretor acredita que além de
ampliar os serviços, a nova

unidade vai proporcionar

mais qualidade e conforto
aos pacientes.

Toda a obra foi custeada
através de doação de empresá
rios. A principal contribuição
veio do administrador Gerd
Baumer em memória à sua es

posa, Marly Baumer, que mor-

reu em 2006, vítima de cân
cer. Por isso, a unidade leva
o nome da esposa de Baumer.
Os valores doados não foram
divulgados. As obras inicia
ram em março deste ano.

DEBORA VOLPI

Capacidade para 160 partos
•

mensais
Além da ala oncológica, maternidade e centro obstétrico fazem parte da obra

-

-

Baumer foi principal financiador

Uma nova ala de mater
nidade e um centro obsté
trico também fazem parte
das obras entregues ontem.
A nova maternidade conta
com uma área de cerca de
mil metros quadrados. "Está
totalmente equipada, inclu
sive com um centro cirúrgico
para atendimento mais rápi
do aos partos quê exigirem
uma cesária, por exemplo",
explica o diretor.

Ainda segundo ele, a capa
cidade será de até 160 partos

mensais. São 24 leitos, além
de salas de parto cirúrgico
e 'normal e de um centro de
cuidados intermediários. Os
quartos são modernos,' bem
equipados e decorados. A
maternidade deve começar a

funcionar já no próximo mês
e também passará por um pe
ríodo de testes.

Para o presidente do Con
selho Administrativo do
Hospital São José, Paulo Mat
tos, tanto a ala de oncologia
como a nova maternidade

são vistas como uma grande
conquista para toda a região.
''Agora temos capacidade
para atender a demanda da
região. Esta obra tem cunho
regional. Pacientes do Planal
to Norte e de todo o Vale do
Itapocu serão atendidos. Na
área de oncologia principal
mente, seremos referência",
garantiu.

Mattos revela ainda que
está sendo montada uma equi
pe de especialistas para traba
lharem na nova estrutura.
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o ator ganhou uma repaginada no visual
,

especialmente poro encarar o seu segundo protagonista

@llnscrições abertllS
Ruo Presidente Epítóáo Pessoo, 616 I Centrô I� do�
47 3371.0202 I wwwJaculdodeiongodo.com.br. '

Pela segunda vez encarnando o principal personagem, Thiago Fragoso
tem feito um excelente trabalho na novela "Negó�io da China"

Thiago Fragoso entrou para
o mundo artístico em 1'989,
participando de um grupo

, de teatro amador. Dois anos

depois, profissionalizou-se e

desde então nunca mais pa
rou. O primeiro trabalho em

televisão foi "Malhação" inter
pretando Carlos Alberto.

No total, foram oito nove

las, treze peças teatrais e oito
filmes, sendo que o mais re

cente é "Caixa Dois".
O sucesso e reconhecimen

to veio quando fez o Nando,
em "O Clone", um rapaz de
classe média que foi envolvi-
'do pelas drogas; o personagem
foi um dos instrumentos usa

dos por Glória Perez para falar
sobre a questão da dependên
cia química e como isso afeta
as famílias dos usuários de
drogas.

No total foram oito nove

las, sendo que em "O Profeta"
viveu Marcos, o principal per
sonagem. Atualmente, Thiago
Fragoso está em "Negócio da
China", também como prota
gonista na pele de Diego.

Loiro, cabelos naturalmen
te encaracolados (que ganha
ram fios mais lisos e arrepia
dos por causa da novela) e

olhos claros, esta é a fórmula
perfeita para encantar o públi
co feminino, mas o ator é cal
mo e lida com a fama de modo
natural. Avesso às badalações,
na vida real ele é muitíssimo
bem casado com a atriz Maria
na Vazo

Thiago Fragoso, pela se

gunda vez, encara o desafio
de ser o protagonista de um

folhetim. Apesar da responsa-
j� bilidade do papel, o ator não
'\� se intimidou e decidiu prepa-
5 rar-se para encarnar Diego.
� Um rapaz "pé no chão", deIt
')!j classe-média, leva uma vida
tranqüila ao lado dos pais e da
namorada até que vê seu mun-

s C

do virar de cabeça para baixo
quando descobre que seu pai
biológico é outra pessoa e de
cide ir em busca de sua verda
deira história.

Bem, isso os fãs da novela
"Negócio da China" já sabem.
Nos próximos capítulos da
novela, Diego decide aceitar
o convite de
Adriano (Her
son Capri) e de
Evandro (Fran
cisco Cuoco)
para morar em

São Paulo e tra

balhar no escri
tório da família
Fontanera. Ele
viaja em compa
nhia de Celeste
(Juliana Dido
ne) que não ga
nha a simpatia
da nova família
do namorado,
sem contar que
Ioelma (Vera
Zimmermann)
fará tudo para
atrapalhar o

romance deles
uma vez que seu

maior sonho é
casar sua filha
Antonella (Fer
nanda de Frei

tas) com Diego
e assim herdar
toda a fortuna
de Evandro.

Quando che
gar em São Paulo, Diego vai
se surpreender com a recep
ção e com a sala que Evan
dro mandou preparar para o

neto no escritório da família.
No entanto, ele não demora
rá a perceber que, na verda
de, Evandro é centralizador e

pretende controlar a sua vida;
Diego decide voltar para o Rio
de Janeiro.

Ele nem imagina o quanto

a sua mudança para São Paulo
afetará sua vida, inclusive sua

paixão por Celeste também
vai balançar. Tudo porque
Antonella conseguirá mexer

com o coração de Diego que
acabará se apaixonando pela
advogada.

Perante os Fontanera, a situ
ação de Celes
te piora - muito

quando propo
sitalmente Jo
elma revela a

Evandro que a

moça é modelo
e fez um en

saio fotográfico
usando apenas
uma lingerie. O
bem sucedido
advogado con

clui que real
mente Celeste
não serve para,
casar-se com

seu recém-des
coberto neto,
o verdadeiro
herdeiro do
dinheiro e da
honra de tão

6 importante so

� brenome. Pelo
a:
,.

s» menos e aSSlIll

que ele pensa.
E tem mais,

mesmo sem

querer, Diego
será envolvido
nos conflitos
entre Denise

(Luciana Braga) e seu amante,
Mauro (Oscar Magrini), pai de
Antonella. Tudo porque a tia de
Diego está grávida e isso cairá
como uma verdadeira bomba
na rotina do sócio de Adriano.

Muitas surpresas e desa
fios ainda estão reservados ao

personagem, inclusive Diego
ainda vai virar herói quando,
lutar kung fu combatendo a

máfia chinesa.

Thiago Fragoso ingressou no

carreira artístico em 1989_ Suo
primeira novelo foi "Malhação"
e desde então, não parou mais

Jangada
FACULDADE
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CRÔNICA

• kellyerdmann@gmail.com

, KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Sobre surpresas
Confesso-te: jamais entendi muito bem

esse negócio de aparecer em algum lugar sem
avisar, de presentear com bolo gigante ou de
mandar helicóptero despejar rosas sobre a

casa de alguém: Verdade: nunca apreciei os
exageros e aprendi com os anos que se prestar
a surpreender uma pessoa pode ser uma ver

dádeira enrascada. Quem ainda não sentiu no
sorriso amarelo a força dela, por favor, atire a

primeira pedra. É, eu sei, a frase possui um
lado clichê bastante forte, mas de falsa nada
tem. Apesar de não ser muito adepto dos cli
chês, às vezes, eles caem como luvas a certas

situações. Ok, estourei a cota deles!
Voltando ao assunto (desculpa, costumo

falar de mais e de tudo), eu definitivamente
não sou um cara surpreendente. Aliás, prefiro
assim. Reflita comigo, imagine o quanto uma
atitude não avisada tende a causar estragos, a
varrer paixões e fissurar amores. Cito exem

plos sem grandes dificuldades:
- O buquê de rosas chegou ao escritório nas

mãos da recepcionista. Ele parecia caminhar
sozinho, de tão enorme. Não havia segredo,
a Luna estava bem a fim de encerrar o papo
com o quase ex-marido (faltavam só os docu
mentos) e ficar com o João, o arquiteto da sala
ao lado. E, falava justamente sobre isso quan
do as flores vieram ao seu encontro. Empol
gada, abriu o cartão. No segundo seguinte, a

feição não omitiu nada. O Arnaldo queria re

atar o relacionamento e veio entregar as flores
pessoalmente. Todos na sala se entreolharam,
está na cara a decisão de Luna e o dito cujo
continua dando surpresas que vão direto para
a lata do lixo. Ficou feio pra ele ...

- Ele tinha até trocado as chaves do apar
tamento. Fim é fim e pronto, nada de visiti
nhas. Numa bela noite, saiu de casa pronto
a encontrar alguém interessante por aí, de
preferência a garota que vem beijando há
semanas. Conseguiu. Depois da conversa ao

pé do ouvido, convidou-a para subir e beber
vinho. Quando deixaram o elevador, abraça
dos e sorridentes, deram de cara com a ex,

plantada na porta, com garrafa de champagne
nas mãos, sentada no chão e despenteada de
tanto esperar. Se tivesse ligado antes saberia,
mas preferiu surpreender e aí já viu ...

- Mariana queria uma casa em meio à na

tureza e longe de vizinhos. Trabalhadora como

é, guardava o dinheiro e logo a compraria sem

ajuda de ninguém. Imersa em orgulho, a aqui
sição seria seu maior feito, questão até de auto
estima, de provar a maturidade ao universo.
Num nada. belo dia, o pai entregou as chaves
do apartamento de frente para o mar que havia
negociado com o sócio. Era presente e ela não

conseguiu esconder a frustração: odeia maresia
nos móveis, adora jardim ao ser redor. Se tives
sem falado a respeito; ela não seria obrigada a

vender o apê ou morar infeliz.

