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OCORRDOOOPOm PUBLICA EM JARAGUA DO SUL
I Àpo" II IE!g • Durante coletiva realizada ontem, o prefeito Moacir Ber- atingidas pela chuva. Cinco áreas ainda são consideradas

� �_ toldi também anunciou que terá uma reunião com repre- de grande risco, como a localidade de Jaraguazinho, no
sentantes da Caixa Econômica Federal nesta semana para Garibaldi, o Bairro Rio Molha, a localidade de Tifa Javali,
tentar agilizar a liberação de recursos para reconstrução no Rio Cerro, a Rua RI 105, na Barra do Rio Cerro, e a Rua

demoradias. Até agora, cerca de setemil residências foram Ângelo Torinelli, naVila Nova.
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Suspeita de morte

por leptospirose
IIdécio Voigt, 28 anos, morreu no último

domingo depois de ser internado no

Hospital São José. O laudo fica pronto
só no final de dezembro.
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Estudo da Universidade de Exeter. no Reino

Unido, sugere que meditar pode ser tão ou

até mais eficaz do que tomar remédios para
combater a depressão. O trabalho se baseou
em técnicas de meditação budista e seu resul
tado é um tratamento batizado como "terapia
cognitiva baseada na plena consciência". A

meditação propõe aos pacientes concentrar-se
em sua existência presente, em vez de focarem
no passado e no futuro, afirmou o professor
Willem Kuyken, diretor do estudo. A equipe
examinou dois grupos de pessoas com um

longo histórico depreSSivo, tratando um deles

com os remédios freqüentes e realizando com

o outro uma terapia através da meditação. Os
dois tratamentos duraram oito semanas. Após
esse tempo, os cientistas deixaram passar um

_

período de 15 meses, ao término do qual se
constatou que 60% dos que se trataram com

antidepressivos tinham tido uma recaída,
enquanto 47% dos que tinham sido tratados

com meditação voltaram a apresentar sin
tomas de depressão. "O que demonstramos
com este estudo é que, quando os pacientes
se esforçam, estas habilidades de meditação
lhes ajudam a se manter em boas condi

ções", destacou Kuyken.

fonte: EfE

Aumento chance
do título gremista
Grêmio tem 28% de chance, segundo matemático.
Mas para o São Paulo basta um empate.
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Santa Catarina
um Estado
de força, fé
e esperança.

R$ 6 milhões de
perdas no campo
Agricultores se reuniram ontem e devem
encaminhar relatório ao Estado.
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REGIÃO SEM
DEPUTADOS
Que falto foz um
representante
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fALTA UMA
SEMANA
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Folcõo deve jogar
contra oJEC
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ESTRÉIA HOJE
Adeus, nuvem
malvado!
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Consumidor respeitado
Quem já precisou resolver um problema

com uma empresa pelo telefone sabe que, mui
tas vezes, o tempo de espera é grande e a demo
ra para set atendido costuma tirar a paciência.
Mas, desde ontem,' os serviços
de atendimento aO(jconsumidor
precisam õbserverêsêguír novas
regras. O Decreto 6.523/08 pre
vê que o consumidor não deve
esperar mais do que umminuto

para ser atendido. Ao ligar para
um SAC, o consumidor deve ter
a opção, logo no primeiro menu
e em todas as suas subdivisões,
de falar diretamente com o aten

dente, sem ter que fornecer seus dados antes.
O serviço deve funcionar todos os dias du

rante 24 Horas. O pedido de cancelamento de
um serviço deve ser registrado imediatamente e

os efeitos do cancelamento também devem ser

imediatos. As determinações valem para: seto
res regulados pelo governo, como os serviços
de telecomunicações, instituições financeiras,
companhias aéreas, transportes terrestres, planos

de saúde,��Qos de água e ener
gia elét'i!j�" 'O decreto também

prevê que ossconsumidores po"
derão pecl'ir, eIIl um prazo de 72

horas, cópia dagravação do aten
dimento, que poderá ser usada

para posteriores reclamações.
Com isso o . consumidor

será mais respeitado e terá
um atendimento mais breve
e esclarecedor. Uma das gran

des mudanças é que g��ituer atendente terá

que ter capacidade péQ:a a::presentar soluções,
antes da norma, a pessoa era transferida mi
lhares de vezes e em muitas desistia antes de
conseguir êxito.

Uma das

grandes mudanças
é que qualquer
atendente terá

que ter capacidade
para apresentar

soluções

CHARGE

OS GAÚCHOS TÊM NOS NUDADO
NA$ ENCHENTES. OUE TAL

SER SOLIDÁRIO NO JOGO

PONTO DE VISTA

A difusão da poesia

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

{HTTP://BR.GEOCITIES.
COM/PROSA
POESIAECIAl

a poesia saiu do seu suporte tradicional
e passou a ocupar camisetas, quadros,
shopping-centers, bares, lojas, bancos,
palcos, o rádio, a televisão, o disco, em
balagens de produtos, outdoors (o pio
neiro Projeto Poesia na Rua do Grupo
Literário A ILHA) e a internet, que veio
para democratizar as oportunidades de
levar até o leitor, em qualquer lugar, a

produção dos poetas novos ou não.
Um fator decisivo para que a poesia

passasse a ser conhecida e apreciada foi o
aparecimento dos varais literários, nota
damente no norte de Santa Catarina, que
a tornaria acessível e popular, enquanto a

internet não chegava até nós.
De um primeiro contato com a poe

sia, através dos varais de poemas, dos

.I,ecitais de poesia e dos folhetos alter-

A poesia, até algum tempo atrás, era
tida como gênero literário apreciado
apenas por .intelectuais e/ou adoles
centes e merecia pouca atenção de
livreiros, editores e leitores, se com

parada a outros gêneros, como o ro

mance, por exemplo.
Dos anos 80 para cá, a poesia tomou

conta das praças - através dos varais li
terários e recitais, dos jornais, das revis
tas e livros, citando-se apenas os meios
tradicionais de publicação. Sim, porque

nativos, é que os novos leitores passa
ram a tomar conhecimento dela. E mui
tas das pessoas que esbarravam com a

poesia, em qualquer lugar, a qualquer
hora, descobriam que gostavam dela.

Hoje o leitor esbarra com ela na pra
ça, nas feiras do livro, nas festas popu
lares, nos shoppings, nos outdoors, em
bares, escolas, em programas literários
na TV; como "Literatura'' e outros e até
dentro da sua própria -casa, quando
acessa a internet.

A própria escola está fazendo o seu

papel, como aqui em Iaraguá, incen
tivando a produção dos seus alunos,
promovendo mostras 'e organizando
publicações internas e convidando
escritores para possibilitar o contato
direto autor/leitor.

DO LEITOR

Mãe natureza
se manltesta

Resido em Jaraguá do Sul desde o final dos anos 80. An

tes residia em Blumenau, justamente no período das gran
des cheias de 1983 e 1984.

Estou acompanhando notícias via jornal (O Correio do

Povo), rádio e 1'\1. Estas imagens me lembram as grandes
cheias que arrasaram o Alto Vale e Vale do Itajaí.

Todos contabilizaram perdas materiais, humanas não ti
vemos mais que cinco casos.

Em 1983/1984 Blumenau tinha 150 mil habitantes, hoje
300mil. Jaraguá do Sul50 mil hoje 130 mil.

Blumenau naquela época presenciou uma série de des

lizamentos, mas sem mortes, as encostas dos morros ainda
não estavam tomadas. Atualmente com o dobro da popula
ção e em função das cheias muita gente migrou para aquela
região de risco.

Vejam de que forma desordenada Jaraguá do Sul está

avançando. Os bairros Barra do Rio Cerro, Jaraguá 84, Ribei
rão das Pedras, Pedra Branca, Tifa Martins, Rio Molha, Vila
Nova, BoaVista, Águas Claras, Ilha daFigueira, Czerniewicz,
Estrada Nova, Chico de Paulo ... Todos com ocupações avan
çando cada vez mais para áreas de risco. Em nossos morros

onde existia uma roça de cana, milho, arroz hoje temos mo
radias diversas. Quando Jaraguá do Sul atingir 150/200 mil
habitantes e acontecer chuvas na proporção destas últimas
teremos um prejuízo humano enorme.

Volta e meia comenta-se que naquele local irá ser aberto
um loteamento. Daí houvesse de que está embargado por
motivos diversos e a obra para, passam alguns meses está
liberado e as construções vão aparecendo.

Por favor, façam isso chegar à defesa civil, pois nossos

mandatários não aceitam, não acreditam mais em palavras
de pessoas humildes que observam o avanço e o crescimen
to de Jaraguá do Sul. O que se tem visto é ganância por todos
os cantos, avançar para dentro do rio com construções de fá
bricas e casas não é de hoje. São do tipo "conheço a lei, mas
meu dinheiro faz a lei voltar para a gaveta do magistrado".

Sol retomando a perda e dor maior fica por conta de
quem tem dificuldades em começar tudo de novo, vamos
ver se o poder continua ganancioso. A mãe natureza está
atenta, muito atenta.

ANTONIO MERINI, VENDEDOR

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por cartn para n

�v. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi' CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
Informar nome completo, profissão, "CPF e

" telefone (" não serão publicados).
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FALA Aí!

" Só quem está
nos boirros conhece

o reolidode. "
JEAN KUHLMANN·(DEM),
, DEPUTADO ESTADUAL

00 fazer relato sobre o destruição em

bairros periféricos de Blumenau.

" Um grito do
noturezo pedindo

socorro. "
JAILSON LIMA (pn, DEPUTADO
ESTADUAL, resumindo em uma frase

o d�struição causado pelos temporais
em Santo Catarina.

" Acimo de
tudo, o ornor 00

próximo."
ELlZEU MATIOS (PMDB),

DEPUTADO ESTADUAL, registrando
o solidariedade de calarinenses e

brasileiros aos flagelado� no Estado.

SEM PROBLEMAS
A delegado Fedro Konell (OEM), filho
do prefeito eleito Cecília Konell (OEM)
deve mesmo ser cedido pelo governa
dor Luiz Henrique do Silveira (PMDB)
poro assumir o chefio de gabinete do

próximo governo. LHS teria atendido

pedidO pessoal do senador Raimundo

Colombo (OEM), com quem mantém

excelentes relações políticos desde

o criação do tríplice aliança (PMDB,
PSOB e OEM). Que reelegeu o governa
dor e elegeu Colombo.

Turismo em risco
"Não temos registro de nenhum problema nos estações balneários. De modo

que o temporada de verão está garantido. Brasileiros e estrangeiros que
costumam freqüentar nossos praias podem vir com todo o tranqüilidade.
Não. há risco", garantiu o governador Luiz Henrique do Silveira (PMDB) em
apelo nacional feito através do Agência Brasil, que distribui notícias poro
o país inteiro. Por conto do tragédia que se abateu sobre Santo Catarina,
o turismo pode ser direto e irremediavelmente afetado nesta temporada:
o setor já prevê prejuízos superiores o RS 120 milhões. Isso porque alguns
órgãos de imprensa falam dia e noite em 'cidades destruídas', um 'estado

destruído', o que não é verdade. Desgraçadamente, há cidades nesta condi

ção, mas não é regra geral. O temor, agora, é que os temporais das últimos

semanas possam se repetir, porque o previsão é de chuvas intensas com uma

frente frio previsto paro chegar o partir de hoje.

SOLIDÁRIO
O piloto brasileiro Rubens Borri
chello doou o uniforme completo
que usou no último etapa do Fór
mula-1 em Interlogos poro ajudar
os flagelados pelos chuvas em Santo
Catarina. O material será leiloado.
O piloto fez o entrego do macor.ão,
luvas e sapatilhas 00 governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) durante
o Desafio Internacional dos Estrelas,
realizado no kortódromo dos Ingle
ses, em Florianópolis, no domingo,
vencido por ele.

SEM VOLTA
Pelo menos 60% dos áreas vistoriados
em Blumenou por técnicos do Institu
to de Pesquisas Tecnológicos de São
Paulo não poderão mais ser ocupadas
por habitações. Eles estiveram em

Joroguá do Sul no sábado à tarde e

ontem vistoriando áreas de desliza
mentos. O diagnóstico não deve ser

muito diferente. Se tudo correr bem,
dois anos, serão necessários paro ar

rumar o coso. Aliás, o orçamento do
Prefeitura de Joroguá de 2009 já está

comprometido com a reconstrução.

O CORREIO DO POVODTERÇA·FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2008

CAIXA
Segundo o superintendência do Coixo
Econômico Federal em Sonto Cotori
no, empréstimos paro pessoas físicos
e jurídicos atingidos pelos temporais
começam o ser viabilizados a partir de
amanhã, 3. Isso se os agências de cida
des afetados já estiverem com estruturo

própria poro o atendimento. No mais,
que ninguém se iludo. Apenas o volume
de dinheiro disponibilizado aumentou.