VARIEDADES---------

CINEMA
.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• 007 - Quantum Of Solace (leg)
(14030, 16h40, 19h, 21hl0-todososdias)

• Cine Shopping 2
• Morte Súbita (Leg)
(15h15, 17h15, 19h15, 21h15 - todos os dias)

• Cine Shopping 3-
• Jogos Mortais V (Leg) (19h20, 21hl0- todos os dias)
• High School Musicol3 (Dub)---
(15hOO, 17hl0 - todos os dias)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• 007 - Quantum Of Solace (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 hI O -todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Era uma vez... (Dub) (ISh, 17h20 - seg, qui, seil'
(17h - ter, quo, sob, dom)
• Os Mosconoutas (Dub) (15h- ter,qua,sab,dom)
• Morte Súbita (leg) (19h40, 21h30 -todos os dias)

• Cine Mueller 1
• 00], - Quantum OI Solace (leg)
(13h30, 15040, 17h, 20h, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Ensaio Sobre a Cegueira (Leg)
(14h, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

.Gine
• RJDh usical3 (Dub)
(13h45, 16h � lodos os dias)
, 401l0sMo (leg);\�l'
(18h�0, 20b h - tÔ80s os dios�

• Cine Neumatkt 2
• 09.7 - QUQólUm Of S010fe (Leg)
(tI20, 16�qe) 19h40h,�1 h50 - tQ4� os dias).

• Cine Neumarkt3
• HJ9hSch091 Músical 3.(Dyb)
(14b1.5, 16h40, 19h, 21h45 -Iodos.d<is dias)

4
orcei eg)

(14hl0, 16h20{ 19h20,21h40-todososdias)

• Neumórkt 6
• Morte SúbIta (leg)
(14lí95, 16bO�f 18h05/20b05 � to(OS os dias) v"
• ÚltImo Porada 174 (Leg)

.

(2fji- tod9$ ,os dias)
V'*.',):A;; , o{.{F

LIVRO

A fuga da
família real

Resultado de dez anos de investiga
ção jornalísticq resgato e conto de formo
acessível o história do corte lusitano no

Brasil e devolve seus protagonistas à
dimensão mais correto possível dos pa
péis que desempenharam duzentos anos

atrás. A fuga do família real portuguesa
poro o Rio de Janeiro ocorreu em um dos
momentos mais revolucionários.

OVO

Viagem ao centro
do planeta Terra
Durante uma expedição no Islândia,

Trevor, seu sobrinho Sean e o belo guio
Hannah se deparam com uma impres
sionante descoberto que os transporto
poro uma fantástico jornada bem abaixo
do superfície do Terra. Eles terão o mais
inacreditável aventuro de suas vidas.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
lívia diz a Heitor sobre a -situaçôo com Ramiro.
Heitor nôo quer que lívia volte ao hospital, mas.

ela diz que só sai de lá quando conseguir outro
emprego. Flor de lys diz a Marolanis que o colar
pode ser chave para dinheiro. Heitor pede poro
Ramiro ficar longe de lívia, mas não consegue
intimidá-lo. Celeste teme que a nova família de
Diego o leve para São. Paulo. Júlio pede expli
cações a lívia sobre a fita. Tia Saudade conta

para Heitor e Flor de lys que, os quatro bonecos
juntos revelarão um segredo.

TRÊS IRMÃS
Bento recebe Xonde em seu consultório. Violeta
comemora com Glauco a destruição da prancha.
Os surfistas vôo até a Pousada Azul dor apoio
poro Eros. Excelência diz a Nélson que sua can

didatura à reeleição depende das obras e que o

dinheiro paro a construção do hotel nunca che
gou. Bento pega Dora e as crianças no clube e

diz que tem uma surpresa. Bento leva Dora paro
o show de Colbie Caillat na proia. Florindo dá a

carta para Jacaré. Glauco leva Sueli até Violeta.
Waldete desconfia que tem armação.

A FAVORITA
Flora se explica para lara. Floro chego no

apartamento de Zé, e Donotela se esconde. Zé
se interesso por Flora e a leva para o quarto
para Donatela. No momento em que Zé sai do
quarto, Flora pego o celular dele e manda um

torpedo para o último número. Donatela vê a

mensagem, que marca um encontro no bar do
Pepe. Flora convence Zé Bob o levó-Ia para o

mesmo local. Ao chegar ao bar, Floro dó uma

desculpa e sai da mesa paro poder ligar paro
Dodi e observar de longe a chegado do cúm
plice de Zé Bob.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Iara diz que aceita Cris. Elo conta que desen
volveu novos poderes. Iara se transforma em

poça d'ógua e diz que é a mulher-ógua. Vovó
diz para luna se decidir entre Torso ou Gaspar.
Torso acredita em João. Ele discute com Sandra
e Batista. Bianca passo mal e tenta se controlar
na frente de Simone e Nil. Ela esconde o rosto.
Simone e Nil estranham e se preocupam com

Bianca. Felipe tenta fugir da clínica, mas dó de
cara com Hiromi. Ela aponta a arma para Feli
pe, mas ele diz que é um vampiro do bem.

CHAMAS DA VIDA
Vilma diz paro Arlete que é um absurdo ela ser

demitida. O advogado diz que Arlete é sócio da
fábrica de sorvete e tem direito de ser diretora.
Vilma chama Arlete de louca. Walter diz que só
ele pode demitir Vilma. Arlete diz que vai pro
var que Vilma é uma criminosa. Manu diz que
nunca se entregaria o Washington. Washington
diz para Manu que ela tem que arranjar qui
nhentos reais para moror no ferro-velho. Ele o

manda roubar um carro. Manu vai ao hospital e
implora para Marreta sair do coma.

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

MUNDO ARTISTICO ..

Miss descoroada

depois de 20 min
Chantelle lewis, 17 anos, foi coroada
Miss Christchurch Snow Queen, na
Inglaterra, mas a alegria durou

pouco. Cerca de 20 minutos após a

cerimônia, a jovem teve seu título
retirado em função de uma fraude em

sua inscrição. A competição obriga
que todas as garotas residam em

Christchurch, cidade de Dorset. No
entanto, Chantelle mora cerca de um

quilômetro e meio fora do município.

Sem preconceitos
na série Malhação
Micael Borges vai entrar para a his
tória de Malhação, em 2009, como o

primeiro negro a fazer parte da trama

central da novela. "É o efeito (Barack)
Obama. Os preconceitos estão caindo

e eu, um morador da favela, vou ser

um dos protagonistas de Malhaçõo",
comemora Micael, de 19 anos. No

papel de luciano, Micael vai disputar
o amor da nova mocinha, a estreante
Bianca Bin, com Daniel Dalcin.

Gianecchini nu
em Entre Lençóis
No filme do cineasta Gustavo Nieto
Roa "Entre lençóis", Reynaldo Gia
necchini passa 90% das cenas nu.

Ele protagoniza cenas sensuais ao
lado de Paola Oliveira. O longa tem

pré-estréia no dia 26, no Festival de
Cinema e Música, que terá um telõo
de 282m2 (12,3m de altura por 22,9m
de largura), o mesmo que um prédio
de quatro andares. Gianecchini está
curioso para ver a reação das pessoas.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também

não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O tempo tende a ficar mais fechado com

condições de chuva persistente e significativa.
Esta instabilidade atinge quase todo o Estado.
Chuva isolada entre a tarde e noite.

� Jaraquá do Sul e Região

SOLUÇÃO
> Fases tia lua

NOVA CRESCENtE CHEIA M:NGUANTE

1m 5/11 O 13/11 � 20/11

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

Mí�:16°CO Mí�:16C O MíN: 16° C MíN: 15° C
MAX: 21° C MAX: 21° C MÁX: 22° C MÁX: 23° C

Chuvoso
r , "

"

Chuvoso
' r f I r

Chuvoso Chuvoso

. GI ÁRIES

"�..
(20/3 o 20/4)

., ApesQr de estar
([ enfrentando alguma

confusão, esta
é uma fase de mais foco e

motivação. Auto estimo ganho
uma injeção o mais de energia.
Caminhos começam o se abrir e

o sensação de forço e liberdade
volto o fazer porte de sua rotina.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Durante este dia
você estará mais
sensível. Suo mente

estará mais sério e introspec
tivo. Não permito que pensa
mentos negativos ou processos
depressivos se instalem. Procure
se utilizar dessa energia estu

dando ou executando projetos.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Amor e relaciona
mentos possam por
uma ótimo fase com

o passagem de Júpiter e Vênus
em Capricórnio. Novos amores à
visto com ores de seriedade ou

uma novo injeção de romance
nos amores antigos. Esse setor
de suo vida será renovado.

r-"
CÂNCER

��._.�� ���6e:t!:���m
: ; ótimo humor e seus

relacionamentos

ganham com isso. Mais energia
no trabalho colabora paro rápi
dos soluções paro problemas an
tigos. Suo energia está bastante
alto e é aconselhável cuidado no

prático de exercícios.

� LEÃO

�,.:J (22/7 o 22/8)
::. '} Suo mente estará

� U---; fortalecido e seus

pensamentos mais
claros.lsso ajudo você o fortalecer
suas emoções que andam meio

atrapalhados com os últimos
acontecimentos.Aproveite para
fozer uma avaliação profundo de
seus erros e acertos.

fi:
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Suo energia estará
voltado poro o vida
material. Possibi

lidade de ganhos extras será o

pauto do semana. Durante estes

dias você terá possibilidades
de fechar ótimos e lucrativos

negócios. Aproveite também
para cuidar de seu corpo.

IT}'
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Aproveite o boo fose
de convivio social
com os amigos para

firmar acordos e parcerias para
o andamento de seus planos.
Aproveite também para apimentar
o relação o dois. Você tem traba

lhado demais e deixodcresso área
em segundo plano.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Suo mente está
fortalecido com

passagemde
mercúrio em seu

signo. Suo criatividade estará alto
e isso pode fazer com que novos
idéias brotem como mágico de suo
mente. Momentos agradáveis no
'vida o dois.

SAGITÁRIO

.

(

• (22/11 021/12)
O potencial poro
cumprir tarefas
aumento gradati

vamente. Mais otimismo, capa
cidade de liderança, e forço de
vontade colocam em andamento

os seus planos. Os nascidos no
primeiro decanato podem sentir
os energias do novo ano astral.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

",.f;. Fase em que os
relacionamentos

pessoais fazem
você pensar no que desejo para
si. Procure entender os pessoas
em suo volto, especialmente os
que amo. Aproveite que você onda
generoso e afetuoso e invisto no

amor. Procure descansar.

O CORREIO DO POVO mQUINTA·FEIRA. 20 DE NOVEMBRO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

20/11
Angélico Lamas

Aparecido Camargo dos Santos

Célio Nagel Guths
Cirlei Vanessa Pacheco

Cristiane Pradi

Deywisson Gonçalves
Dorineia Neumann

Dr. Carlos A. Emmendoerfer

Edesio Scherer

Emilia Piccoli Cezario

Etelvina Hornburg
Gilberto Pereira Barros

Gislaine Ferraz

Irene C. S. Renksweski

íris K. Mommerening
Ivanilde G. Cordeiro

Janete C. Erdmann

José F. Scherer

Lidiane Matuchaki

Lisander de Miranda

Lucas Drews

Osnildo Konell

Protasio Venero

Sondra H. Z. Vitkoski

Walli Raduenz Oldenburg

DIVIRTA-SE

Marido
Um homem e uma bonita mulher
estavam jantando a luz de velas num

restaurante de luxo.
De repente o garçom notou que o

homem escorregava lentamente para
debaixo �a mesa.
A mulher parecia não reparar que o

companheiro tinha desaparecido.
O garçom assustado resolve comentar:
- Perdão senhora, mas eu acho que
seu marido está debaixo da mesa.

- Não está não, disse a mulher,
olhando calmamente para o garçom.
Meu marido acabou de entrar no
restaurante.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Você está em fase
de maior popula
ridade com os pes

soas. Aproveite poro fazer bons
contatos que serão importantes
poro incrementar suo vida pro
fissional. Suo mente estará mais

cloro e consequentemente suo

comunicação favorecido.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Se você souber con-
....,� duzir suo energia,

esta será uma fase
em que você pode realizar muitos.
planos. Cuidado apenas com o

descontrole de suas emoções.
Reflito antes de ter qualquer
atitude impulsivo. Mantenha
controle sobre o ansiedade.
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
.

recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Para�éns pro o lindo Karolyne Béhlingque dia 27 c�mpl�ta 9 anos. Todo famíliadesejo mUitos felicidades.
Ed rdo Eichemberger.

Parabéns poro nUhaõo realizado dia
pelo suo comu It
26/10 Os padrinhos "va e Ado o

de�ejam muitos telicidades.Parabéns poro Robson de Oliveira. que recebeu
suo 10 eucaristia dia 19/10. Os pois Viviane e

Reinaldo e o irmõo Roger desejam felicidades.
Os pois Melito e Reginaldo e o irmão Eduardo.
parabenizam Bruno Leonardo lick pelo suo

confirmaçã� ocorrido no último dia 9.

Embelezando
o coluna o

sorridente
Joana

Fagundes
Alves. que
no dia 26

completo
1 ano e 5

meses. poro
orgulho dos

pois. Gilmar e
Franciene.

l'

Felicidades 00 casal Mprincesa Júlio Gabriel
arcelo e leon ice pelo

trazendo alegria poro t:d:�e n��ceu no dia 14.
o homenagem é o pod

.

h a�"la. Quem mondo
rIR o JOir e o tio luciane.

. I A de Brito.
o gatinba Gabfle .

ois. o
parabé�s porompietoU 3 oninhos. O'\�iO e as

dIa 8 co . Ade e o vo

qU�rinho Rosano. o \10
desejam telicidodes.

mo u'cbeli e Kouon'lmonos ,.,1
,

Os P�is Diana e Paulo e amigos
::�abeRl�am Natália Seidel Bortolotti
ISorupa, q�e completou 12 anos dia

, e desejam muitos felicidades.oi batizado no dia 16:
o�otinhO Guilherme K�e,".

d Adriano e Klelton.
tilba e

Parabéns poro o

gotinha Ghidnae
Elisa Schwartz.
que completoU
seu 10 aninh�
dia 15. Os pOlS
8runi eWolter

e aVó Ge

desejam muitos
telicidodes.

!---pa-ra-b-é-ns poro o pequeno
leta

t que hoje comp
Cristiano Augus o: Charles e Angelo
4 aninho�. Os pO.ltSas telicidades.

_ deselam mUI
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

Cleusa e Valdemar Deretti que comemoram hoje,
32 anos de união, recebem os cumprimentos de seus filhos

e familiares com os votos de muitas felicidades.

Neste sábado dia 22, trocam alianças o casal Lucimara Zapelini e Alcir
Ruediger, às 19h30 na igreja Nossa Senhora Rainha da Paz.

Parabéns para Manuela, que dia 24
comemora idade nova. O marido Paulo e

o filho Lucas mandam os parabéns.

Na foto a família Bortolini, Patricia, Eduardo,
Márcio e Amando, que visitaram Brasília no

dia 15, dia da Proclamação da República.

No foto Everton gaiteiro do banda Ecco's Band
de Schroeder, que completou mais um ano de vida
no último dia 16. Toda o Banda deseja felicidades.

Parabéns para Cinthia Jordana Ehlke,
que no dia 17 completou 19 anos. A prima

Flavia deseja muitas felicidades.

Reno Weller e família mandam os parabéns para
Gisleine Weller, que comemora idade nova.

Muitas felicidades para o casal João e Vanilda Petry,
que dia 15 comemorou 33 anos de casados. Os filhos

Aline e Denílson mandam os parabéns.
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Cassul;
wV.Jw.cassuli.aclv,br

Além da,. detf?sa,.pe seus direitos, a
evolução de seus negócios jurídicq�1'�

(. %

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 33717511 - Fax 47 32751820

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial íaz saber que por não terem sido encontrados pessoalmenle nos endereços a mim
fomecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu enlrada neste Oficio para
serem protestados conlra os responsáveis. após decorrido o prazo de 03{três) dias úteis.

Protocolo: 91629 Sacado: METALURGICAJARAGUAENSE LTDA ME CNPJ: 09,491.833fOOO

Cedente: ONC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MATERIAIS DE CONCNPJ: 06.334.522i000

Número do Titulo:·005153.()01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 24110/2008 Valor: 1015,66

Protocolo: 91785 Sacado: ELIEL BORTONCELLO DA SILVA CPF: 902.036.669·68

Cedente: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LT CNPJ: 83.645.911íOOO

Número do Título: 22342 Espécie: Duplicaia de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: SESC Data Vencimento: 15/1012008 Valor: 190,00

Protocolo: 91797 Sacado: METALURGICAJARAGUAENSE CNPJ: 09.491.8331000

Cedente: RADIO BRASIL NOVO LTDA
Número do Titulo: 2323 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 10110/2008 Valor: 300,00

Protocolo: 91839 Sacado: ELCIO R KALESKI CPF: 003.802.579·55

Cedente: JOY FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 08.844.589/000
Número do Titulo: 22787/03 Espécie: Duplicata de Venda Mereantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 26110/2008 Valor: 1.723,25

-----------

Proiocolo: 91925 Sacado: WAGNER GIACOMINI CPF: 890.230.489-20
Cedente: ELETRO PECAS SAO BENTO LTDAEPP CNPJ: 04.125.040/000

Número do Título: S001595C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencímento: 23/10/2008 Valor: 276,99

Protocob: 92354 Sacado: NGT FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 07.013]49/000

Cedente: BETA COMERCIO DEACRILICOS LTDA EPP CNPJ: 07.123.6591000
Número do Titulo: 003579 Espécie: Duplicala de Venda Mercantit por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 04/11/2008 Valor. 315,77

Protocolo: 92394 Sacado: CONFECCDES VIEIRA E HOHMANN CNPJ: 07.844.9231000

Cedente: MIRKUS CONFECCOES LTDA ME CNPJ: 05.893.551/000

Número do Titulo: 1129
. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

Apresentante: BANCO ITAU SA
.

Data Vencimento: 18/10/200B Valor: 350,85

Prolocolo: 92405 Sacado: PAPEL JARAGUA LTDAtR) CNPJ: 04.984.198/000
Cedente: MARTH LTDA CNPJ: 06.276.626/000
Número do Título: 900/02 . Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 27/10/200B Valor: 912,50

Protocolo: 92608 Sacado: NIVALDO GIESE CPF: 487.638.969·15

Cedente:ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Tilulo: 558052(2í31)Espécie: Letra de Cãmbio

Apresentante: ASS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Daia Vencimento: 06/1112008 Valor. 212,31

Protocolo: 92677 Sacado: CLARICE MANOEL CORREIA CPF: 724.808.150·72 <'

Cedente: SINDASCON JARAGUA DO SUL E REGIAO CNPJ: 05.398.6511000
Número do Título: 200809 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/1012008 Valor 100,00

Prolocolo: 92691 Sacado: CRISTIANO DE SOUZA SILVA CPF: 054.856.999-10

Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.0141000

Número do Tituto: 27006 E�pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 02í1112008 Valor. 125,00

Protocolo: 92741 Sacado: BAR E MERCEARIA KONE LTDA CNPJ: 03.184.019/000

Cedente: PARATI SA CNPJ: 82.945.9321000

Número do Titulo: 0519401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimenlo: 03/11/200B Valor. 296,20

Protocolo: 92746 Sacado: CENTRAL MODAS LTDA CNPJ: 07.348.8981000

Cedente: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIACOMERCIAL LTDA CNPJ: 03,625.949/000
Número do Titulo: 1684.U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 05/1112008 Valor: 273,50

Prolocolo: 92751 Sacado: DANILLO THIAGO ANACLETO CPF: 008.732.139·47

Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958/000

Número do Titulo: 2830044 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação
Apresehtante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimenlo: 3111012008 Valor: 220,00

Protocolo: 92829 Sacado: NEUZELI DORN CPF: 899.763.129·20

Cedente: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LT CNPJ: 83.645.9111000

Número do Titulo: 221 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 26/1012008 Valor: 64,00

Protocolo: 92963 Sacado: ALEXANDRO GOULART CPF: 050.998.569·69
Cedente: CCR ETIQUETAS lTDA ME· CNPJ: 01.294.796/000
Número do Titulo: 005478. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 10/10/2008 Valor: 900,00

Protocolo: 92996 Sacado: LORIANA TESKE CPF: 032.523.369·10

Cedente: BANCO FINASA S/A CNPJ: 57.561.615/000
Número do Titulo: 36.0.011.278Espécie: Outros TIpos de Dívidas

Apresentante: BANCO FJNASA S/A Data Vencimento: 16/0212006 Valor: 6.245,10

Protwolo: 93120 Sacado: EDERSON LUIZ DOS SANTOS CPF: 035.166.049-64
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000

Número do Título: 42005 Espécie: Outros lipos de Dividas

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05111/2008 Valor. 120,00

Proiocolo: 93142 Sacado: ELAINE LOEVECK CPF: 044.309.379·23

Cedente: BV FINANCEIRA SiA·CREDITO,FINANC�MENTO E INVECNPJ: 01.149.9531000

Númerodo Título: 131001017 Espécie: Outros TIpos de Dividas
.

Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 04/05/2007 Valor: 2.199,70

Protocolo: 93145 Sacado: VALDECIR FERRAZ DEALMEIDA CPF: 897.433.269-87

Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SlCNPJ: 07.707.650/000

Número do Titulo: 20009254217 Espécie: Outros TIpos de Dividas

Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 12il1/2oo4 Valor 9.934,54

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do

presente Edital, para que osmesmos 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 referidos

protestados na torma da Lei, etc.z
:.

Jaragua do Sul, 20 de Novembro de 2008

VARIEDADES---------

SOLIDARIEDADE

CAMPANHA DO
BRINQUEDO
A componha Pedágio do

Brinquedo, que iniciou no dia
25 de outubro, encerro no dia
10de dezembro. O objetivo é
arrecadar brinquedos paro pre
sentear as crianças carentes.

Os pontos de recolhimento soa
nos Postos Mime (Ruo Walter

Marquardt, Epitácio Pessoa e

Bernardo Dornbusch), Corpo
de Bombeiros e a Câmara de

Dirig�ntes lojistas de Jaraguá
do Sul. Informações através do
telefone 3275-7072.

UNIVILLE

Inscrições
abertas

A Univille (Universidade da Região de

Joinville) está com as inscrições abertas

para o ingresso de estudantes através do

desempenho escolar e no Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio). Os condidatos
concorrerem a bolsas de estudo de 50%,
75% e 100%, provenientes de recursos pró
prios da universidade. As inscrições devem
ser feitas até 28 de novembro. O progroma
de bolsas de estudo é destinado a estu

dantes ingressantes dos campi de Joinville
e São Bento do Sul e da Unidade de São
Francisco do Sul. Os candidatos não pre
cisam fazer vestibulat A escolha será feita

por processo seletivo. O edital completo
pode ser conferido no site www.univille.bt

COL

Brincando
no Bairro

O projeto Brincando no Bairro está

agendado para este sábado (22), das
9h às 16h, na escola Machado de Assis,
no Bairro João Pessoa. Durante todo o

dia haverá oficinas, cadastramento de

oportunidade de emprego, apresenta
ções artísticas, atividades recreativas,
manicure, massoterapia, entre outros

serviços. O evento é gratuito e aberto
à comunidade.

PRADI

Mostra
Cultural

A escola Renato Pradi promove a

5° Mostra Científico-Cultural amanhã,
dia 21 de nevembre, Na sexta-feira, a
partir das 8h30 até às 16h, na própria
unidade de ensino, toda a comunidade

está convidada para assistir as apre

sentações dos trabalhos elaborados

pelos alunos.

ACIJS

Festa de
encerramento

Os associados do Conselho de Núcleos
Setoriais da Acijs (Associaçóo Empresarial
de Jaraguá do Sul) e da Apevi (Associaçóo
das Micro e Pequenas Empresas do Vale

do Itapocu), vão participar de um jantar
de confraternização no dia 27 de novem
bro, às 19h, na Associação Recreativa da
Malwee. O valor do convite é de R$ 25.ln
formações através do telefone 3275-7033

ou pelo e-mail eventos@acijs.com.bt

GUARAMIRIM

Festa dos
Idosos

A Prefeitura Municipal de Guara
mirim, através da Secretario de Saú
de e Bem Estar Social, (Coordenação
Municipal da Pessoa Idosa), promove
no próximo domingo, dia 23 de novem
bro, a partir das 8h30, a Festa Anual
do Idoso no Pavilhão de Eventos, com o

temático Country Sertaneja.

Servidora
. homenageada
A responsável pelo financeiro do

Secretaria de Estado do Desenvolvi
mento Regional (SDR) de Jaraguá do

Sul, Dylane Henschel, viajou ontem

paro Florianópolis, onde recebeu dos
mãos do governador. luiz Henrique da
Silveira, o Medalha do Mérito Funcio
nai Alice Guilhon Gonzaga Petrelli. A

homenagem é destinado aos servido

res que se destacam nas funções.

LOTERIA
....,till�,.%1�...

CONCURSO N° 1980

CONCURSO N° 710

Primeiro sorteio
03-18-25-32-36-40

Segl.md� sorteio
05 - 16 - 25 - 30 - 32 - 45
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Heavy metal da banda PowerSteel amanhã em Guaramirim, outra atração no Curupira será Maquinaria

MÚSICA

MAIS UMA NOITE
HEAVY METAL

Nesta sexta-feira, o rock pesado vai
estar no palco alternativo do Curupira

GUARAMIRIM

O palco alternativo do

Curupira Rock Club promete
vibrar amanhã com as apre
sentações de duas bandas he

avy metal. Os portões da casa

vão estar liberados a partir das
2oh. E das 2zh em diante, os
convidados assistem ao show
do PowerSteel, de Itapema. A
outra atração seráMaquinaria,
de Jaraguá do Sul. Para curtir
esta sexta-feira ao som do rock
pesado, basta chegar na Rua

João Satter Corrêa, na 523,
em Guaramirim. Os ingressos
custam R$ 7. O evento é uma

produção do Baú do Rock,
com o apoio do site Região

Rock regiaorock.com.br.
Para quem ainda não co

nhece PowerSteel lá vai pita
das da trajetória da banda. Na

guitarra e vocal, Lauro Brito

[r., Thiago Bonaza no baixo,
na bateria Rafael Tyrant. De
forma independente, lançam
o EP "First". A formação está
firmada desde o ano passado.
Mas, a história PowerSteel co

meçou há mais de dez anos.

Eles são conhecidos pelo rock

pesado que mareou diversos
festivais musicais no circuito

Underground catarinense. E o

material da banda não se limi
ta a um único disco.

Essa é uma prévia do que DAIANA CONSTANTINO

o público vai encontrar no

paleo do Curupira Rock Club
nesta sexta-feira. O local já
é conhecido por ser o ponto
de encontro dos rockerios de
todo o norte do Estado e Vale
do Itajaí. Então, os aprecia
dores do heavy metal devem
apostar. Se não bastasse ser

conhecido, também, por in
centivar e ceder espaço às
bandas, o clube é um dos res
ponsáveis pelo surgimento··
dos names como The Power
Off The Bira, But Spencer,
Stuart, Madeixas, Os Legais,
Reina Fungi, Enzime, Fly X.

COMUN.ICADO DE PERDA/EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Maria Inês Foggiatto Fleish comunica que foram extraviados no ano de 1995 blocos de notas
fiscais de numeração 001 a 301 do ano de 1994 em nome de Nelson Fleish Comércio e Repre
sentação, CNPJ n° 85331916/0001-87, localizada no Município de Jaraquá do Sul. Foi lavrado
boletim de ocorrência n° 00050-2008-08548.

O CORREIO DO POVO IEQUlNTA·FEIRA. 20 DE NOVEMBRO DE 2008

Sexto-feiro, ..21 de. novembro
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Junono Claudino, Taciana Nonato, Monique Silveira, Thá.bata Ferraz, Larissa Leõo e Jenifer Raitz, beldades qu� fazem o sucesso do Banana Joe

10 ANOS
Hoje à noite, a partir das 20 horas,
acontece no London Pub, a festa de 10
anos da revista Nossa e o lançamen
to do site www.moagoncalves.com.br.
Evento que terá a presença da banda
Nina, do grupo de pagode Nosso Concei
to e do OJ Marcelo Luiz, acompanhado do
excelente profissional Anderson no sax

live. Além, é claro, dos desfiles de moda
da loja Carmela e da Les liffis. O festerê
é aberto ao público, portanto, quem não
conseguiu convite pode adquirir no local
ou através do telefone: (47) 8448 2122
com Chico Piermann.

FLORA STYLE
No sábado, certamente, todos os cami
nhos levam a um único lugar: a Flora
& Botequim. Pois é lá que acontece o

grande evento do ano. Mais uma edi
ção da Flora Style. Frege que- além de
sempre contar com as mulheres mais
lindas do pedaço- terá a presença do
poderoso OJ Naomi, mais Eduardo
Moretti e Marco Tomelim. E o que é
melhor: chope Kiinigs grátis até a 1 da
madruga e Absinto Ice free para as

primeiras 100 mulheres. Os ingressos
estão à venda no posto Mime Matriz,
Kantan e loja Rosa Choque.

LEITO,RA DO DIA
A leitora do dia é minha amiga Marlete
Reckziegel. Ela lê esta coluna para ficar
por dentro das novidades da sociedade.
Valeu mesmo!

NASRODAS
• O meu amigo e empresário compe- .

tente Alcides Pavanello, da ADD Mak
ler, certamente será o aniversariante
mais festejado desta quinta-feira.
Felicidades irmão.

• A revista Nossa e o site www.moa

gonçalves.com.br, em uma parceria
com a Agência de Modelos Nayama,
a partir da próxima semana abrirão
inscrições para um importante cursa

de modelos. Mais informações pelo
telefone: (47) 3376-5102.
• Um casal simpático e sempre feliz
da vida é Edilia lazzaris e Orlando.
Continuem assim amigos.

LI NUM JORNAL
Pesquisadores da Universidade do Ore
gon 'afirmam que um composto do lúpu
lo, usado na fabricação da cerveja, pre
vine o câncer de próstata. O problema,
de acordo com os incansáveis cientistas,
é que seria preciso ingerir 17 cervejas
diárias para aproveitar o benefício da
descoberta. "Rapeize", para alguns ami
gos meus, isso não seria problema. Eles
tomam 17 cervejas antes do meio-dia.

• Por isso e por outras quI! Jaraguá
éWiew.