Com juros da tabelo vigente conforme o
rendo de coda um.

VERBAS 1
Hoje, parlamentares cotorinenses se reúnem em Brasília, poro ela

borar relatório sobre o que está sendo apurado em cada município
atingido e, com base, nele, definir suo estratégia de ação. Já no pró
ximo dia 6 outro reunião, em Florianópolis, com o governador poro
avaliar o real necessidade de remanejamento de recursos do orça
mento do Uniõo poro 2009.

VERBAS 2
O deputado Corlito Merss (pn, prefeito eleito de Joinville, uma dos

cidades duramente atingidos pelos chuvas, é o sub-relator de Infra
estrutura do Comissão do Orçamento do Câmara dos Deputados.
Como não temos ninguém que nos represente, alguém preciso ligar
poro ele urgentemente e saber se está incluindo municípios do Vale

do Itopocu afetados pela catástrofe.

POIS É
Vereadora pelo PMOB e antigo PFL, a presidente do Câmara de Joro

guá, Maristela Menel! (PT do B), eleito em articulação de parlamen
tares que apóiam o prefeito Moacir Bertoldi (PMOB) no Legisl,otivo,
terá espaço no governo do prefeito eleito Cecília Konell (OEM): Que
tem o vereadora, funcionário público e não reeleita em outubro,
como pessoa capaz e de confiança. Mesmo que nos eleições de outu
bro tenha trabalhado contra Cecília.

INCQNFORMADOS
Poro alguns, o eleição majoritário de outubro ainda não. acabou. No
semana passado, quando polle de Joroguq,se esfarelava com q.cchu
va, novo tentotivlt de se cassor o registro do condidotura do préfeito
el�ito Cecília Konell (OEM) n� Tribunal RegionulEleitorol. O �rgu
mento é o mesmo de antes e já rechaçado pelo Justiça Eleitoral: elo
seria servidora do Estado e, como psicólogo, prestando serviços sem
se licenciar.

CONSEQÜÊNCIAS
PaRidos e políticos otét,então adversários e que se juntaram apenas

poro vencer os eleições majoritários de outubro, podem resultar em

governos de congestão e não de co-gestão como resultado positivo de
acordos políticos. Pelo andor do carruagem isso pode acontecer em

Joraguá e Schroeder. Não demoro muito e vai se saber se o eleitor

que acreditou estava certo.

FUNERÁRIAS
Câmaras de Joraguá e Joinville tentam regulamentar os serviços
funerários destas cidades. Hoje, verdadeiro cartel quase que mono

polizado. Fazem o que querem com prefeitos e secretários da área

nem aí. O esquema de rodízio existente é golpe. Oualquer uma dos

empresas que estiver de plontõo cobro o mesmo preço que os outros.

Se correr o bicho pego, se ficar o bicho come. literalmente.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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SEM DISCUSSÃO

Mantido veto parcial à LDO
Pauta da Câmara fica liberada para votação do orçamento
JARAGUÁ DO SUL

Com a votação do veto à IDO

(Lei de Diretrizes Orçamentárias)
ontem, a pauta na Câmara fica
liberada para a votação da pro
posta orçamentária, prevista em

R$ 288.234.528,12 para 2009.

Restando apenas cinco sessões

ordinárias, a presidente da Casa,
. Maristela Menel (PT do B), já
solicitou aos vereadores que agi
lizem a apreciação dos projetos
nas comissões.

O orçamento foi protocolado
pelo Executivo há pouco mais
de um mês e, a exemplo da IDO,
também deve receber emendas.
Além da LOA, pelomenos outros
dez projetos seguem fora da pau
ta, incluindo o de número três,
que dispõe sobre a comercializa

ção e o consumo de bebidas alco
ólicas em espaços públicos, mo
tivo de audiência pública hoje, às
19 horas, na própria Câmara.

Ontem, antes da sessão, os

vereadores se reuniram com a

diretora de Gestão Institucional
da Prefeitura, Cláudia Meurer

Müller, que esclareceu os mo

tivos do veto parcial do prefei
to Moacir Bertoldi (PMDB) aos

artigos inseridos por meio de
emendas. Dos cerca de 40 artigos
propostos em emendas aditivas e

modificativas, 14 foram vetados,
parte deles por questões de or

dem política. No plenário, o veto
foi mantido com nove votos - o

Cocá: cargo à disposição de LHS

POLÍlICA----------

Muda data da

diplomação
A data da diplomação dos

eleitos de Guaramirim, Mas
saranduba e Schroeder, que
aconteceria na próxima quinta
feira, foi transferida para o dia
10 de deste mês, às 18h30, na
Câmara de Vereadores de Gua
ramirim. A mudança na data
se dá em razão da suspensão
dos prazos processuais pelo
TRE (Tribunal Regional Eleito
ral) por tempo indeterminado,
motivada pelas chuvas que
atingem o Estado .

Entre os processos que tive
ram o julgamento adiado estão
as prestações de contas dos
candidatos que disputaram as

eleições deste ano. Até a data
da diplomação, aqueles que
foram eleitos precisam ter

as contas julgadas. Segundo
Wagner de Oliveira Piedade,
chefe do cartório da 60a zona

eleitoral, que abrange os três

municípios, até agora apenas
uma prestação de contas tem

sentença.
Em Jaraguá do Sul, a ce

rimônia será no dia 9 deste

mês, às 18h30, no auditório
da Unerj. No mesmo dia e ho

rário, o prefeito, vice-prefeito
e vereadores eleitos de Coru

pá recebem o documento na

Câmara de Vereadores do mu

nicípio. Após a diplomação,
começa a contar o prazo de 15

dias para que o mandato eleti
vo possa ser impugnado, ante
a Justiça Eleitoral, por abuso
de poder econômico, corrup
ção ou fraude.

VereJ1dores mantiveram o veto com nove votos, após discutir a matéria em reunião antes da sessão

Abono é retirado· do pauto
Projeto de Resoluçoo da Mesa

Diretora que concede abono aos ser

vidores da Comara foi retirado on

tem da pauta, a pedido do vereador
Jurandir Michels (PV). A proposta,

votada em turno único, prevê abono
de R$ 350 para cada funcionário.
Um outro projeto, que acabou sendo
retirado, estipulava o benefício em

R$150.

transparência. Um dos artigos
vetados, a maioria sob a justifi
cativa de inconstitucionalidade,
previa prestação de contas, por
meio eletrônico, de entidades

privadas beneficiadas com di
nheiro público. Mesmo caso diz

feito Armindo Haro (PMDB),
ainda no primeiro trimestre
de 2009. Seria uma estraté

gia para pavimentar a can

didatura de Haro a deputado
em 2010, mesma pretensão
já manifestada por Cacá.

No cargo desde o ano pas-

respeito à exigência da publica
ção de convênios, que também
ficou de fora da lei.

Das emendas incorporadas
à IDO está a permissão para o

Legislativo realizar audiências
públicas para debater a proposta
orçamentária. E, também, as pro
gramações que obrigatoriamente
devem constar na Lei do Orça
mento, como as ações descen
tralizadas de saúde e assistência
social, de alimentação escolar, e
a concessão de subvenções.

vereador Terrys da Silva (pTB)
estava ausente por participar de
congresso em Florianópolis. Não
houve discussão.

Segundo o assessor jurídico
da Câmara, Rafael.Schreiber, as

emendas visavam o princípio da CAROUNATOMASELU

Cacá diz que continuo no Fesporte
Democrata descarta possibilidade de assumir cargo na Prefeitura em 2009
JARAGUÁ DO SUL

O presidente do DEM,
vereador licenciado Cario

(J) ne Mees Pavanello, negou
LU

� ontem que deverá deixar
� a presidência da Fesporte
� (Fundação Catarinense de
.

, Desportos) em favor do pre-

sado, o democrata disse on

tem que a notícia não passa
de especulação, mas remete
a decisão ao governador Luiz
Henrique da Silveira. "Meu
cargo é do governador. Se ele
pedir, eu saio", declarou. Um
dos principais articuladores

da campanha da coligação
"Unidos por Jaraguá", o de
mocrata também descartou
a possibilidade de assumir
uma secretaria no' governo da

prefeita eleita Cecília Konell
(DEM). "Só vou ser parceiro
da Cecília", garantiu.
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ANÁLISE E RISCO

Geólogos fazem consultoria
Profissionais de São Paulo visitaram ontem os pontos críticos
JARAGUÁ DO SUL

Um profissional da Defe
sa Civil de São Paulo, dois
do Instituto de Pesquisa e

Tecnologia e dois do Insti

tuto de Geotécnica do Bra

sil chegaram ontem, em

Jaraguá do Sul. A equipe
vai continuar o trabalho,
iniciado por outro grupo,
neste final de semana, na

cidade. A intenção é visi

tar os locais mais atingi
dos pela chuva e fazer uma

consultoria para a Defesa

Civil, do município.
O geólogo, da secretaria de

Meio Ambiente, de São Pau

lo, Paulo Fernandes da Silva,
visitou o Rio Molha e o Lote

amento Hanemann. '� condi

ção dessas localidades requer
muito cuidado por parte dos

moradores. O solo está en

charcado e demonstra instabi

lidade", observou o profissio
nal. Sobre o tempo necessário.

para secar e firmar a terra, o

geólogo disse ser relativo. "O

volume deslocado foi grande,
isso significa nada menos que
uma semana com sol, sem in

tervalos", destacou Silva.
A situação em Jaraguá é

definida pelo geólogo como

"estrago em grande porte".
Ele ainda faz um alerta e diz

que moradores das áreas de
risco devem esperar mais

um pouco para voltar para
casa. O geólogo nega que os

estragos tenham sido conse

qüências da ação do homem
na natureza. "Uma conjun
ção e não uma causa. Esse

é um problema o qual São
Paulo também tem", disse
ele. Ao chegar ao Estado de
Santa Catarina, Silva afir
ma ter ficado impressionado
com o que encontrou. "Em 15

anos eu nunca participei de
�

uma operação com essa den
sidade de chuva. E o trabalho -

da Defesa Civil de Jaraguá foi
correto nessa situação".

DAIANA CONSTAflTlNO Rio Molha foi visitado pelo geólogo Paulo Fernandes da Silva, de São Paulo

no mUnicipio. As localidades
indicados foram: Rio Molho,
RI 150, no Bairro Borro do Rio
Cerro, Ruo Ângelo Torrineli, no
Bairro Vila Novo, o localidade

Joraguozinho, no Bairro Gari-
.

baldi e o Tifo Javali, no Bairro
Rio Cerro.

SOLIDARIEDADE
Pontos de risco

Segundo o secretário de
Urbanismo, Alberto Marcotto, o

equipe do Defeso Civil, de São

Paulo, que esteve em Joroguá
do Sul, no último final de sema
na, paro fazer o consultoria dos

locais atingidos pelo enxurrada,
apontou cinco pontos críticos,

Trabalho na Arena encerra amanhã
O trabalho voluntário no Arena Jaraguá e os doações que chegam e soem

do local encerram amanhã, quarto-feira. O presidente do FME (Fundação Mu

nicipal de Esportes), Jean leutprecht, apresentou ontem no reunião plenário
do Acijis Apevi um relatório com números próximos do realidade, apontando
quanto de donativos foram doados e encaminhados, famílias ajudados, entre
outros dados. Segundo Leutprecht, o Secretario de Desenvolvimento Social

do Família vai ficar o frente do ação.
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Rede estadual
define datas

ASDR (Secretaria deDesen
volvimento Regional), determi
nou aula normal para maioria
das escolas da rede estadual de

ensino, em Jaraguá do Sul, des
de ontem. O mesmo vale para
o Cejas (Centro de Educação de
Jovens e Adultos).

Já nas seguintes escolas, o
procedimento será diferente.
Na unidade de ensino Valdete
Piazera os alunos da pré-escola
vão ser dispensados amanhã,
devido aos estragos causados

pela chuva. De la a Sa séries só
devem comparecer os que não

alcançaram amédia e precisam
fazer exames.