AÊ GALERA • Isaac da Silva e Ane Andréa Santoro
de Souza casam-se no sábado, dia 22,
com cerimônia na Casa de Oração.

Olha só, finalmente uma boa notícia. O
Brasil ficou em 7° lugar no ranking que
mede a satisfação com a vida entre os

moradores de 23 países da América La
tina e Caribe feito pelo Banco Interame
ricano de Desenvolvimento (BID). Bem,
sabem o que isso significa? Absoluta
mente nada. Poxa, ser o 7° da América
Latina é como ser o terceiro melhor time
de Norte do Estado de Santa Catarina.

" Quem pouco tem é quem procura mostrar mois do que possui"
TORRES PASTORINO

• Bonita da ponta dos pés ao último
fio de cabelo, Larissa Mendes Carva
lho é uma das beldades que desfila
solteiríssima.

,

TE CONTEI!
• Enganado. pela minha agenda
antecipei o aniversário do meu

amigo Henrique Sudatti Porto
em um mês. Ele comemora idade
nova dia 19 de dezembro. Falha
nossa! Desculpa o transtorno.

• Amanhã, mais conhecido
como sexta feira, tem Pagodaço
na Moinho com o grupo Nova
Tendência, OJ Xalinho e Igor lima .

•• Pensando bem, o técnico do

Seleção Brasileira é o Dunga. O
torcedor é o Zangado.

• O empresário Martim Wernin
ghaus se prepara para receber
o coro de parabéns no próximo
dia 23.

• No dia 22, sábado, no Casarão
da Fazenda Vçlha Ouerência, tem
festa dos boOs, com muito serta

nejo, pagode e DJs dos bons.

.: Na Choperio Avenido, no
domingo em Guaramirim, tem
sertanejo com a dupla Maizo &
Gabriel.

• Lembrando meus leitores
amigos que a vida é como um

espelho. Envolve coda pessoa
com o reflexo de seus próprios
pensamentos. A maneira como

cada um encara a vida é que faz·
toda a diferença.

• Com essa, 'fill!

�;"' lifilC1a
Disque-entrega

3275-1&89
.
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TURISMO
,., ,

UNIAO DE HISTORIA E BELEZA
Berlim é reconhecida como um dos lugares mais interessantes do mundo

Berlim é a capital da Alema- um canalligando os rios Spree
nha e por muitos anos seu povo e Oder e foram plantadas tílias
viveu dividido por um famoso na Unter den Liden, uma das
muro. A cidade tem uma po- principais avenidas de Berlim,
pulação estimada em mais de em cujo final situa-se o mais co
três milhões e quinhentos mil nhecido monumento da cidade,
habitantes. Após a divisão da a Porta de Brandemburgo.
Alemanha, em 1949, Berlim Dando um salto no tempo, a
Oriental tornou-se a capital da partir de 1989 as mudanças po
Alemanha Oriental e Bonn (ou líticas que ocorrem na Europa
Bana) passou a ser a capital pro- Orientallevaram à histórica que
visória da Alemanha Ocidental. da doMuro de Berlim e à abertura
O Muro de Berlim dividiu a ci- das fronteiras entre as duas Ale
dade a partir de 1961 até ser manhas. Desde então, a cidade
desmantelado em 1989. Com tem passado por uma completa
a reunificação, Berlim Oriental transformação urbanística, com

e Ocidental foram novamente a reconstrução e reabilitação de
reunidas para formarem o 16° edifícios históricos e a edificação
Estado da República Federal da de novos bairros voltados para o

Alemanha. Século XXI, aproveitando, espe-
Alguns séculos A.c., a área cialmente, as zonas anteriormen

onde hoje se situa Berlim come- te ocupadas pelo Muro. Berlim
çou a ser habitada por diversas ressurge, atualmente, em toda
tribos que se estabeleceram nas a sua imponência, podendo ser

margens dos rios Spree e Havel. considerada uma das mais belas
O primeiro documento his- cidades europeias.

tórico berlinense remonta a Umas das visitas obrigató-
1237, aludindo às povoações rias é ao Reichstag, sede do Par
de Cõlln e Berlim, situadas em lamento Alemão, que até 1990,
cada uma das margens do rio foi usado apenas para encontros
Spree, envolvendo o local onde· ocasionais e para uma exibição
hoje se situa Nikolaiviertel. As· permanente sobre a história
duas localidades aliaram-se em , alemã chamada "Fragen an die
1307, tendo constituído um Deutsche Geschichte". A ceri

município comum. mônia oficial da Reunificação
Com a subida, em 1640, de Alemã (Wiedervereinigung) foi

Frederico Guilherme de Ho- proclamada do Reichstag no

henzollern ao trono de Bran- dia 3 de Outubro de 1990, após
demburgo, a cidade de Berlim a transferência do governo ale
desenvolveu-se enormemente, mão de Bonn para Berlim. O
tanto em extensão como em prédio foi reinaugurado em 19

quantidade de habitantes, ati- de abril de 1999 como sede do
gindo, no final do Século XVII, Parlamento.
mais de 20 mil habitantes. Na Procure seu agente e progra
segunda metade desse século, me sua viagem a Alemanha. Vai
Berlim foi fortificada, abriu-se valer a pena o investimento.

A Porto de Brandemburgo é ponto turístico mais conhecido de Berlim por
ser o "fronteiro" entre o Alemanha Ocidental e o Alemanha Oriental

Vale o peno ser apreciado o "moderno" antena de televisão que, juntamente
com o torre do Rádio de Berlim, são pontos turísticos bastante visitados

Reichstag, sede do Parlamento Alemão
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Vésperas de uma profunda redenção ou...
Estamos vivendo um período próspero de discus

sões sobre economia em função da crise que assola
o mundo, atingindo a todos de urna maneira ou de
outra. Modelos passam a ser repensados, compara
dos, comprovados e até mesmo retomados, surgindo
indagações provocativas do tipo: Seremos agora todos
keynesianos? Keynes argumentava que no longo prazo
todos estaremos mortos. Vamos sepultar o ardoroso
defensor do livre mercado Milton Friedman? Que tal
reavaliarmos as expectativas racionais de Robert Lu
cas que repetia Friedman afirmando que as recessões
acontecem porque as pessoas ficam confusas e que no

longo prazo, alega, não é quando estamos todos mor

tos; é quando todos entenderão a situação econômica.
Neste caso, eu fico com Lucas, pois creio que estamos

a caminho de querer entender mais sobre as coisas da
economia, famílias e empresas. Mas também estamos

a mercê daquela pergunta de Paul Krugman: "De onde
vêm as idéias dos economistas?

Vêm, é claro, dos economistas - e quando digo
"economista", refiro-me a alguém que pensa e fala
com regularidade sobre questões econômicas. Porém
nem todos os economistas são iguais, e de fato o gê
nero abrange duas espécies radicalmente distintas: os

professores e os empresários de políticas". Um profes
sor de economia escreve principalmente para outros

professores e fica longe dos holofotes. Um empresá
rio de políticas, porém, escreve e fala apenas para a

'g\'ande platéia. No meio acadêmico cria-se discussões
interfias sobre concordância ou discordâncias sobre

os temas de economia. Escrever para uma platéia é
oferecer um manancial de visões que podem transfor
mar a percepção dos eleitores sobre seus interesses.
Uma coisa é certa, para 9s que gostam da matéria, o

momento é de profundo deleite, pois há uma eferves
cência de idéias, e quando discute-se idéias, busca-se
encontrar um caminho dentre tantos para uma solu

ção global, tanto os de direita quanto os de esquerda.
Se juntar dez economistas para projetarem um cavalo,
provavelmente a profusão de idéias resultará num ca

melo, mas de uma forma ou de outra cavalgaremos.
Particularmente, acredito que estamos a caminho de
uma nova redenção, pois o mercado está confessando
seus pecados e o perdão virá na medida em que cum

prirmos as penitências impostas.
Agora, se não vamos pecar mais, aí é outra história

e os ciclos econômicos mostram que de tempos em

tempos temos recaídas. Hoje, cada família e empresa
está formando uma imagem de sua própria realida
de econômica, averiguando seus compromissos e as

possibilidades de aumentar reservas. Aqui temos um
perigo, pois a quantidade de dinheiro na economia é

fixa, e um indivíduo só poderá aumentar sua reser

va de dinheiro gastando menos, tirando o dinheiro
'.

de circulação que a outra pessoa estava guardando, é

quando o mercado pára, porque todos estão querendo
guardar ao mesmo tempo. Segundo Krugman, olhando
a economia como um todo, veremos fábricas fechan
do, trabalhadores demitidos e lojas vazias à medida

que empresas e pessoas por toda a parte cortam gastos

em um esforço inútil para acumular dinheiro. O pro
cesso só chega ao limite máximo quando as rendas
encolhem tanto, que a demanda por dinheiro cai ao
mesmo nível da oferta disponível. Essa é a história de

Keynes. Por isso é necessário um esforço gigantesco
para evitar a diminuição da propensão ao consumo,

acompanhado da manutenção de programas de ace

leração de crescimento (PAC) no Brasil, uma sensível

diminuição das taxas de juro e uma reforma tributária

corajosa. Estamos todos apreensivos, mas as notícias

que vem de fora são, de certa forma, estimulantes. A
crise de 1929 teve ações concretas para solução apenas
em 1933. Esta atual crise teve seu ápice em setembro,
porém, em 15 de novembro próximo passado a cúpula
do G-20, que são os países mais ricos, Brasil incluso, já
saiu com um comunicado divulgando 47 propostas de

ações a serem tomadas no curto prazo, até 31 de março
de 2009 e outras de médio prazo. Embora a magnitude
da crise seja maior que a de 1929, o tempo e a velocida
de com que medidas de salvaguarda ebusca de soluções
integradas são tomadas fazem a grande diferença.

Todos os países envolvidos estão dispostos a conti
nuar com vigorosos esforços e tomarão ações que forem
necessárias para estabilizar o sistema financeiro. Os paí
ses só não podem adotar os mecanismos de impor bar
reiras e sistemas protecionistas de mercado que foi o
maior erro na crise de 1929. Naquele tempo o tiro saiu

pela culatra e o estopim foi a II Guerra Mundial. Se
cometermos os mesmo pecados, seremos todos casti

gados e viveremos um inferno nunca visto antes.

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

NO ESTADO

Indústrias rompem contratações
Empresas pesquisadas reduziram 206 vagas, o que corresponde a 0,09%

As grandes e médias indús
trias catarinenses interrom

peram o ciclo de contratações
no mês de outubro e, pela pri
meira vez no ano, fizeram mais
demissões do que contratações,
divulgou a Fiesc (Federação das
Indústrias), A redução no nú
mero de trabalho entre as 356

empresas que participam da

pesquisa foi de apenas 0,09%,
com encerramento de 206 va

gas, mas para a Fiesc esse pe
queno número tem queser vis
to com atenção porque o mês
de outubro é um período de

contratações. Em outubro de
2007 e de 2006, o grupo pes
quisado abriu 771 e 811 vagas,'
respectivamente.

''A queda no número de

empregos é normal no final do
ano, quando a indústria reduz
a produção quando a produ
ção voltada ao período de fes
tas está pronta. Mas neste ano

esse comportamento foi ante

cipado devido à crise", disse o

presidente da Fiesc, Alcantara
Corrêa. o "O dado do emprego
acende uma luz amarela para
2009 porque outras pesquisas
já demonstraram que as in
dústrias estão reavaliando in
vestimentos e que as expecta
tivas dos empresários quanto
ao desempenho da economia

pioraram", completa.
Consultadas pela Fiesc, di

versas empresas informaram

que estavam sendo obrigadas
a fechar cargas de trabalho por

causa da redução de pedidos e

devido à escassez de crédito

para exportação ou para capi
tal de giro. "Por isso encami
nhamos ao governo a sugestão
de que haja uma postergação
no prazo de recolhimento do
ICMS, isso daria um certo alí- ,

via ao caixa das empresas",
o

disse Corrêa.
No acumulado dos dez me

ses de 2008, o grupo pesquisa
do pela Fiesc registra acréscimo
de 3,55% no número de vagas,
o que representa a abertura de
7.867 novos postos de trabalho.
Embora positivos, os números
estão abaixo do desempenho
de 2007, quando entre janeiro e

outubro Q saldo positivo -foi de
10.130 novos .trabalhos,

o

EJllpre�.a.s de ,mQdeira,yeículos e pl(Íst!cos
o

apresentaram maiores� reduções
. ,.-._ .

. �
. �
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Vendas crescem 9% no comércio
Compras foram antecipadas por causa de aumentos de preços da taxa de câmbio
RIO DE JANEIRO

As vendas do comércio vare

jista subiram 9,4% em setembro .

na comparação com o mesmo

mês do ano passado, segundo o

IBGE (Instituto Brasileiro de Ge

ografia e Estatística). De acordo
com o técnico da coordenação de
serviços e comércio do instituto,
Reinaldo Pereira, o ótimo de

sempenho nas vendas varejistas
de móveis e eletrodomésticos e

equipamentos de informática no
mês pode estar relacionado a

uma antecipação de compras dos
consumidores, diante da pers
pectiva de aumentos de preços
por causa do câmbio.

As vendas de móveis e ele
trodomésticos aumentaram

3,1% em setembro ante agosto
e 21,3% na comparação com

setembro do ano passado. No
caso de artigos de informática,
houve expansão de 6,9% ante

agosto e de 50,6% comparativa
mente a igual mês de 2007.

Segundo Pereira, além da

possível antecipação de com

pras, o desempenho desses se

tores continua impulsionado
pelo aumento da.renda, a con-

tinuidade da oferta de crédito
e a estabilidade ou redução de

preços desses produtos.
Todas as dez atividades do

varejo pesquisadas pelo IBGE
mostraram resultados positivos
em todas as bases de compara
ção. De agosto para setembro, as
vendas subiram 1,2%, na série
com ajuste sazonal. Neste caso,

o resultado veio dentro das ex

pectativas (de -0,30% a 4,40%)
e acima da mediana de 0,95%.
No ano, as vendas do comércio
acumulam alta de 10,4% e em

12 meses, de 10,3%.
A atividade de supermer

cados, produtos alimentícios e

bebidas, que tem o maior peso
na pesquisa, registrou aumento

nas vendas de 0,6% em setem

bro ante agosto e de 1,4% ante

setembro de 2007.

Já o índice de média móvel
trimestral das vendas do co

mércio varejista registrou um

aumento de 0,80% no trimestre
encerrado em setembro, ante o

terminado em agosto. Em agosto,
o índice havia sido de 0,79%.

AGÊNCIA ESTADO Todas as atividade do varejo pesquisadas pelo IBGE apresentaram resultados positivos de vendas

Segunda menor taxa de

desemprego desde 2002
A taxa de desempregados

ficou estável em 7,5% em ou

tubro, mas foi a segunda me

nor da série histórica,' iniciada
em 2002, informou o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística). O nível
de desemprego mais baixo re

gistrado até agora foi de 7,4%,
. em dezembro de 2007. Em se�
tembro de 2008, o desemprego'
ficou em 7,6%. Em outubro de
2007, a taxa foi de 8,7%; 1,2
ponte percentual acima da ob-

<J) servada este ano.

� De acordo com a PME (Pes
� quisa Mensal de Emprego),
� realizada em seis regiões me

� tropolitanas, a população 'de-
6 socupada também ficou está

� vel em relação a setembro, em
� �,8 milhão de pessoas, mas

caiu. 11,8% no confronto com

outubro de 2007, segundo a

. pe.squisa do IBGE.
.

.. :E;�. outubro, o rendimen-

to médio real habitual dos
trabalhadores (R$ 1.258,20)
apresentou declínio de 1,3%
na comparação mensal, que
da influenciada principal
mente pela desvalorização da
renda dos sem carteira assi

nada, segundo a pesquisa do
IBGE. Entretanto, em relação
a outubro de 200.7, o poder
de compra do rendimento de
trabalho dos ocupados teve

. alta de 4,5%.
.
O rendímento . médio real.

dos empregados com carteira
assinada no setor privado, es
timado ern R$ 1.214,10, regis
trou declínio de 0,4%, no mês,
e alta de .4,5% no ano. Para os

empregados sem càrteira as

sinada no setor privado, a re

muneração, -estimada em R$
809,30, apresentou queda de
1,3%, em relação. a setembro,

. e· alta de 1,6% rio confronto
'com outub�o do ano passado.
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ELEiÇÕES

'INTERNACIONAL---------

Chávez quer que o povo tome as ruas
Eleições regionais e municipais aumentam o conflito com a oposição
CARACAS

O presidente venezuelano,
Hugo Chávez, pediu aos seus

seguidores para tomarem as

ruas depois da votação de 23
de novembro para evitar que
a oposição afirme que houve
fraude e se repita o ocorrido
na Nicarágua. "No domin
go, após votar, todo o mundo
na rua, porque as ruas são
do povo, não da oligarquia",
afirmou o governante. ''A opo
sição, apoiada pelo império
ianque (Estados Unidos), está
planejando desconhecer os

resultados, mas o povo e as

Força Armadas são garantias
de paz e que se respeitará a

vontade popular" acrescentou
o presidente venezuelano.

O pedido foi feito pelo pre
sidente Chávez durante um

ato com simpatizantes realiza
do no Poliedro de Caracas por
ocasião das eleições regionais
e municipais do próximo do

mingo. Chávez explicou que,
díante da perspectiva de uma

"esmagadora derrota", a oposi
ção vai "gritar fraude" e repro
duzir o modelo aplicado na

Presidente faz

pouco sucesso
O presidente de Taiwan,

Ma Ying-Ieou, e o primeiro
ministro, Liu Chao-Shiuan,
bateram seus recordes nega
tivos de baixo apoio popular,
em uma pesquisa divulgada
ontem. Seis meses após tomar
posse, Ma recebeu o apoio de
37% dos entrevistados e Liu,
de apenas 34%. Ao todo, 46%
dos entrevistados se mostra
ram insatisfeitos com a gestão
deMa, do PartidoKuomintang
(KMT), que defende a aproxi
mação de laços econômicos
com a China.

Além disso, só 40% con

sideram que o Governo do
KMT está fazendo um me

lhor trabalho que seu ante
cessor do Partido Democrata

Progressista (PDP), mas 54%
expressaram otimismo de
que no futuro Ma levará a

Taiwan na direção correta,
enquanto 32% não opinam
do mesmo modo.

Nicarágua pelos opositores ao

Governo Sandinista. Ele dis
se a seus seguidores que esse

plano opositor para qualificar
como fraude o resultado e não
reconhecer a vitória do PSUV

(partido Socialista Unido da
Venezuela) tem o "antídoto";
"o povo tomar as ruas".

Segundo o presidente vene

zuelano, o sandinismo ganhou
as eleições municipais nicara

güenses de 9 de novembro, mas
a oposição, seguindo instruções
de Washington, desconheceu
os resultados, o que deu lugar a
violentos distúrbios.

Os resultados provisórios
do CSE (Conselho Supremo
Eleitoral) da Nicarágua esta
beleceram como vencedor a

Frente Sandinista de Liberta
ção Nacional em pelo menos

101 das 146 Prefeituras em

disputa, incluindo Manágua.
Em 23 de novembro, 17

milhões de venezuelanos po
derão escolher 22 governa
dores e 328 prefeitos, além
de 233 legisladores regionais,
para um total de 603 cargos de
representação popular.

íNDIA

Obama promete que vai agir
contra aquecimento global
LOS ANGELES

O governador da Califórnia,
Arnold Schwarzenegger, abriu
a cúpula sobre mudanças cli
máticas no Estado, com uma

mensagem do presidente elei
to dos Estados Unidos, Barack
Obama. O encontro, que tam

bém reúne representantes do
Brasil, Canadá, Chile, China, Ín
dia, Indonésia, México, Polônia
e Reino Unido, visa influenciar
as negociações para o encontro
sobre o clima da ONU, no mês

que vem, na Polônia..
Em uma mensagem gravada,

Obama disse estar comprometi
do com uma causa que foi des
valorizada durante os oito anos

de mandato de Gemge W. Bush.
"Quando eu assumir, vocês po
dem estar certos de que os EUA
irão se engajar vigorosamente
nas negociações para liderar o

mundo em uma nova era de co

operaçãomundial contra o aque-

PROPRIEDADES
ILEGAIS DEMOLIDAS

Pessoos observom os destroços de templo que foi demolido pelos
autoridades no localidade de Gondhinogor. A de$truição do local foz
porte de uma operação contra os propriedodesJlegois. Desde o início
de outubro deste ano, mais de 80 templos já foram demolidos.

cimento global", afirmou.
No vídeo de quatrominutos, o

presidente eleito ainda argumen
tou que a dependência de petró
leo estrangeiro e as mudanças
climáticas enfraquecem a econo

mia americana Ele também pro
meteu estabelecer metas anuais
de redução de emissões de gases.
Ameta dele é que a dispersão de
gás carbônico na atmosfera caia
até-80% em 2050.