A escola Roland Dornbus
ch aloja mais de 40 pessoas,
então os alunos devem seguir o
mesmo procedimento da esco

la Valdete Piazera. E os alunos
da pré-escola retomam no dia
lS para o encerramento. Os de
mais alunos de la a Sa séries e

Ensino Médio devem retomar

a escola hoje nos devidos tur

nos para verificarem os horá
rios de recuperação. O mesmo

vale para os alunos da escola

João Romário Moreira. A esco

la Helmuth Duwe vai retomar

as atividades na quinta-feira.
Em 11 escolas daredemuni

cipal e dois centros de educação
Infantil, as atividades devem
reiniciar amanhã. As unidades
de ensino são: Ribeirão Molha,
Gertrudes S. Milbratz, Adelino
Irancener, Luiz Gonzaga Ayro
so, Riciere Marcatlo, Antônio
Estanislau Ayroso, Helmuth
G. Duwe, Henrique Heise, Ar
nalda Schultz, Santo Estevão,
Guilherme Hanemann, Centro
Wolfgang Weege e Centro Ro
dolfo Hufenuessler.
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ENXURRADA Trabalho só
com solo secoCalamidade é decretada

Previsão é de que prejuízo seja em tomo de R$ 38 milhões
JARAGUÁ DO SUL

O prejuízo de aproximada
mente R$ 38 milhões registra
do nomunicípio por conta das
chuvas foi um dos fatores que
motivou o decreto de situa

ção de calamidade pública no

município, no último domin

go. De acordo com o prefeito
Moacir Bertoldi, o calcula-se

que o prejuízo ao patrimônio
público (como os danos às

ruas) seja de cerca de R$ 13

milhões, enquanto as perdas
ao patrimônio privado (como
casas, empresas e plantações)
alcançam os R$ 25 milhões.

A agricultura contabiliza

perdas em torno de R$ 7 mi

lhões, principalmente na bana
nicultura e rizicultura. A Acijs
(Associação Empresarial de [a
raguá do Sul) calcula um preju
ízo em torno de R$ 7 milhões às

empresas, devido aos danos na

infra-estrutura, maquinários e

paralisação da produção.
.

Amanhã, Bertoldi participa
de uma reunião com represen
tantes da Caixa Econômica Fe
deral. O objetivo é tentar agi
lizar a liberação de recursos

para a recuperação das áreas

atingidas, tanto das verbas
federais já garantidas para o

Estado quando do FGTS (Fun
do de Garantia por Tempo de

Serviço). Segundo ele, a partir
dessa reunião será possível
divulgar os trâmites necessá

rios para que os trabalhadores

possam sacar o valor. A expec-

GERAl-----------

Suelen Romualdo e o filho Adrie"y, de três meses, estão entre os famílias prejudicados pelo enxurrada

Isenção de impostos
O secretório de Urbanismo, Alber

to Marcatto, disse que o decreto do

situaçõo de calamidade público vai
possibilitar que os empresas atingi
dos sejam beneficiados com isençõo
de impostos, desde que os prejuízos

sejam devidamente comprovados
através do laudo do Defeso Civil. Ou
tro possibilidade é que os empresas
podem abater o valor dos doações por
meio do ICMS (Imposto Sobre Circulo

çõo de Mercadorias e Serviços).

ser intensa, estuda-se a possí
bilidade de o serviço ser ofere
cido na Arena Jaraguá.

O prefeito também deve

encontrar-se com o governa
dor, Luiz Henrique da Silvei
ra, e com o secretário estadual
de Infra-Estrutura, Mauro Ma

riani, em Florianópolis. O ob

jetivo é buscar parcerias para
a recuperação das residências

atingidas, através de financia
mentos habitacionais, e pedir
investimento em melhorias na
SC-416 (que liga Jaraguá do
Sul a Pomerode), cujo tráfego
está interrompido devido às

quedas de barreiras.
tativa é de que a Caixa inicie
o atendimento aos atingidos
ainda nessa semana. Como a

procura pelo benefício deve DAIANE ZANGHELINI

Escola viro obrigo poro nove famílias
Na localidade de Ribeirão Preto, no Rio Cerro IT, casas em risco foram desocupadas

Prefeito buscará agilizar recursos

A equipe de geólogos que
visitou o município ontem e

no fim-de-semana concluiu

que existem áreas com "grande
risco de deslizamento e possi
bilidade de desastre de grande
porte", segundo informou o

secretário de Urbanismo, Al
berto Marcatto. No momento,
os locais considerados mais crí
ticos são o Bairro Rio Molha, a
localidade de Jaraguazinho (no
Garibaldi), a localidade de Tifa

Javali (no Rio Cerro), a Rua Ân
gelo Torinelli (Vila Nova) e a RI

105 (na Barra do Rio Cerro).
No Rio Molha, há cerca de

40 casas em situação de risco,
das quais 15 podem ser demo
lidas. No Jaraguazinho, aproxi
madamente 18 famílias tiveram

que sair de suas casas. Nas ruas

Angelo Torinelli e RI 105, em
torno de 30 residências foram
desocupadas por medida de se

gurança.
Na localidade de Ribeirão

Preto, no Rio Cerro II (perto da
Serra de Pomerode), 20 famílias
tiveram que ser removidas no

fim-de-semana. Nove dessas
estão abrigadas na Escola João
Romário Moreira. É o caso da
dona-de-casa Suelen da Silva
Romualdo, 19 anos. Ela, o ma

rido e a filha de Adrielly, de
apenas três meses, que estão no
estabelecimento desde a noite
de sexta-feira e permanecerão
no local até que a residência
seja liberada pela Defesa Civil.
"O córrego que fica do lado da
minha casa entupiu, a rua. ala
gou e a água invadiu a casa",
comentou.

Outro agravante para o de
creto de situação de calamida
de pública é o alto risco de des
moronamento em cinco pontos
do município e a possibilidade
de mais chuvas para os pró
ximos dias, o que pode afetar
ainda mais as áreas críticas. A
Prefeitura e aDefesa Civil espe
ram, pelo menos, cinco dias de
sol para iniciar a recuperação
dos locais atingidos, já que a re

moção do barro molhado pode
.

aumentar aindamais o risco de
desmoronamentos. "Precisam
os que o solo esteja seco para
começar o trabalho", afirmou
o coordenador da Defesa Civil,
Maicon da Costa.

.

Até a tarde de ontem, per
maneciam interditadas as ruas

Estrada Geral do Garibaldi (tre
cho de Jaraguazinho); Ângelo
Torinelli, na Vila Nova (libera
da apenas para tráfego leve);
Feliciano Bortolini e RI 105

(Barra do Rio Cerro); JGS 492

(Tifa Javali, no Rio Cerro IT);
rua de acesso à Tifa Ribeirão
Preto (Rio Cerro IT); Elza Trapp
Meyer, no Garibaldi (parcial
mente bloqueada) e João Janu
ário Ayroso (fundos do Parque
Malwee).

Setores em
horário normal

Devido aos prejuízos pro
vocados pela enxurrada, a

partir de hoje, as secretarias
de Obras, Desenvolvimento
Social (somente a área de as

sistência social) e Agricultura
(apenas l} área de infra-es

trutura) voltam a atender em
horário normal, das 7h30 às

llh30 e das 13h30 às 17h.
A secretária de Desenvolvi

mento Social e Família, Maria
Rech Schiochet, informou que
as doações de alimentos aos

necessitados continuam sendo
realizada naArena Jaraguá. Po
rém, a parte de vestuário (rou
pas, calçados, roupas de cama e
outros) deve ser encaminhada
para as igrejas do município.
A triagem e distribuição das

peças para as famílias carentes
serão realizadas pela Associa

ção das Promoções Humanas.

Já as cestas básicas, colchões
e cobertores em estoque fo

ram transportados para a sede
da.Prefeitura. Dessa forma, as

famílias que necessitam deste

tipo de doação devem se dirigir
diretamente para a Secretaria
de Desenvolvimento Social.
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Perda milionária também no campo
Até agora, produtores rurais estimam mais de R$ 6 milhões em prejuízos

Durante reunião realiza
da na manhã de ontem com

representantes do setor agrí
cola de Iaraguá do Sul foi

apontada uma estimativa de

perdas de R$ 6.672.807,00.
Nas discussões do encontro

foi levantado que estes nú

meros não apontam valores

reais, principalmente por

que, com a continuidade das

chuvas, as complicações na

produção rural devem au

mentar e gerar perdas de até

100% em parte das lavouras.

De acordo com o secretário

de Desenvolvimento Rural,
Gilberto Feiten, a intenção
deste primeiro levantamento

foi juntar um panorama dos

prejuízos à documentação
que está sendo encaminhada

para a Defesa Civil estadual.

Estavam presentes repre
sentantes da Associação Iara
guaense de Aqüicultura (AJA),
Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de Jaraguá do Sul, As

sociação de Bananicultores,

avicultores, rizicultores, hor

ticultores, piscicultores e um

técnico da Epagri. Engenhei
ros agrônomos municipais
acompanharam a reumao

para agrupar, os depoimentos
e mensurar os danos, tanto

produtivos como de infra-es-

trutura em toda culturas.
A maior perda considerada

até então foi na bananicultura,
totalizando R$ 3.771.817,00
- mais de 628 mil caixas da
fruta. Somando-se os danos

na produção e gastos para
recuperar plantações os pro
dutores de arroz estimam R$
1.056.000,00 de perdas, ocu

pando o segundo lugar neste
ranking nada agradável. Para

reconstrução dos valos de
abastecimento e escoamento

dos arrozais foi apontada a ne

cessidade de investimento em

torno de R$ 125 mil.
Mandioca e milho regis

tram, até o momento, apro
ximadamente 50% de queda
nos valores esperados na pro

dução. Somado, o prejuízo ul
trapassa um milhão de reais.

Os maiores problemas foram
identificados na produção de

hortaliças, que tiverem 90%

da produção comprometida,
mas os valores finais não ul

trapassaram os R$ 150 mil. Na

piscicultura o maior prejuízo
foi ocasionado pelos desli

zamentos e pela perda dos

peixes nas enchentes - um

impacto provável de -30% na

produção.

FREDERICO CARVALHO

COMUNICADO
O Oficio do Registro de Imóveis

Comarca de Jaraguá do Sul/SC,

comunica a todos que seu acervo

documental está salvo, não sofreu

nenhum dano.

O fato da mobília do mesmo ter

sido comprometida devido as en

chentes, reabriremos a partir de

9/12/2008.

Agradecemos à compreensão
-

de todos.

Agricultores se reuniram ontem para formalizar relatório com prejuízos que será encaminhado a Florianópolis

Região só vai ganhar trégua
da chuva em duas semanas

Previsão de sol apenas

para hoje em toda a região.
Os meteorologistas da Epagri
informam que as condições
de chuva permanecem para

os próximos dias no norte ca

tarinense. Com os intervalos

de sol neste último fim de se

mana a temperatura elevou

se provocando a formação
de nuvens mais carregadas e

pancadas de chuva, no perío
do da tarde e da noite. Devido

à situação de risco em várias

localidades, a preocupação
atual da Epagri é fornecer no
menor tempo possível atuali
zações da previsão do tempo
no site da entidade (http://ci
ram.epagri.rct-sc.br}, _em in

tervalos máximos de quatro
horas.

Com a chegada da frente

fria neste início da semana

há o favorecimento da insta

bilidade do tempo, podendo
ocorrer temporais e tempes-

tades elétricas. Para o final da

semana as chuvas isoladas são

mantidas devido à atuação de

uma circulação marítima. No

início da segunda semana

de dezembro a Epagri afir
ma sobre a possibilidade da

chegada de outra frente fria
- entre os dias 10 e 12. Nessa

ocasião, o volume de chuvas

será mais significativo que o

deste início de mês.

Informações fornecidas no

site do Centro de Previsão de

Tempo e Estudos Climáticos

(CPTEC) do Mmistério da Ci

ência e Tecnologia, indicam

precipitação em torno de 20

mm em 24 horas, para o fim de

semana. A tendência indicada

para meados de dezembro é

um aumento de temperatura,
queda significativa no volume

das chuvas e diminuição da

nebulosidade, previsão que

pode ser alterada com a apro

ximação do período.

Sete suspeitas
de leptospirose

Ildécio Voigt, 28 anos,

pode ter sido a primeira vítima
fatal da leptospirose na região.
Ele foi enterrado no último do

mingo, mas o laudo só será re

velado no final deste mês. Voigt
teria procurado um posto de
saúde na quarta-feira passada
sem que a doença fosse diag
nosticada.Na sexta-feira, como a
febre persistiu, ele foi aoHospital
São José, mas não resistiu. Outros
seis pacientes registrados pela Vi
gilância Epidemiológica deram

entrada com suspeitadadoença,
os resultados, encaminhados

.

com antecipação, devem chegar
ainda esta semana

Havendo sintomas carac

terísticos e relato de histórico

compatível o paciente será

internado e serão realizados

os procedimentos padrão. Os

sintomas da leptospirose são

dor de cabeça, dor muscular
- principalmente nas pantur
rilhas -, febre alta, mal-estar e
olhos amarelados.
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TAREFA
,

DIFICIL
Lembro de uma amiga que, na pri
meira semana de casada, me ligou
no meio da noite, chorando desespe
rada porque o marido estava bebendo
com os nmlqcs. A gente espera uma

mudança radical no coniportamen
to assim que ele pronuncia o sim e

deixa o altar_ Mos não é tão simples.
Eles não mudam de uma hora para
outra (em muitos casos, não mudam

nunca)_ O que temos que entender, é
que eles não se desapegam dos ami

gos tão facilmente como nés.: Nós

esquecemos as amigas, o shopping,
o bate papo e nos dedicamos exclu
sivamente o eles. Tudo bem, eu acho
sinceramente que ele deve lembrar

que agora é um homem casado. Mos
nós também devemos lembrar que
não somos proprietárias de ninguém.
Ambos cedem um pouquinho e ambos

engolem alguns sapinhos. Dá pro viver
muitíssimo bem. Principalmente se

você estiver disposta a conquistá-lo
dia após dia, sem sufoco.