Obama ainda prometeu in
vestir US$ 15 bilhões por ano

para promover energia llinpa.
"Quando eu for presidente, o go
vernad9r que quiser prODlover
energia limpa terá um parceiro
na Casa Branca, assim como

qualquer empresa que tiver a

mesma intenção", disse.
Negociadores das Nações

Unidas têm até dezembro de
2009 para completar o novo

acordo global sobre as mudan
ças climáticas.
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A UM EMPATE DA FINAL

Time iniciou o treino de ontem com uma atividade descontraída, mostrando otimismo poro confronto de hoje

Malwee espero jogo
duro com o Colegial
Confronto será hoje à noite, às 20h30
JARAGUÁ DO SUL

Malwee e Colegial entram
em quadra nesta noite, às
2oh30 na Arena Jaraguá, para
decidirem quem vai fazer a fi
nal do Campeonato Estadual
com o Joinville. Como o pri
meiro jogo, em Florianópolis,
ficou 4x3 para a Malwee, um
empate é o suficiente para os

jaraguaenses se garantirem na

decisão. Já o time da Capital
precisa vencer, por qualquer
placar, para provocar o ter

ceiro jogo. Os ingressos para
a partida custam R$ 5 para o

anel superior e R$ 10 para o

inferior. Quem é sócio-torce
dor só precisa apresentar a

carteirinha.
O Colegial, que tirou a in

vencibilidade da Malwee na

Arena, nos [asc do ano pas
sado, é sempre um adversá
rio difícil. E desta vez não se

espera uma postura diferen
te. "Não acredito que eles
mudem o estilo de jogo por
que precisam ganhar. Eles

sempre complicaram contra

a gente", declarou o técnico
Fernando Ferretti, que con

tinua apenas com. o desfal

que do craque Falcão, ain
da em tratamento. Mas ele

Lenísio acredita em um jogo totalmente diferente daquele em Floripa

admite que a vantagem traz

um pouco mais de tranqüi
lidade. ''A grande desvanta

gem é deles, que precisam
ganhar", emendou.,

O craque Lenísio acredita

que o jogo é totalmente dife
rente do primeiro. "Claro que
a vitória lá deu um novo âni

mo, mas já comemoramos o

suficiente lá. Só temos de en

trar mais ligados e concentrar

para não sofrermos tantos gols

como no primeiro jogo", disse
o jogador, se referindo ao fato
da Malwee ter de reverter o

placar adverso de 3xO.
Para evitar isso, Ferretti

vem analisando, junto com o

grupo, o vídeo daquele jogo.
"Não acho que jogamos tão
mal assim a ponto de estarmos

perdendo por 3xO. Era para ter
sido um resultado equilibra
do, c0!ll0 foi no final", comen
tou o treinador.
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Começa hoje
OsJogosAbertos de Santo Cotorino
começam hoje, com o cerimônia
de abertura, no pequeno Rio dos

__

Cedros. A competição tem como
\

objetivo tornar o esporte mais de
mocrático em Santo Cotorino, em
bora o domínio de Blumenou seja
nítido e devo se repetir neste ano.

Lógico que o competição não tem
mais aquele mito do paixão que
tinha quando foi criado por Arthur
Schllüsser, mos os coisas mudam e

o competição acompanhou o evo

lução' inexorável do tempo. Poro
quem tem oportunidade de ver os

disputas, é um prato cheio. Afinal,
Timbó, Pomerode, Indoiol e Rio
dos Cedros nem ficam tão longe.

OVIDADES
O presidente da Fesporte, Cocá Pavanello, está eufórico e otimista
com a realizaçóo dos 48° Josc. E jó apresentou uma novidade - a

SporTY confirmou que transmitiró a final do fulsal e o encerramento
do competição, no sóbodo, dia 29 de novembro. Em número de atletas,
o Josc perde apenas poro os Jogos Abertos do Interior de São Paulo,
mas poro Pavonello, proporcionalmente, nós temos o maior compe
tição poliesportivo do Brasil. "Olha o população do nosso Estado e o

deles. Acredito que o Jasc tem um nome forte, firmado, o que significo
sucesso garantido", comentou.

ÀNO QUE VEM
Povonello estudo algumas mudanças poro, quem sobe, o próximo ano.
"Pensamos em não limitar os contratações poro os municípios peque
nos e limitar poro os grandes. Temos que dor oportunidade de nivelar
ainda mais o competição", comentou. Sobre este ano, o presidente
também citou os grandes equipes que disputam títulos nacionais. No
vôlei, futsol, basquete, hondebol, atletismo e notação temos atletas
em nível olímpico, o que só engrandece o evento.

JULGAMENTO NA LIGA
Terço-feira à noite teve mais julgamento no sede do Ligo Joroguoense
de Futebol. Mos uma vez o coso dos atletas Alcione Camargo e Paulo
Songulli, do Vila Rou, e Leandro Cordoso, do Botisti, foi baixado em

diligência. Jó o técnico do Botofogo, Vonderli Araújo, pegou 90 dias
por agressão à arbitragem. E o Tupy perdeu os pontos por causo do
WO provocado pelo equipe no Segundono, mos foi absolvido e não

précisoró pagar multo ou ser eliminado do �róximo competição.

BICICROSS
A Equipe Joroguoense de Biciaoss voltou com bons resultados do Brosi-

, leiro, realizado em Brosílio e promovido pelo Confederoção Brasileiro do
modalidade. No gerol, destaque poro os títulos de Flávio Ferreiro (girls
7/8 anos) e de Felipe Gonçalves (boys 12 anos). Em segundo termina
ram Mario lsobelli (9/10 onos) e Guilherme Bourscheidt (boys 15 anos).
E em terceiro Matheus Povoos (15 anos) e os irmãos Leonardo (12 anos)
e Eduardo (8 anos) Spredemonn. Estes dois últimos correm com apoio de
BretzkelXukl Posto Morcollo, Decobot Gatos & Atos, Armazém Frutos e

Verduros, Etolon e Lanchonete Rio Bronco.

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o P o v o '. c om. b r .
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Juventus em 1977: em pé - Raul Rodrigues (técnico, Gariba, Joe, Ninho,
Juquinha, Renatão e Zecão; Zequinha, Vargas, Chiquinho, Nilo e Caubi

,

PEROlO, UM llDER
DENTRO DE CAMPO

Na década de 70, os apaixonados por fu
tebol na região haviam ouvido falar das pro
ezas de um goleiro do Botafogo
de Pomerode. Todos diziam que
Rolando Wachholz Filho, o Pera
la, pegava tudo. O então técnico
do Juventus, Hélio Rosa, pegou o

fusca amarelo que tinha e, jun-
1:0 com Renatão, foi até a cidade
mais alemã do Brasil para buscar
o goleiro, que vivia com a família
desde que nasceu. Ficou no [u
ventus até o time ser desativado e

decidiu ir para o salão. ''A paixão
dele sempre foi o futebol", disse
a filha Alessandra.

Os amigos da época adoram
lembrar dele. "Era um grande ami- .

go. Ficamos juntos no apartamento aqui, tenta
mos a sorte no Figueirense. Até hoje sempre levo
uma flor para ele, quando posso", declarou o ex

lateral Renatão. "O Perala era uma pessoa que

adorava vencer. E ficava nervoso quando perdia.
Por isso, nós o tínhamos como um líder dentro

do campo, pois ele nos instruía a

todo o tempo. Fora de campo 'era

uma pessoa muito boa", lembrou o

ex-meia Moa Garcia, que recordou
um fato curioso, quando já estavam
nas quadras de futsal. "jogamos os

Jasc de 1986, em Joinville, e perde
mos a chance de ir para a final de
pois de sermos derrotados por 1xO
por Concórdia. O Perala foi um dos
que mais sentiu", lembrou.

Depois que deixou o Juven
tus, trabalhou no Unibanco, no
Besc e na Javel. Casou em [ara
guá do sul e teve três filhos. Em
1995, teve de deixar o futebol

em decorrência de um derrame. Perala fale
ceu em 15 de julho de 2001, deixando sauda
de a todos os familiares, amigos e amantes do
futebol e futsal.

SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL
,."

RENATAO,
IMPORTANTE EM
DOIS MOMENTOS

DISTINTOS
O lateral-esquerdo Renatão

viveu duas situações distintas
no Juventus. Natural de Cris
siumal (RS), ele chegou aqui
em fevereiro de 1977, depois
de ter tentado,
sem sucesso, se

firmar nos tes
tes de Coritiba,
Atlético-PR e

Joinville. "Tinha
muito lateral nes
tes times e estava

demorando para
conseguir me fir
mar", comentou.
Renatão chegou
numa terça-feira
e, no dia seguin
te, já enfrentou
o Carlos Renaux,
de Brusque, em um amistoso.
Marcou o melhor jogador de
les e saiu de campo como o

melhor da partida, assinando
o contrato logo em seguida. Fi
cou seis meses, depois foi para
o Figueirense, Palmeiras (Blu
menau) e encerrou a carreira
no Marcílio Dias.

Teve propostas para jogar
no Vasco e Botafogo do Rio de
Janeiro, mas preferiu ficar por
que a esposa estava grávida na
época. "O emocional pesou
muito", resumiu o ex-jogador.

Em 1980 voltou para Jaraguá
do Sul e começou a trabalhar
na Prefeitura, onde está até
hoje. Deixou o futebol profis
sional com apenas 23 anos.