MULHER----------

, DIVÃ COM CLAUSEll LAUBE .

LlPOASPIRAÇÃO: .

A lipoospiração é uma das,cirurgias mais �olizodas atualmente den
tre cs cirurgias plásticos. E importante esdarecer os indicaçõestfeste
procedimento cirúrgico, pois "xistem muitos dúvidas. Os acúmulos

ite gordura localizado podem aparecer em Yórias regiões do corpo, e
mesmo com dieta adequado e prático de exercieios físicos, são difí
ceis de serem eliminados. A Jipoospiroçóo remove estes acúmulOs de
gordura através de pequenas incisões, dlmdo uma melbor defiBiçõo
no contorno corporal. Com grande freq�êllciQ, o IipoflspiraçóO'�os
sociodo o outros procedimentos cirúrgicosnomo Q prótese de muma e

ubdominoplastio.

Por Dr.; ROdrigo Tonus- CRM: 13079 ROE
Membro Especialista pelo Sociedade Brasil de Cirul'§ia Plástico

(
Dr. Rodrigo Tanus
Cirurgia sr

é

euc a e Mt c r o c I r u r gl a

CRM-SC 13079 RQE 6360

Especaltsta pela Sociedade Brasllelra de Cirurgia Plástica

www.drianus.com.br
rodrigo@drtanus.oom.br

CIRURGIA PLÁSTICA
Depilação Definitiva à .

Laser
Microtransplante Capilar (cirurgia de calvíce)
Lipoaspiração
Abdominoplastia
Prótese de Mama
Cirurgia de Calvície

Mamoplastia
Rinoplastia
Otoplastia (cirurgia das orelhas)
Rejuvenecimento Facial

Agende sua 00l\SUIla:
Consultório Joinville: (47) 3422-6225
Consultório Jaraguá: (47) 3275-0596
CLiNICA DE ESTETICA ESPAÇO VITAL

�UEM É VOCÊ: SOU muito tranqüila e calma e isso me traz

equilíbrio pessoal e profissional. Batalhadora, respeito
ao próximo, amo a vida e não desisto fácil.
TRABALHO: Amor e qualidade em tudo que faço.
FAMíUA: Minha família é tudo, é minha forço e verdade.
BElEZA: Está no gesto, no essência e no olhar.
OUALIDADE: Honesto e sincera.
DEFEITO: Exigente.
PRAZER: Passear a beiro-mor.
ESPECIAl: Os amigos do momento.

LIVRO: As boas mulheres da China.
FILME: O Jardineiro fiel.
PERFUME: Ange ou Démon.
HOMEM: Meu pai.
MULHER: Minha mãe, de quem tenho boas lembranças.
SONHO: Encontrar a companhia ideal.
LUGAR: Florianópolis e suas mais de 40 praias.
POçÃO MÁGICA: "Há um tempo em que é preciso abando
nar os roupas usados, que já tem a formo do nosso corpo,
e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre
aos mesmos lugares. É o tempo de travessia: e, se nõo
ousarmos fazê-lo, teremos ficado, poro sempre, à margem
de nós mesmos." Fernando Pessoa_

DIETA DA MODA
O nome é um tanto incomum para uma die
ta. Mos quando explicado, entende-se per
feitamente. A "dieta dissociado", consiste
em almoçar apenas carboidratos e/ou ami
dos (mossas, arroz, feijão, aipim batatas,
lentinha) e jantar apenas proteínas (carnes
de todos os tipos, ovos e produtos de origem
anima!). Nas duas refeições está liberado
todo o tipo de hortaliça. Todos os tipos de
alimentos estão liberados, desde que não

sejam misturados. No mais o dieta é parecida
com qualquer outra: pequeno intervalo entre
as refeições, nada de exageros, deixar os gulo
seimas apenas para o fim de semana e muito

líquido e exercícios físicos.

TOQUE DE AMIGA
Sabe quando você encontra uma pessoa e

percebe que elo está com o ziper aberto, ou
com o sutiã embolado, ou um feijão no

dente? E aí, você falo ou não falo? Pois
é. Se é sua amiga o ideal é que você fale,
dê um toque discreto, justamente poro
que ela não passe vergonha. Se for ape
nas uma conhecido, você também pode
cutucar e avisar com jeitinho. Agora se for
uma desconhecido que parou para lhe pe
dir informações você decide se comento
ou não. Vai da suo sutileza e da empatia
com a pessoa em questõo.

NACABEÇA
Vocês já ouviram falar no esfoliação
capilar ou peeling capilar? É um pro
cedimento que promete devolver o

brilho e a maciez, assim como acon

tece com a pele quando esfolioda (ob
viamente, não é milagre e há que se

ter alguns cuidados em conjunto). A
técnica é mais indicado para cabelos

crespos com excesso de oleosidade ou

com caspa. Como o ação realiza uma

limpeza profunda é desaconselha
da para cabelos secos. Já surgem
por aí receitinhas caseiras com pol
pa de morango ou maracujá, mis
turada com açúcar, para dar uma

aliviada no couro cabeludo.
-

BISCOITO DA SORTE

Pronto paro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Marechal Deodoro, 739, 1010 04
�

�

Defronte 00 coféqio Bom Jesus

,::', 4730550878

blagdacarmela com br

.• Pro quem gosto de ler e é um cem

prador assíduo de obras lite(ários,
fico aqui uma dico:www.estantevirtu

al.com.bt um sebo virtual, com uma

quantidade incrível de títulos nocio-
, nais e estrangeiros dos maisvariados
e conceituados artistas. Preço bom,
ótima disponibilidade e avaliação
dos compradores. Vale o pena.

• Golpistos estõo agindo pelo In
ternet aproveitando-se do situação
trágico em SC e divulgando contos
falsos poro depósito. A Defeso Civil de
Santo Cotarina não envia mensogens
eletrônicos com pedidos de

.

auxílio.
Portanto, em coso de qualquer dúvi
da, confira os contos para depósito
publicodas no site do Defeso" Civil
de Santo Cotarina: www.defesociVil.

sc.gov.br.

•Hoje é o Dia Nacional do Sumba.
Símbolo do nossa identidade é pelo

, somba!ossim comq,pelo futeb��,pe.
, los novelos e pelas belezas naturais,
que somos reconhecidos mundial
mente. u:..Este SAmba é pra tê,
que vive o falot 'b:critico( q do
esnobót querendo acobot com o

nosso.cultura papillar É bonilo. de
,

se véÓO sambo cOrrét pro lna.o'de
lá, fronteiro nõo há, pra nos impe
dir. Você não sombo mos tem que ,

aploudir. .. "(,Fundode Ouintal}
.

&lAI))E IAZAI KAIIAfBE MAlHAS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----------GE'R1((
.. 11

Horário esticado já no sábado

HORÁRIO
ESPECIAL

A Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Jaraguá do
Sul já definiu o horário espe- .

cial de Natal para o comércio.

O atendimento será ampliado
a partir do próximo final de
semana. Confira abaixo os

horários definidos:

• 6/12 (sábado) - 8h às 17h

• 7/12 (domingo) - 16h às 21 h

• 8 o 12/12 (segunda o sexto)
8h às 20h

• 13/12 (sábado) - 8h às 17h

• 14/12 (domingo) - 16h às 21 h

• 15 o 19/12 (segundo o sexto)
8h às21h

• 20/12 (sábado) 8h às 17h

• 21/12 (domingo) 16h às 21 h

• 22 e 23/12 (segundo e terço)
8h às 21 h

• 24/12 (quarto-feira)
8h às 13h

• 25 e 26/12 (quinto e sexto)
Fechado

• 27 o 30/12 (sábado o terço)
Normal

• 31/12 e 1/1/9 (quarto e quinto)
Fechado

• 2/1/9 (sexto-feira)
Normal

* Supermercados e Shopping Center

possuem horários próprios

COMÉRCIO

O CORREIO DO POVOHTERÇA-FEIRA. 2 DE DEZEMBRO DE 2008

Viagem rumo às compras
Jaraguaenses saem à procura de lazer e preços dllerenciados
JARAGUÁ DO SUL

A costureira Ilizete Guths,
40 anos, caminha pelo calça
dão no Centro de Jaraguá do
Sul e observa atenta às vitri
nes das lojas. Apesar de ser

cliente de diversos estabele
cimentos jaraguaenses, ela
conta que quando quer com

prar em grande quantidade,
com preços menores, vai para
outras cidades. "[á fui várias
vezes fazer compras em ou

tros lugares porque os preços
são melhores. Brusque é bom

para comprar roupas de cama.

Joinville é bom para comprar
roupas para a família. Aqui
em Jaraguá, as coisas são bem
mais caras", comenta.

De acordo com a pesquisa
Consumidores x Região, da Fa
culdade de Tecnologia Senac/
[araguá do Sul, assim como

Ilizete, muitos jaraguaenses
procuram cidades vizinhas
na hora de ir às compras. E
mesmo se a intenção inicial
for apenas um passeio em fa

mília, as sacolas voltam cheias
de produtos adquiridos nas

lojas visitadas. "Os shoppings
de Joinville são os principais
destinos. Muitos vão só para

passear, mas acabam com-"

prando", explica a coordena

dora do Núcleo Superior de

Educação do Senac, Silmara
Streit de Campos.

Segundo ela, 84% dos en

trevistados respondem que
visitam Joinville a lazer. Mas

IIizete diz que em cidades como Brusque e Joinville, os preços são menores, por isso ela viaja para comprar

.Pesquiso' sem levada;"à CDL
Os. 9.E9dêmic.�� que realizaram

i� pesqiiso dev,em .0presentóHa
ainda e$ta semana poro. o Côma-

A't.ll d entç� LojistaS (COL) de

Jarag o Suf'Os números e por-

vfentagens que d�vem ser revela-
1I0s no quarto-feira, 00 'meio dia,

o passeio acaba gerando com

pras. Os questionários foram
realizados na entrada do mu

nicípio vizinho. Quando os

pO�,�m serYiii� de in�icadores poro
os \Ptomercipntes po mUQicípio,
segundo SUmam. A coordenadora

Pi�'Ílaindo q�e o inst4tuiçõq<I.,�eten
de aprofundar o temo e preparar
um novo estudo, pesta vez com

fo·co no marketing�\iL

pesquisadores encontravam

um carro com placas de [ara
guá do Sul abordavam o moto

rista. Foram ouvidas 150 pes-

soas. Elas foram questionadas
sobre o que poderia melhorar
no comércio de Jaraguá do Sul
e também sobre o que motiva a

viagem de compras. "O consu

midor acha que o atendimento
lá é diferenciado.'A maneira
como o produto é apresentado
também chama atenção. Eles
citaram as grandes redes onde
o atendimento é self service.
O cliente olha, escolhe e se

precisar de ajuda chama um

balconista", comenta.

DEBORA VOLPI

12 mil passeiam no shopping por dia
Já no principal centro de compras de Joinville fluxo é de 21 mil visitas diárias

A dona-de-casa Norma En

gel, 69 anos, defende que não

é preciso sair de Iaraguá do
Sul para fazer compras. 'Aqui
tem tudo. Não há necessidade
de sair. As lojas são todas per
to uma das outras, isso facilita.
Mas tem que pesquisar os pre
ços", alerta. Para ela, as despe
sas com gasolina e alimentação,
não compensam a economia no

preço dos produtos adquiridos
quando se vai a Joinville, por
exemplo.

Ainda de acordo com da-

dos levantados pelos acadêmi

cos que realizaram a pesquisa,
Jaraguá do Sul conta com 208

empresas que atuam no comér

cio varejista, isto representa
23,03% do total de empresas do

município.
O único shopping da cidade

oferece 32 lojas, 15 opções na

praça de alimentação e outros 14

estabelecimentos que oferecem

serviços diferenciados, entre eles

cinema, veterinária e sapateiro.
O centro comercial recebe 438

mil visitantes ao mês, o que re-

presenta uma média de 12 mil
visitas ao dia.

Já no principal shopping de

Joinville, são 150 operações, 2

cinemas e 1 cineteatro. O fluxo
mensal é de 650 mil pessoas,
uma média de 21 mil consumi
dores ao dia, chegando a 800mil
nos meses de maior movimento.
As grandes redes como Renner,
Pernambucanas, Marisa e Me
Donalds encontradas nos shop
pings de Joinville também foram
citadas durante a pesquisa como
atrativos domunicípio vizinho.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, }O�l'lAUSTA

Dias melhores virão
Dia desses estava lendo uma crônica

do meu conterrâneo Paulo Sant'Ana. O tí

tulo, 'Todo burro é feliz', me chamou aten
ção. Eu concordo plenamente com ele. A
lucidez é praticamente oposta à felicida
de. Eu sempre tento ver o lado bom da
vida, até na hora em que tudo parece dar
errado. A baiana, que um dia eu sonhei
ser, me diz que no final tudo acaba bem,
como nas novelas. "Não se apoquente",
me aconselha uma voz do além.

Mas confesso que na semana passada
foi difícil dar um mero sorriso amarelo.

Cheguei ao local onde morreram nove

pessoas antes das sete da manhã. Estava
trabalhando na cobertura, não sou do

"tipo que gosta de ver tragédias gratuita
mente. A curiosidade mórbida não é um
defeito meu. Nem o cachorrinho que foi
achado vivo entre os destroços foi capaz
de me alegrar.

A dor e a tristeza foram estendidas por
toda cidade. Eu me senti num velório de
um parente próximo durante dias. Sen

sação de impotência diante da fúria da
natureza e da irresponsabilidade de algu
mas autoridades. Ver alguém preocupado
com o lançamento do novo CD dos Guns
N' Roses, "Chinese democracy", me cau

sava calafrios e raiva.
Admito que cultivo um pouco de in

veja deste tipo de gente. A alienação pode
ser sadia. Antes de ler um jornal ou uma

revista (séria), o sujeito deveria dar de
cara com o aviso. "Informação e conheci
mento podem fazer mal ao coração. Seja
'urn alienado".

Mas, sinceramente, prefiro sofrer e ser
alertada a morrer na ignorância. Infeliz
mente nos últimos dias as notícias boas
foram escassas. Mas isso é passageiro
(aquela voz do além outra vez). Como diz
o ditado popular: 'depois da tempestade
sempre vem a bonança'.

Vou voltar a sorrir, quero pautar os

repórteres com matérias positivas, quero
falar do futuro promissor, do aumento do

emprego, do recorde nas vendas, do cres

cimento no número de leitores, da me

lhora na educação, de projetos que deram
certo.

Espero que o Papai Noel chegue logo
e que todos voltem a ser criança, nem

que seja por um instante. Rezo para que
aqueles que perderam familiares e casas

tenham um abraço amigo que seja capaz
de aliviar toda essa dor. E que num futuro

próximo a alegria volte a reinar na vida
de todas as vítimas desta nuvem malva
da que conseguiu apagar o sol de Santa
Catarina.

• patipaulamoraes@hotmail.com

VARIEDADES---------

Fuga deuma
triste guerra

Contra o desejo de suo esposo, Long
Nguyen decide ficar no Vietnõ e lutor
pela liberdade de seu poís. Ele pede pora
sua fomília deixor o poís. Suo esposa sai
em busco dos EUA. Em um momento ele
decide que está no hora de partir e arma

um perigoso plano de fuga.

Mitos e V,er:?ãdessob'reosalim�l!tos:;\iluç qc)<riHiítH�S

JOESGHYlA�CZ

Questões da
alimentação

Verdode ou mito: umo maçõ por dia
montém o médico ofastodo? Chá verde
emagrece? Produtos orgânicos sõo mais
soudáveis? Esse livro chego poro esclare
cer e obordor os principais questões que
envolvem a alimentoçõo moderna. Com
clarezo e bom humor, examino os subs
tâncios presentes no comido e explica
que efeitos podem ter sobre nosso corpo.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Todos ficam surpresos ao saberem que Tamuz
é filho de Belarmino. Aurora confessa que está
cansado de ser maltratada por Belarmino. Mo
tilde tento convencer Diego a assumir o controle
da empresa dos Fontanera. Semíromis revela o

Tomuz que Belormino é seu pai. Julio pede porn
Diego reconsiderar a chance de trabalhar com
Evondro. Mauro chego 00 Porque das Nações.
Augusta recebe Mouro em suo cosa. Flor de Lys
tento fazer contato com liu, mos não ele não

.

aporece-em seus pensamentos.

TRÊS IRMÃS
Eros observa Suzana e Xonde em clima de ami
zade e fica estranho. Alcides diz a Violeta que
Arthur tentou se matar porque descobriu as

traições do mãe. Dora recebe o apoio de Alci
des. Alcides enfrento Violeta e diz que Woldete

permanecerá irobolhando no casarão. Sandro

sugere que Bento seja candidato o prefeito e diz

que não vai concorrer no festival de surfe. Dora
vai à caso de Violeta para conversor com ela. No
festival de surfe, Duda não resiste e beija Eros
na frente de todos.

A FAVORITA
Halley fica perplexo ao saber que Diva e Donote
la são o mesma pessoa e que suo mãe estó viva.
O matador .nõo encontra Baiano e o procuro.
Zé Bob conta iI Donatela que revelou o Holley
quem ela é. Holley comunico Cilene que já sabe

que Donotelo está vivo. Donatela e Halley se en
contram. Ela explica que só soube que era sua

mãe há pouco tempo. Baiano ·encontra Zé Bob,
disposto o contar tudo.Lora se perde no gruta e

cai, pede socorro, e Cossiono a solva. Donatelo
revela a Holley que Lora não é sua irmã.

CHAMAS DA VI DA
Vilma pergunto para Michele como elo ouso

falar com ela neste tom. Elo diz que quer saber
onde está Beatriz. Vilma diz que não vai falar.
Dionísio diz para Michele que é melhor Beatriz
ficar internado. Elo aviso para ele não deixar
ser enganado por Vilma. Dionísio posso mal.
Vilma diz que se ele morrer o culpa é de Miche
le. Sugo conta para Pedro e Vivi que Beatriz foi
internada, ele diz que Michele foi sozinho tirar

satisfação com Vilma. Pedro diz que Michele é

frágil e Vilma vai acabar com elo.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Pisadeiro foz um movimento como se tivesse
arrancando o coração de Mario. Mario dá um

soco nele. Valente conto para Joana que ele
veio do futuro. A guia não acredito. Juno con

segue penetrar no mente de Juli e descobre que
elo está envelhecendo. Sansão empurro César e
ele bate com o cobeço.lrmo pede poro fazer um
último pedido. César acorda tonto e vê os dois
se beijando. Irma pisco poro César e ele tento

pegar seu celular para pedir ajudo. Telê conto

poro Juli sobre o plano de resgatar Draco.

(O resumo dos copítulo� é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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Solange Couto com
problemas de saúde
De passagem por Goiânia, onde
apresentaria uma peça de teatro,
Solange Couto sofreu uma isquemia
cerebral. Ela estava na cidade de

Porangatu, quando se sentiu mal.
Levada para o Hospital Samaritano,
a atriz recebeu primeiros socorros.

Depois ela foi transferida num

avião fretado pelo Governo do

Estado, para a capitul. A atriz
está consciente, mas apresenta
dificuldades na fala.

DIVIRTA-SE

Vizinhos
Um sujeito estava no jardim de sua

casa quando viu o vizinho, no jardim
ao lado, cavando um buraco grande.
Curioso, ele se aproximou da cerca

que divide as duas casas e perguntou
ao vizinho:
- O que você está fazendo hein cara?
- Cavando um buraco para enterrar
meu peixinho dourado que morreu!
- Nossa, sinto muito! Mas esse buraco
não é grande demais pro um peixinho
de aquário?
- Não. É que o peixinho está dentro da

barriga do seu gato!

Possível processo
contra De Niro
Os administradores do restaurante
de Robert De Niro, em Nova York,
desistiram de substituir o atual
chef de cozinha Mirco Del Vecchio,
depois que ele ameaçou processar
o ator por perdas e danos, em
US$3 milhões. Segundo o advogado
de Del Vecchio, Del Vecchio e o ator
tinham um acordo verbal e escrito
sobre sua permanência no

restaurante. Um representante
do ator desmentiu a história.

SUDOKU

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

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

• Adestramento de cães • Aluguel de cães para guarda •

• Banho e Tosa • Creche para cães •

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem •
_

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
A frente frio se desloco poro o Sudeste do
Brasil, mos ainda deixo umidade, o que
mantém o nebulosidade variável com presença
de sol e condição de chuva no Estado.

� Jaraguá do Sul e Região
--

HOJE UARTA

Mí�:17°C� í�:14C�'
MAX: 27° C� MAX: 27°C�
Nublado I Nublado

J

lSI ÁRIES

4.�I· (20/3 a 20/4)

I� -, Por mais que você

.\. � tente mudar seus

pensamentos, o
Universo lhe obriga a pensar
em alternativas eficientes para
resolver algumas questões que
precisam de sua energia. A fase

promete romance e tranqüilida
de. Procure praticar exercícios.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Mesmo que você

esteja um pouco can

sado, procure algum
lugar para se divertir. O Universo

promete muitas novidades no
setor amoroso, mesmo que já
tenha alguém. Uma nova injeção
de ânimo em um amor antigo ou o

encontro com novos amores.

L� LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)

_

::: 'l, Algumas estraté
_.� Uo-; gias não funciona-

ram da maneira

que imaginou e você anda
frustrado. Tente usar de mais
racionalidade e menos emoção,
senão nada sairá do lugar. Não
menospreze seu inimigo e procu
re deixar a arrogância de lado.

� ""
CÂNCER

�.� (2!/6 a 21/7)
.

,-:;.•_ ••;;, Ate quando val se
: ; esconder atrás de

seu medo? Está
mais do que na hora de você
voltar a se abrir para receber

as energias que o Universo tem

enviado a você. Se já estiver
comprometido, o astral promete
bons momentos a dois.

II]'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Ótima fase para
conclusão de ne

gócios para o livre
andamento de seus projetos
e planos para o futuro. Muita

energi.a foi investida e você pode
começar a usufruir da alegria
dos resultados. Proéure cuidar
mais de sua vida familiar.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O Uni�e��o envia
a voce otlmas

vibrações de paz e
harmonia. Sua sensualidade e

capacidade de sedução estão à
flor da pele. As finanças também
estão favorecidas, procure evitar
gastos excessivos. Cuide mais de
seu corpo e saúde.

> Fases da lua

NOVA CRESCENTE GHEIA MINGUANTE

1m 19/12

SEXTA

M.í�: 14° C ('�.MAX: 24° CX_,_,J
Nublado

SAGITÁRIO

r
· (22/11 a 21/12)

Foco nas finanças e
em sua capacidade
de criação. Todo

desejo será trazido à tona e seus

valores serão avaliados prafunda
mente. Fase ótima para reeducar
suas emoções e aprofundar seu
auto conhecimento. O poder de
sua vontade aumentará.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

,..[. Sua relação com a

vida e o mundo ten
de a ser transfor

mada. Seus valores passarão por
um processo de aprofundamento
e transformação. E dessa forma a

vida vai criando novos desenhos
e nuances. A necessidade de

mudanças faz você pensar.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2008

QUINTA

MíN: 14° C
MÁX: 26° C ,

Nublado com pancadas
de chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Procure diversificar
sua vida social e

faça novos amigos.
Você anda cabisbaixo, sem saber

por onde caminhar. É preciso
injetar novas energias em sua

vida para que algo de inédito

aconteça. Use sua capacidade
artística para isso.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Nesta fase você
sente vontade de se
abrir e falarmais de.