"Fiz pela minha
família e não
me arrependo
disso", comen

tou Renato.
Durante a

década de 80,
jogou no fute
bol amador da
região, fazendo
história no Bota

fogo da Barra do
Rio Cerro, onde
foi campeão re

gional quatro
vezes e vice es

tadual. Em 1991, o Juventus
retomou as atividades do fute
bol profissional e, junto com

Tato, foi um dos selecionados
entre os amadores que fizeram
teste. Foi titular da equipe que
levou de volta o Moleque Tra
vesso para a elite do futebol ca
tarinense. "Me lembro até hoje
quando voltamos de Concórdia
com a classificação, que desfi
lamos em cima do caminhão de
bombeiro", lembrou.

JULIMAR PIVATTO

Time do Getúlio Lenzi; Perolo é o goleiro, em pé, o primeiro da direita para a esquerda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE

COMEÇA HOJE

O CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA. 20 DE NOVEMBRO DE 2008

,

JARAGUA PRONTO PARA OS JASC
Delegação vai ao [asc com a missão de ficar entre os seis primeiros

JARAGUÁ DO SUL

O melhor do esporte de [a
raguá do Sul estará a partir de
hoje no 48° Jasc Gagos Abertos
de Santa Catarina). Serão Z15

atletas que brigarão pelas pri
meiras posições. Diferente do
ano passado, onde Jaraguá do
Sul foi sede, este ano a delega
ção teve um número de inte

grantes reduzidos, cerca de 85

competidores a menos.

Mesmo assim, segundo o

coordenador geral, Adernar

Saganski, o Mazinho, a inten
ção é repetir o resultado da

edição de Z007, onde a cidade

ficou com a quinta colocação.
"Mas isso vai depender dos
andamentos dos jogos", disse.

A cidade estará presente em

11 modalidades e ficará alojada
na Escola Erwin Prade, na ci
dade de Timbó. Este ano o [asc
foi dividido em quatro cidades:
Indaial, Timbó, Rio dos Cedros
e Pomerode. A abertura dos 48°

[asc ocorre às 19h30 de hoje, no
Estádio Municipal de Rio dos
Cedros. Confira urn panorama
sobre cadamodalidade que dis

putará a competição.

GENIELLI RODRIGUES

Basquete em busco do bronze
As jaraguaenses vão ao lase com o objetivo de chegar entre

as três melhores equipes. Na primeira fase elas irão enfrentar
Concórdia e São José. "Pegamos urna chave boa", disse entu

siasmado o técnico Júlio Patrício. As grandes favoritas ao título
são Florianópolis e Blumenau. Jaraguá do Sul, Chapecó e São

José correm por fora.

Bocha Sul-Americano em adaptação
o técnico da b"ocha sul-americana Carlos 'América

declarou que o time entra na disputa paratermínar nas
quatro melhores posições. Segundo ele, o fato de ser dis

putado em cancha sintética deixou o grupo I'�enqs compe
titivo". A grande favorita ao titulo é a dona da casa: a equipe
de Timbó. Jaraguá, que é o atual campeão, briga com Capin
zal, Piratuba, Salto Velaso e Itajaí na primeira fase.

Bolão 16 quer repetir feito de 2007
O bolão 16 pretende repetir o feito da edição passada. Os

jogadores são os atuais campeões da modalidade e para este

ano, depois de muito treinamento a equipe masculina disputa o

título com Indaial, Concórdia, Lages e Timbó. Mesmo defendendo
o título o objetivo é ficar entre os três primeiros. Ofemínino tam

bém pretende alcançar o pódio. No ano passado elas ficaram com

o bronze. A chave das mulheres terá Lages e Rio do Sul.

Nata,ão, promessa de;,m�dalhas
Nas piscinas, Jaraguá do Sul chega forte tanto no mas

culíno quanto no feminino. Ano passado as mulheres fi
caram com a terceira colocação e este ano querem repetir
o feito. Já os homens pretendem melhorar a posição de
Z007, onde terminaram em quarto. Marina Fructuozo tem
chances de medalha nas provas de costas. Henrique Fruc
tuozo briga por urnamedalha nos ::L.�500 metros livre. Otá
vio dê' evedo (foto) é a aposta nb'"eoo metros borboleta.
Edu es, mesmo nadando'riõ Paraná, irá dar a sua"

ao município, com cllance nos 100 metros
O metros borboleta.

Caratê comemoro
bom momento _,

·'0 caratê jaraguaense vive
um bom momento e 'está na

expectativa de bons resultados.

Depois de sediar o Campeonato
Brasileiro da modalidade e se

integrar ao PEC (Programa Es

porte e Cidadania) o caratê pre
tende ficar entre os cinco pri
meiros colocados. As chances
de medalhas estão com a equipe
que venceu o kurnitê masculino
na competição nacional.

Atletismo: equipe
competitivo

Mesmo o [asc não sendo o

foco dos trabalhos do atletismo, a
modalidade sempre trouxe bons
resultados. No feminino o des

taque fica por conta de Mirielly
Santos nas provas de 100 metros
com barreiras, onde é a atual re
cordista, e salto com vara. Já entre
os homens a expectativa é que
WillianBarrionuevo repita o bom

desempenho no ano passado no

salto em distância e salto triplo.

Só OS mulheres
,irão no xadrez

No xadrez apenas as mu

lheres de Jaraguá estarão na

disputa. A equipe, formada

par Karina Kanzler, Vanessa

Engelmann, Jaqueline Pam

plana, Letícia Pereira, almeja
a quinta colocação. Segundo
Karina, a modalidade sempre
incomoda as favoritas, que
este ano são: Concórdia, Blu
menau, Joinville e Rio do Sul.

Futsal de novo

entre os favoritos
Nem é preciso dizer que os

atuais campeões da Liga Futsal
são os favoritos tambémno Jasco
AMalwee terá cinco desfalques
nesta edição: Falcão está con

tundido, Franklin, Anderson,
Farrel e Andrey chegaram de

pois do prazo de inscrição. A
chave da Malwee, que tem Jo
açaba, Florianópolis, São Bento
do Sul e Xaxím, foi considerada
mais equilibrada pelo técnico
Fernando Ferretti.

Bolão 23 atrás de
mais dois pódios

Jaraguá do Sul estará re

presentada no masculino e no

feminino do bolão Z3. OS ho
mens são os atuais campeões
e as mulheres conquistaram o

bronze na edição de Z007. O
time feminino vem forte e com

muitas chances de vencer. Já
os homens, que venceram na

edição passada, as chances
aumentam, mesmo com Tim
bó jogando em casa, o time

jaraguaense é um dos cotados

para subir no pódio.

Chuva atrapalha
vôlei de praia

No vôlei de praia mascu

lino e feminino, apesar da
chuva ter atrapalhado o perí
odo de treinos, a expectativa
é grande. Entre as mulheres,
Sara e Tatiana, levam para a

areia toda a experiência que
adquiriram nas quadras. Já
Brian e Marcelo entram na

briga com o status de .serem a

dupla mais alta: mais de 1,95
metro. Apesar de Brian ter

apenas 17 .anos os dois lutam

por urna sexta colocação.

Tiro defende

bicampeonato
Na casa de seu prÍ1Íci

pal adversário, em Timbó,
o tiro jaraguaense buscará o

tricampeonato do Jasc. Ano
passado a equipe de Samuel
Lopes superou os timboen
ses na final e conquistou o

título. Já no Estadual foi a
vez deles darem o troco e

nistarem o crupp�pna
tiro armas 10ngas�bW;..;

preende as provas de cára:tli�'
na deitado, ar comprimido,

,

ar seta e apoiado.
'
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FUTURO NA PONTA DOS PES
Felipe e Nathan aguardam apoio para iniciar as aulas no Teatro Bolshoi

� O CORREIO DO POVO
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EM PROL DA ARTE,

JARAGUÁ DO SUL

Depois de passarem por uma
maratona de testes e avaliações,
os primos Nathan Thales Rosa,
11 anos, e Felipe Rosa Casas, 10
anos, estão prestes a saltar direto

para o palco da Escola de Teatro
Bolshoi do Brasil, em Joinvil
le. Assim que for confirmado o

apoio de uma empresa, disposta
a pagar as despesas de R$ 21 mil

por ano a cada aluno, os peque
nos vão se preparar para iniciar
as aulas. A matrícula será reali
zada no dia 28 de novembro e as

aulas começam a partir do próxi
mo ano. O recurso será adquiri
do através da Lei Rouanet.

A iniciativa foi da professo
ra e coreógrafa Beth Borba, res
ponsável pelo projeto de Dança,
realizado no Cras (Centro de Re
ferência de Assistência Social).
Sabendo das seletivas do Teatro
anualmente por todo o Brasil, ela
apostou nos alunos. A educadora
entrou em contato com a Escola
e solicitou uma seleção no mu-

nicípio direcionada às crianças
carentes envolvidas em projetos
sociais. E dos 18 meninos e me

ninas, dois foram escolhidos.
Mas, o desafio da professora

não terminou. Mesmo com os

alunos classificados surgiu a di
ficuldade financeira de mantê
los em Joinville. Até o momento
uma empresa se disponibilizou,
mas ainda não confirmou a aju
da. Por isso, ela lembra os em

presários que o prazo para apoiar
Nathan e Felipe encerra no dia
31 de dezembro. .

.

O projeto de Dança foi cria
do pela professora há três anos

e hoje ainda é coordenado por
ela. O trabalho é realizado no

Cras e no Procad (Programa de

Proteção à Criança e ao Adoles-
.

cente). O resultado das ativi
dades desenvolvidas estará no

palco da Scar (Sociedade e Cul
tura Artística) no próximo dia
30, às 16h.

DAIANA CONSTANTINO

APROVEITE!

CONTRA-CAPA---------

o M.ELHOR NEGÓCIO!

Nathan e Felipe estão ansiosos pelas aulas de arte na Escola de Teatro Bolshoi e aguardam patrocínio

vercclcs usados cnuncicdcs com entrada minima de 50% com toxcs a partir de 0,99% c.m. com Te já incluso, ccosidercdc o tabelo Fipe. Usado: transferência mais CD MP3. A concessão de qualquer percentual de desconto substitui

cotomcticcmente c entrego dos brindes neste anúncio. Financiamento wieitc o cprovoçôc dc instituição financeiro. Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
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