ANIVERSÁRIOS

1/12
Acelino Voelz
Adélia Pimentel
Adernar Dreios
Allan Diego Maffezzolli
Almiro Glatz
Andressa Becker
Antonio Fodi
Arno Ehlert
Arthur Emilio Bachmann
Beatriz da S. Correa
Beatriz Roeder Chuika
Bethina Laube Reckowsky
Elédia Picolli Perei ra
Elfrida Muller Behling
ElianeVicente Backer
Elmo Prestini
Erna Viergutz
Gabriela do Silva Perotti
Henri Gustavo Fritz
Inês de Souza Simm
Iraci Fischer
Isolde Roseli Growaski
Ivone Halsin
Juliana Weinfurter
Jussclra Weinfurter
Luciane Santos Araújo
Luziani Aparecida Círico
Márcio Furbani
Marlice Nelmann
Olandina da Rocha
Paulo A. de Souza
Rafael Henckmaier
Sérgio Scherer
Sirlei Lino Becker
Walter Riodel

2/1t
Alcir Rahn
Andréia Demarchi
Ari Kruger
Caroline Nau
Cristiane Kleinda
Divina Isabel da Silva Santos
Eduardo T. Kuester
Elvira H. Bauer
Erivald MaÍf�r
Fernanda Kraemer
Haroldo Bachmann

Hern�,Qi Gon 01
Hilze H. Rue

,

Ieda Marisa Peixer
Janaina Ano Rosa
Lauri .A. Erdmann

" Marcelo Curcio
Miquel Ribeiro
Olinda Rose Kamrott
Orlando Volpi
Patr(çia LewereQz;j!!\
Rosete Kopp

.,..,

Rosemari de Souza'
Saionara Steinert
Sergig,Jillmal1n
Sonicl1fA_ Bast

seus sentimentos.
Muita coisa deve ser colocoda

para fora depois de um tempo tão
grande de reclusão. Sua mente

será testada de forma lenta e

profunda. Inicio de uma nova fase.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Neste momento
você deve parar e

pensar em tudo o

que fez e deixou de fazer neste
ano. Amigos são muito impor
tantes nesse processo, pois eles

podem ajudar você a perceber os
resultados das escolhas e do que
poderia ter sido feito.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Amigos. É isso que
.,..,� o Universo promete

a você nesta fase.
Através de bons contatos e novas
amizades sua vida segue em fren
te, agora sem os obstáculos do
passado. Comemore a nova fase
e cultive seus melhores sentimen
tos. Tranqüilize-se�
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

ti'��'�,�-

I:
.

eicaC!!�o:
1.

!:li£Y1 �M�'Ão DE
A locUÇão em função de só P d
dependência ou finalidade,

o e ser usada quandq,�pdica
Exemplos:

'

O timejogava em função do adversár' ;

Vivia em função da f; T
ro (dependên�ia);

,

amfla (finalidade);
A�;�sempreemfu[lÇãOdo ' ,

NUti�a useem fun _

d

.s seus obJetIvos (finalidade).
çao enos seguintes casos.

dente OCorreu
'

por causa das m' . ·ASi
a;

. as condições da

Ojogo

Um oferecimento:

Daas Rodas
Industrial

ROTARACf

Componho solidário
o Rotaract Club, de Jaraguá do Sul, vai realizar uma componho poro arreca

dar alimentos. O objetivo é ajudar os vítimas dos chuvas. As doações serõo enca

minhados até o Arena Jaraguá. A ação está agendada para o dia 6 de dezembro,
sábado, dos 9h30 às 17h, nos supermercados da cidade. Os donativos devem ser

alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza e roupas. Mais infor-

mações pelo telefone 8404-2116. "

Inscrições de ACTs
As inscrições de ACTs reiniciou ontem, segundo-feira. Os candidatos - mu

nidos de documentação exigida no edital 006/2008 - devem ir até a sede da

Secretaria Municipal de Educação, das 7h30 às 13h30. O novo cronograma é: de

segunda-feira o quarta-feira (1,2 e 3), auxiliar de sala, professores de Ensino

Fundamental do 10 00 50 ano e de Educação; quinta-feira (4), Educação Físico; e
sexta-feira (5), História e Geografia.

VESTIBULAR
Modalidade de Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

· Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
· Comércio Exterior
· Gestão da Produção Industrial Aulas Ministradas em: Jaraguá do Sul
· Marketing Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34
· Gestão Pública
· Logística
· Gestão Financeira
· Pedagogia - Licenciatura

Inscrições até o dia 05 de dezembro de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50,00

Data da Prova: 07 de dezembro de 2008

Informações:
Grupo Uninter
4732761268

LOTERIA
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t!f!Biblioteca P66lica"MuniciPol Rui/Barbosa está fechado. O sé'�iço lolta no dia 12 de dezembro, já no nova

instalaçãg,. no an!igo a(mazé�i�1a Estação F���oviária, qU'iÍ'lf,ica no �venjda Ge!;.�lio Vargas. A inauguração está

agendada poro o próximo dia 11, às 19h30. Neste períodoiiiOS usuários que tivérem livros poro devolver

deixá-los na caixa de correspo�i�!ncio.do anti,gi� ende�eço do Biblioteca, no Ruo Ido Bono Rocha, no Centro.
Co', '��", ,�.'.'

.

- .•
,.

>

CONSELHO TUTELAR)';

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI MUNICIPAL N. o 4.983/2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. o 004/2008/CMDCAlJS
Toma público a relação oficial de candidatos habilitados ao Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul e convoca para capacita

ção e prova, TÂNIA GRISELDA KRAUSE, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, torna

público, bom base na lei Federal n' 8,069/90 e na lei Municipal n'4,983/2008 a relação de candidatos habilitados para o Processo de Eleição dos Membros

do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul.

8, Eduardo Hansauer 21, Maria Andréia Stanck

9, Elisabeth Harmel 22, Maria de Fátima Valeski Gonçalves
10, Elizete Garcia da Silva 23, Maria Rech SChiochet
11, Emerson Guimarães 24, Maristela Petry
12, Errol Zimmermann 25, Milton Amorim de Souza Sobrinho

13, Gelson da Silva Soares 26, Milton Antônio Schneider

2, DACONVOCAÇÃO PARACAPACITAÇÃO E PROVA- Ficam os 37(trinta e sete) candidatos habilitados ao processo de eleição do Conselho Tutelar, convo
cados para comparecerem no Centro Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ. Bloco C, sala 003, nos dias 3 e 4,12,2008, dás 8h às 12h e dás 13h30min às

17h30min, para participarem do processo de capacitação e realização de prova escrita, 3, DAAlTERAÇÃO DO lOCAL·DE VOTAÇÃO - Fica alterado o item

5(cinco) do Edital de Convocação n' 001/2008/CMDCAlJS, sendo a votação será realizada no CPl - Cento de Profissionais Liberais, à Rua Donalda Gehring,
175 - Centro - Jaraguá do Sul, no dia 15,12.2008, dás 8h às 14h·, 4, DOS CASOS OMISSOS AO EDITAL - Os casos omissos a este edital serão deliberados

pela Comissão Eleitoral, fiscalizada pelo Ministério Público, Jaraguá do Sul, 01 de dezembro de 2008,

Show no

Curupira
o Curupira Rock Club apresenta

Ninguém Sabe nesta sexta-feira, dia
5 de dezembro. O espaço alternativo
obre às 20h e o show começa a partir
das 22h. A banda de Itajaí promete
resgatar o rock dos anos 70. O in

gresso deve ser adquirido no local,
no valor de R$ 7.

Prorrogado prazo
poro inscrição
As inscrições paro o processo de

eleição do conselho tutelar encerram
na quinto-feira, dia 4 de dezembro.
Poro os interessados, mais informa

ções através do site da Prefeitura www.

jaraguadosul.com.br ou com Maristela

pelos telefones 3276-2206, 3371-
6255, somente depois dos 14h.

s: ,INAUGURAÇÃO

Duas Rodos em Manaus
A Duas Rodos inaugurou a suo quinto unidade fabril, em Manaus. A novo

filial produzirá concentrados para bebidas em 3.000m2 de área construída. A

unidade viso o atender os indústrias de todo o país, concentrando o produção de
extratos e aromas de guaraná, limão, laranja e preparados de colo.

UNERJ

Processo Seletivo
o curso de Engenharia de Alimentos, oferecido pela Unerj, tem Processo Seletivo Verão .

2008. Os interessados devem fazer os inscrições, que são gratuitos, até hoje, terça
feira, pelo site www.unerj.br ou no Setor de Atendimento ao Estudante. Informações
sobre o graduação estão no endereço on-line www.engenhariadealimentos.unerj.bt

1. DA RELAÇÃO OFICIAL DOS CANDIDATOS HABILITADOS

1, Alacir Marx de Souza lourenço
2, Alfonso Czaplinski
3, Andrea Regina Terhorst Ziehlsdorff
4, Andrea Regina Tomporoski Pedri

5, Clereci Alves Pereira

6. Daniel Ricardo Pereira

7. Diogenes Maria Salete Marafon

14, Giane Bárbara Pereira

15, Gilmar Edson Pahl

16. Gilmar Jungton
17, lenira Pereira dos Santos

18, letlcia Regina Saganski
19, Lilian Rosa

20, luis Carlos Pereira Varella

TÃNIA GRISELDA KRAUSE - Presidente do CMDCA

CONCURSO N° 1026 '

CONCURSO N° 713

Prim!Xir� Sorteio
- 11 - 14 - 22 - 26 - 35

CONCURSO N° 1985

21-29-61-69-14

CONCURSO N° 04298

18.000,00
1
9.000,00

CONCURSO N° 884

03·_·06·,11 -14 --19
- 30 - 31 - 32 - 38

-- 58 ��

64 - 70 - 86 - 88 - 95

27. Mirtes Cecilia Bago Heck

28, Nádia Walz

29, Nilson Derelli

30, Nilza Pedro dos Santos

31. Raquel Regina Ventura

32, Rute Néia Gonçalves Passold
33, Silvana Miranda Riga
34, Valdemar Mannes

35, Valquiria de Fátima Xavier Oliveira

36, Vera lucia Heimann

37, Viviane Stof
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BOM DIA
"Há pessoas que querem ser bonitas

para chamar a atenção. Outros dese

jam o inteligência poro serem admi
rados. Mos, há algumas que procuram
o alma e os sentimentos. Essas alcan

çam o carinho de todos, porque além

de belos e inteligentes, tornam-se

realmente pessoas." Uma ótima terça
feira a todos.

,

AMELIA
Infelizmente para alguns
engraçadinhos, em pleno
Século XXI. a mulher tem

que ter perfil de "Amélia".
Um levantamento oficial
mostra que o violência
contra mulheres aumentou
neste ano nada menos que
20% em relação ao ano

passado. Apesar do rigor do
lei Mario Penha.

" A verdadeiro medido
de um homem nõo é
como ele se comporto
em momentos de

conforto e conveniência,
mos como ele se

mantém em tempos
de controvérsia

e desafio "
MARTIN LUTHER KING

IPOD
É estranho, mas é verdade. Foi criado o

boné iPod. Poro facilitar o vida do ladrão
o iXoundwear, empresa que vende aces

sórios poro iPod, criou o boné ideal para
o larápio que gosto de uma vida prático.
A nova invenção foi feito poro o terceira

geração do modelo Nono e deixo o 'apo:
relho bem à visto, facilitando o vida do
assaltante que não tem tempo o perder.
levo o boné e o iPod rapidinho. Pegou,
levou. ,O acessório tem preço sugerido de
USS 20 e está disponível em preto, brán
co, verde, vermelho e azul. Não perco seu

tempo e não faço o ladrão perder o dele.
Encomende já o seu.

FLORA STYLE
Nesta sexto-feira, dia 5, a tão espera
do festa Floro Style vai rolar no espaço
moderno do Floro e Botequim. Noite

simplesmente imperdível. O evento

será marcado por muitos novidades:

Lounge, Sushi Bar do Kantan; tendas,
puffs, área vip, transporte vip, até es

paço relax! E o que é melhor: tem cho

pp Kiinigs free até 1 h do madrugado e

Absinto Ice poro as primeiros cem mu

lheres. Porte do rendo será revertido
em prol dos atingidos pelo enchente.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo Hernani

Gonçalves. Ele lê esta coluna todos os

dias e hoje será o aniversariante mais

festejado do semana. Parabéns e que
sejas plenamente feliz. /

BUXIXO "

Depois de seis meses separado, aquele
agitado namorador, que já casou duas

vezes e saracoteou com outros pela
cidade e também no coso do interior
voltou poro os braços do segundo mu�
Iher, que ficou quietinho cuidando dos
filhos à espero do ex. Coisas do amor.

NAS RODAS
• Em recente festa no cidade,
rolou um beijo cinematográfico
entre duas autoridades do re

gião. O clima era tão "caliente"

que us pessoas mais próximos
do casal viam o enroscar dos

línguas. UAU! E ambos são li
vres, leves e soltíssimos... Ui,
ui...vai dor namoro.

• O empresário Mauri Coni
e suo belo esposo Joelma se

divertiram pra valer, sexta

feira no Bierbude. Eles foram
conferir o perfomance do top
OJ Fabrício Peçonha.
• No domingo, dia 30, quem
teve seu telefone tocando o

cada minuto, em função de
mais um aniversário, foi o

meu amigo e dentista Nilson
Soa res. Po rabéns!

• A minha lindo afilhado, Ano
Cristina Rozza, está preparando
os detalhes' poro comemorar

seu niver dia 12 de dezembro.

• No dia 6, sábado, tem o

duplo sertanejo Hugo Peno e

Gabriel. em Guaramirim.

• Por essas e outras, que Ja

raguá é View.

i1"Jif1tiia
Disque-entrega

327$-1689

TE CONTEI!
• Quem não tem o que fazer,
é assim. Tem site no in1ernet

-

fazendo piado com o tragédia
.

de Santo Catarina.

• Boa Notícia. Uma espécie
de compensação pnruquem
cuido de pessoas com limita

ção mental foi anunciada. Se
nado deve aprovar no próximo
terça-feira projeto que isenta.
do imposto de rendo, respon
sáveis legais de portadores de
necessidades especiais.

• Miro Maba comando o

fogão, hoje à noite, no Futebol

Society 7° Divisão. No cardó

pio: Espaguete à Bolonhesa.

IÍ Agendem: especial Queen,
dia 17 de dezembro, no London

Pub, em Jaraguó. A promo-

ção do promouter Cristiani
"Neni"Junkes.

• Com uma bonito cerimô

nia no Igreja Nosso Senhora

Aparecida, no Ilha do Figueira,
casaram no sábado Ana Paulo
Arruda Valente e Fernando
do Silva.' A recepção foi em
grande estilo no AABB.

• Não é preciso entrar poro o

história poro fázer um mundo
melhor.

• Com essa, fui!
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HORA DE RECOMEÇAR

A Defesa Civil não registrou
ocorrências de deslizamentos de
terra até o final da tarde de on

tem em todo o Estado. O último
desmoronamento com vítima
aconteceu por volta das 18h, no
domingo, em Luiz Alves. O aci
dente deixou alguns feridos e

matou uma mulher e uma crian

ça, aumentando o número de
mortos para pelo menos 114. A
Defesa Civil vai concentrar esfor

ços no complexo do Baú, entre
ilhota e Luiz Alves, onde a prio
ridade é o trabalhode resgate,
principalmente na localização de
pessoas que se recusam a deixar
suas moradias e o risco de des
moronamento é alto.

Em Blumenau o transporte
coletivo começou a ser normali
zado ontem. Cerca de 60 linhas
de ônibus operam normalmente
e 70% da população têm acesso

ao serviço. Todos os terminais

de ônibus estão funcionando. A
Prefeitura de Blumenau contra

tou geólogos para examinar as

encostas, e já sabe que muitas

pessoas retiradas de áreas de ris
co pela Defesa Civil jamais pode
rão voltar a morar em suas casas.

Segundo o secretário municipal
de Planejamento Urbano de Blu
menau, Valfredo Balistieri, pelo
menos 1.500 casas estão conde
nadas e terão de ser destruídas.

A Secretaria estadual de Edu

cação de Santa Catarina autori-

I h l,,4i1'111·· ld\& IJJJ�I��I'I'IJIIh II j" IUHr'dl""tIU Iii

SANTACATARINA---------

zou o fim do ano letivo nas es

colas dos municípios em que foi
decretado estado de calamidade

pública (Benedito Novo, Blume
nau, Brusque, Camboriú, Gaspar,
ilhota, Itajaí, Itapoá, Luis Alves,
Nova Trento, Rio dos Cedros e

Rodeio) devidos às enchentes.
As medidas valem para escolas

que não têmmais infra-estrutura
para a continuidade das aulas.

No Vale do Itajaí, região mais

atingida pela enxurrada o preju
ízo causado pela paralisação da
economia já supera os R$ 350

milhões de reais, segundo pre
visão da Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de SC). Já
o porto de Itajaí, fechado desde
sexta-feira por conta das chuvas,
deixou de movimentar US$ 201

milhões. A recuperação total do

porto deve durar seis meses.

Segundo o boletim da Defe
sa Civil, ilhota continua sendo o

município com maior número de
mortos: 37. Em seguida vêm Blu
menau (24); Gaspar (16); Jaraguá
do Sul (13); Rodeio (4);Luís Alves
(8); Itajaí (2); Rancho Queimados e
Benedito Novo (2 óbitos em cada);
Brusque, Pomerode, Bom Jardim
da Serra, São Pedro de Alcântara
e Florianópolis, com uma morte

cada. Os desabrigados e desaloja
dos pelas chuvas somam 78.707,
sendo 27.410 desabrigados e

51.297 desalojados. Estão confir
mados 19 desaparecimentos.

Catarinenses avaliam os estragos
Número de mortos aumenta e prioridade é resgate em áreas de risco

Rua desmoronada na Vila do Salto em Luiz Alves

COMUNICADO
EMMENDORFER COM. DE VEICULOS LTDA.,

comunica que requereu a renovação da Licen

ça Ambiental Operacional pelo período de 4

(quatro) anos.

Jaraguá do Sul, 1 de dezembro de 2008.

Moradores retiram lixo das casas no Bairro Pro Morar, em Itajaí, cidade foi completamente tomada pela água

Porto de Itajaí está parado desde sexta feira,.
US$ 201 milhões deixaram de ser movimentados

Casa destruída pela lama na Vila do Salto
em Luiz Alves

Cratera formada por um desmoronamento na SC 413 em Luiz Alves impediu o trânsito
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Mercado espera crescimento baixo
Analistas prevêem que o Brasil deve crescer menos de 3% em 2009
SÃO PAULO

O cenário traçado por eco
nomistas consultados pelo
Banco Central para a economia
brasileira em 2009 se deterio
rou, de acordo com pesquisa
divulgada ontem. As projeções
para a taxa de crescimento do
PIB (Produto Interno Bruto) no
próximo ano recuaram para
2,80%, ante estimativa anterior
de expansão de 3,0%. Para este

ano, as projeções do mercado
ainda apontam para um cresci
mento de 5,24%.

A piora na estimativa para
2009 reflete a deterioração das
perspectivas para a economia

global, afetada pela crise finan
ceira que se arrasta pelos mer

cados mundiais. O governo bra
sileiro, entretanto, insiste que o

país tem condições de crescer

4,0% no próximo ano.

Os analistas consultados

pelo BC reviram para baixo a

expectativa relativa ao IPCA

(Índice de Preços ao Consumi
dor Amplo) relativo a 2008 - em

vez de alta de 6,39%, é aguarda
do agora acréscimo de 6,35%.
Vale notar que o teto da meta

Superávit
cresce 32%

A balança comercial bra
sileira registrou em novem

bro superávit de US$ 1,613
bilhão, um aumento de
32% frente ao saldo positi
vo de US$ 1,207 bilhão. Em

igual período de comparação,
as exportações caíram 12,3%,
para US$ 14,753 bilhões, e as

importações recuaram 16,5%,
a US$ 13,140 bilhões.

No ano, o resultado acumu
lado é superavitário em' US$
22,433 bilhões. Pela média diá
ria, o saldo acumulado é 38,6%
menor que o verificado nomes
mo período de 2007. A média
das exportações registrou, no

acumulado do ano, um cresci-

.
mento de 25,2%. Mas a média
das importações teve um cres

cimento bem maior: 46,3%.
Em 12 meses, o superávit de
US$ 26,072 bilhões é 37,09%
menor que o registrado no pe
ríodo de dezembro de 2006 a

novembro de 2007.

oficial de inflação para este ano

é de 6,5%. No entanto, a expec
tativa para 2009 piorou: passo
de 5,20% no levantamento an

terior para 5,25%.
Em termos de juros, a aposta

é que a Selic estará em 13,50%
em dezembro do próximo ano,
acima dos 13,31% estimados
na pesquisa anterior e levemen
te abaixo do atual patamar de
13,75%, que deve ser mantido

pelo Copom (Comitê de Políti
ca Monetária) do BC na última
reunião de 2008. Com relação
a este ano, os agentes estimam
lGP-DI de 10,80%, inferior aos

10,90%aguardados anteriormen
te. O lGP-M deve subir 10,55%
em lugar de 10,92%. Para o IPC
da Fipe, contudo, o prognóstico
é de aumento de 6,58% depois
dos 6,55% contemplados no

documento passado.
Os cálculos dos analistas

para a taxa de câmbio também
sofreram alterações. O dólar
deverá encerrar o ano de 2008

valendo R$ 2,20. Para o final
de 2009, a projeção é que a

moeda norte-americana valerá
R$ 2,15. As projeções para 2009 caíram em 2,80%, para este ano o mercado ainda espera crescimento de 5,24%

cou o embaixador brasileiro em
Bangcoc, Edgard Telles Ribeiro.

As opções, porém, ainda es

tão sendo avaliadas, e a embai
xada não descartou fretar um
avião até Hong Kong ou Cin

gapura, de onde os brasileiros

poderiam seguir para seus res

pectivos destinos. "Mas o pro
blema disso é o preço. Muitos
vieram com pacotes turísticos

promocionais e nem todo mun
do pode pagar uma nova passa
gem internacional", ponderou
Telles Ribeiro.

Na tarde de hoje, os repre
sentantes consulares deverão
se reunir com o grupo de brasi
leiros que está em Bangcoc para
tentar uma solução ao impasse
que eles estão vivendo. "Os bra
sileiros devem lutar pelos seus

direitos com as companhias
aéreas e nós estamos aqui para
dar apoio irrestrito a eles", afir
mou Telles Ribeiro.

TAILÂNDIA
?t

Mais de 120 brasileiros
estão 'presos' na Tailândia
HONG KONG

Mais de 120 brasileiros estão

presos na Tailândia sem pers
pectivas de deixar o país por
causa da interrupção dos vôos

provocada pelos manifestantes
de oposição que tomaram o ae

roporto internacional de Bang
coc há mais de uma semana. O
número fornecido pela embai
xada brasileira na cidade inclui
um grupo de 58 turistas ilhados
no hotel Dusit.

Eles aguardam um acordo
com companhias aéreas inter
nacionais parapermitir que pos
sam voar de volta ao Brasil. De
acordo com a embaixada, não
há, por enquanto, como alugar
um vôo charter para resgatar os
brasileiros. "Os brasileiros vêm
de diversas partes do mundo,
do Japão, da Europa, da África
do Sul, por isso não podemos
prover um vôo com destino

ponta a ponta para eles", expli-

MANifESTAÇÃO
A estátua de Kinaree (m�tade-pássaroi mçtade-mulher no leg

do tailandesa) foi vendadacom uma faixa no Aeroporto Internacio
nal de Suvarnabhumi, na�la-nôndia: Desde quarto-feira, membros
do Aliança do Povo poro g Democracia ocupam dois aeroportos
poro forçar o queda do governo.
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VARIEDADES---------

•

Parabéns poro
o princesa

Moria Eduardo,
que dia 23/1 1
completou
7 aninhos.

felicidades é
o que desejam
os pais Jacke e

fabricio.

Retebeli o 1a
•

• •'0 no diaiutarlS,I ,

30/11, Gabrie�le
Caroline \{Ieln
S\lelia, que
rete\ltionou es

tonvidados no
Clube �tlétitO
sae\lendi. Os
\lois f,dílson.

e

Claudio deselam
felitidades.

Parabéns
\lora o fofinho
Larisa Vitória
do Silvo, que
dia 5 tom\lle\a

4 aninhos.
Quem desejo
felitidades são

os pois Lutimara
e Laércio.

.8:

No foto Vanéia Ketf G
27/11. "Que esta data s�jae�snel;dque com�Ieto� 15 anos dia
e o dinamismo da juventude���a a pe!a sinceridade da infância
Vanessa e Kelli e a sobrinha 'Sin�srls.Senna � Adelina, irmãsy eselam mUItas felicidades.

Jangada
FACULDA.pÉ

_,.,... ,�'��J

Os padrinhos do f h23/11 go In o Kaylane, que diaComple!ou seu la aninho dese'ammUItos felicidades. 1

Parabéns para o
pequeno Vinicius,
que dia 22/11
completou 2

meses de vida.
Os pais Adriel
eAndr�ia,

padrinhos e avós
. desejam muitas
felicidades e

saúde.

i
Inscrições abertas

BIOlOGIA - EDUCAÇÃO FíSICA' ENFERMAGEM

,

47'3371.0202 I www.fdculdodeiangoda.com.br
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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.

No dia 29/11 o casal Roseli Ehmke e Carlos Alberto de
O. Farina, comemoraram 14 anos de casados. E ele e suas

filhas fazem esta homenagem com muito amor e carinho.

Parabéns para Julian Fernandes,
que dia 30/11 comemorou idade
nova. Toda família e amigos

desejam felicidades.

A esposa Drika, manda beijos para
G marido Juliano, no dia 19/11

comemoraram 6 anos e 11 meses.

Parabéns para a nona Maria
Parma Corrêa, que completa 88
anos no dia 5. Toda a família

deseja muitas felicidades.

Os amigos parabenizam Paulo
Moser pela sua brilhante

participação especial no 8°
Aniversário do Moto Clube Cano
Quente com a banda Kravan, que

foi um espetáculo!

Ainda em comemoração, os aprovados no vestibular da PUC do Paraná,
Geovani, Lucas, Rafael e Sandy, e Rafael do Colégio Marista São Luís.

A:II,OII O sinal, vBr.lbllla!r\llIIIBB,�
Detenha a chegada da AIDS: use camisinha. Sua ação á fundamentall

li de dezembro
Dia Mundial de

Luta Contra a AIDS
o
VISTA'SE
u:z::��,

SECRETARIA MUNICiPAl
DESAÚDE

Parabéns para o casal Salete Szirkowski
e Adair José Rigueira, que no mês de

novembro comemoraram quatro anos de
namoro. Felicidades!

Parabéns para Gabriera Perotti,
que ontem completou 17 anos.

Os pais Ruth e Sérgio e irmã

Lvgia desejam felicidades.

Parabéns para Jair Celso Jacomini, que dia 29
comemorou idade nova. A família e sua filha

Tamires desejam muitas felicidades.

.'-£' PREFEITUM DE
�_ARAGUÁ DO SUl

Parabéns para Alessandra que festeja mais
um ano de vida dia 12r Ivete dia 3 e Patrícia

dia 1. Muitas felicidades para as três.
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O craque Falcão está organizan
do um jogo beneficente poro
ajudar os vítimas dos chuvas em

Santo Catarina. A partido será
no dia 15 de dezembro, no Are
na Jaraguá, e já tem o presença
confirmado de dois campeões
mundiais - Bebeto (foto) e Vio
lo, além, cloro, de jogadores do
Malwee. A iniciativa é válido e

digno de aplausos. Falcão ainda
negocio o vindo de outros cra

ques do futebol brasileiro, como
Raí e o capitão do pentacampe
onato, o lateral Cafu. O valor do
ingresso ainda não foi definido,
deve ser em dlnheírn mais ali
mento ou brlnquedu

esporte@ocorreiodopovo.c�m.br
.

ESPORTE----------

Capitão do time, Alex Gonano (com a bola), 14 anos, declarou que seu maior ídolo no futsal é o craque Falcão

INTERCÂMBIO

Futsal da Malwee
faz escola no mundo
Australianos aprendem futsal no,Brasil
JARAGUÁ DO SUL

Um grupo de intercambis
tas australiano está em Jaraguá
do Sul desde sexta-feira para
aprender futsal. E resolveram
escolher nossa cidade, onde
tem uma das melhores equipes
do mundo. O time do Vikings
Futsal Association Sub-15, da
cidade de Adelaide, é formado

por 18 atletas, e veio ao Brasil
com o objetivo de estudar novas
técnicas e aprender um pouco
da cultura brasileira.

O técnico da equipe, o bra
sileiro Guilherme Costa, infor
ma que os meninos foram sele
cionados no Torneio Nacional
Escolar. "Já é a segunda vez

que o Vikings faz intercâmbio
no Brasil, mas com esta equi
pe é a primeira", declarou.

Segundo o professor, o fut
sal é pouco popular na Austrá
lia, mas que com essas expe
riências a intenção é se torne
cada vez mais profissional. "Lá
eles usam amodalidade apenas
como treino para o futebol de
campo. Aqui o futsal é referên
cia para o mundo", explicou, se
referindo àMalwee.

O estágio tem duração de
cinco dias e neste período eles

.

fizeram amistosos com os ti-

'A Malwee é referência mundial'

mes sub-15 da Malwee e CT
Falcão 12. Na tarde de ontem
os jogadores ganharam algu
mas dicas do professor Renafo
Vieira. E parece que eles assi
milaram bem os ensinamen
tos. O capitão do time austra

liano, Alex Gonano, 14 anos,
disse ter aprendido "a passar
melhor, controlar mais a bola
e novas técnicas de jogo". De
pois desta experiência no Bra
sil a paixão de Alex pela mo

dalidade só aumentou: "Com

certeza eu adoraria jogar fut
sal profissionalmente", disse.

Quando perguntado sobre o

seu ídolo no futsal a reposta
foi direta: "Falcão".

Hoje os meninos australia
nos fazem um último amistoso
contra o time da Malwee/CEJ/
FME sub-15, às 16h30, no Par

gue Malwee. Em seguida eles
embarcam para Florianópolis
e voltam para Adelaide.

GENIELLI RODRIGUES
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BRASILEIRÃO

Grêmio vê título mais

perto na 3ao rodada
Briga pelo título esquenta na reta final
RIO DE JANEIRO

A apenas uma rodada do fi
nal do Campeonato Brasileiro
2008, quem entra em campo é
o matemático Tristão Garcia. Se

gundo as estatísticas dele, após
a combinação de resultados da

penúltima rodada o Grêmio au

mentou em 25% a possibilidade
de chegar ao título no próximo
fim-de-semana.

Os números dão conta ainda

que o time gaúcho tinha 3% de
chances no começo da rodada e

o acréscimo se deu depois da go
leada de 4x1, em cima do Ipatin
ga, aliada ao empate São Paulino
em casa em .1x1 com o Flumi
nense. O Grêrriio tem 69 pontos,
três a menos que o rival paulista.
Ambos têm o mesmo número de

vitórias, 20. Para chegar ao títu
lo, os gaúchos precisam vencer

o Atlético-MG, no Olímpico, e

torcerem por um tropeço do São
Paulo contra o Goiás em campo
neutro, no Bezerrão, em Brasília.
Com o resultado o Grêmio ga
rantiu também a vaga na Copa
Libertadores.

O Palmeiras, que ficou no

empate sem gols com o Vitória,
é o que tem as maiores chances
de garantir uma vaga na Liber
tadores: 94%. A equipe depen
de apenas de si, pois enfrenta o

Botafogo na última jornada, em
casa, precisando de uma vitória.

Situação tranqüila também para
o Cruzeiro. A equipe tem osmes

mos 64 pontos que o Flamengo,
mas duas vitórias a mais (20 a

18), o que lhe dá 64% de chances
a mais de chegar na Libertadores
(90% contra 16%).

BRASILEIRÃO

CBF pode
mudar jogos

A CBF deve anunciar durante esta

semana duas mudanças na tabela da
última rodada do Campeonato Brasi
leiro. Por nõo envolverem times que
estõo na briga pelo título, por vagas
na Libertadores ou contra o rebaixa
mento, Fluminense x Ipatinga e Sport
J( Coritiba podem ser antecipados.

Borges (E), do São Paulo, fez o gol de empate contra o Fluminense

Figueira IOta para não cair
No zona de rebaixamento, Portu

guesa e Ipatinga estõo matematica
mente rebaixados. Nas outros duas

posições estõo Figueirense e Vasco.
Ambos nõo dependem somente de. si
para sair da degola. Os dois juntos têm

62% de chances de parar na Série B.
Náutico reduziu paro 33% suas ehen
ces. Já o Atlético-PR está com 35% de
chances de ser rebaixado, o rubro-ne
gro poranoense recebe o Flamengo e

também depende um êxito.

Com o tropeço inesperado,
os comandados de Caio Júnior
precisam vencer o Atlético-PR
naArena da Baixada e torcer por
tropeços de paulistas emineiros.

Já aRaposa tem caminho menos

penoso: recebe a rebaixada Por

tuguesa, no Míneirão.

BRASIL OLíMPICO

Os melhores
paraolímpicos
Daniel Dias e Terezinha Guilhermina

foram eleitos os Melhores Atletas Parao
límpicos de 2008 e serõo homenageados
no dia 16, durante a entrega do Prêmio'
Brasil Onnipico. Os dois conquistaram
12 medalhas em de Pequim. Terezinha
já havia conquistado o prêmio em

2006 e Daniel no ano passado.

O CORREIO DO POVOmTERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2008

Primeiros calouros 2009
do Marista

Os primeiros calouros dos vestibulares de 2009 já
estão comemorando, e no Colégio Marista São
Luís não podia ser diferente.
Geovani Filipe Renner - Publicidade - PUCPR
Lucas Reschke Pavin - Jornalismo-PUCPR
Rafael Fronza Depiné - Arquitetura e

Urbanismo-PUCPR
Rafael Rucinski - Ciências Econômicas-PUCPR

Sandy Tuany Aguiar - Farmácia-PUCPR
Christine Lopes- Administração - FAE
Parabéns pela conquista, ela é resultado de um

longo caminho percorrido, de muito empenho e

dedicação.
Vocês continuam a caminhada como alunos

Maristas, mas agora na UNIVERSIDADE.
Sucesso na nova jornada!

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P V E D GP GC SG

1° São Paulo 72 37 20 12 5 65 36 29

2° Grêmio 69 37 20 g 8 57 35 22

3° Palmeiras 65 37 19 8 10 55 44 11

4° Cruzeiro 64 37 20 4 13 55 43 12

50 Flamengo 64 37 18 10 9 64 43 21

6° Internacional 54 37 15 9 13 47 44 3

7° Goiás 53 37 14 11 12 57 46 11

8° Coritiba 53 37 14 11 12 52 44 8

go Botafogo 50 37 14 8 15 50 44 6

100 Vitória 49 37 14 7 16 46 44 2

110 Sport 49 37 13 10 14 44 42 2

12° i\ltétij;o·MG 48 37 12 12 13 50 59 -9
13° Fluminense 44 37 11 11 15 48 47 1

14° Santos 44 37 11 11 15 53 -9
15° Náutico 43 37 11 10 16 44 54 -10

16° Atlélico-PR 42 37 11 9 17 40 51 -11

17° Figueirense 41 37 10 11 16 46 72 -26

18° Vasco 40 37 11 7 19 56 70 -14

19° Portuguesa 38 37 9 11 17 47 66 -19

20° Ipatinga 34 37 9 7 21 36 66 ·30

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO FINAL _

Cor. Time PG V E D GI? GC SG

1° Corinthians 85 38 25 10 3 79 29 50
2° Santo André 68 38 19 11 8 71 45 26

3° Avaí 67 38 18 13 7 71 40 31

4° Barueri 63 38 20 3 15 58 55 3

5° Ponte Preta 58 38 17 7 14 54 46 8

6° Vila Nova 58 38 17 7 14 57 55 2

7° Bragantino 57 38 16 9 13 47 41 6

8° Juventude 56 38 16 8 14 51 48 3

go São Caetano 54 38 14 12 12 61 55 6

lO" Bahia 52 38 14 10 14 47 65 -18

11" Paraná 49 38 14 7 17 49 54 -5

12° Ceará 49 38 i2 la 13 52. 00 2
13° ABC 48 38 12 12 14 55 57 -2

14° ·'B.iâsilíense 47 38 13 8 'il1 5'a' 64 -8

15° Amérlca-RN 46 38 12 10 16 46 51 -5

16° Fortaleza 45 38 12 9 17 56 56 O
17° Marilia 45 38 11 12 15 47 60 -13

18° Criciúma 41 38 11 8 19 40 54 �14

19° Gama' 35 38 9 8 21 37 72 -35

20° GRB 24 38 5 9 24 35 72 -37

Os mineiros poderiam estar

em melhor situação, mas perde
ram para os reservas do Interna
cional por 1xO, no Beira-Rio. Pior
ainda para os cariocas, que após
começarem vencendo o Goiás

por 3xO, sofreram o empate em

pleno Maracanã.

Nicolas Prost

quer uma chance
Mais um piloto com sobrenome fa

moso pode ter a· chance de pilotar um
carro do Fórmula 1. O francês Nicolas
Prost (filho de Alain) conquistou o título
da Euroseries 3000, e pediu uma chance
de testar pela Ferrari. "Espero que esse

título possa me ajudar. e gostaria de fa-
,

zer um teste no Fórmula 1 ", disse.

COLÉGIO

?11fU:\� �RIS�A
VW6� S A.O L U I S

Resultados - 37' Rodada

Botafogo 1 x3 Figueirense
Internacional1 xO Cruzeiro
Vitória OxO Palmeiras
Portuguesa 2x2 Sport
Corttiba Ox2 Vasco
Náutico 2x1 Atlético-PR

Flamengo 3x3 Goiás
Ipatinga 1 x4 Grêmio
Atlético·MG OxO Santos
São Paulo 1x1 Fluminense

Próximos Jo os - 38' Rodada

Domingo (7i12) -

Todos às 17 horas
Fluminense x Ipatinga
Grêmio x Atlético-MG
Goiás x São Paulo
Santos x Náutico
Atlético-PR x Flamengo
Sport x Coritiba
Vasco x Vitória
Figueirense x Internacional
Cruzeiro x Portuguesa
Palmeiras x Botalogo

ResuHados - 38' Rodada
Gama OxO Bahia
Santo André 3x1 Paraná
Ponte Preta 3x1 Criciúma
Marilia 2x1 Ceará
CRB 1x3 ABC
Fortaleza 3xO Brasiliense
América-RN 2xO Corinthians
Aval 2x2 São Caetano
Juventude 3x2 Barueri
Vila Nova 2xO Bragantino
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Gol G4 (2 porias)
Preço a partir de

Fox 1.0 4 portas 2009
Preço a partir de

R$32.290,
NOVOS ITENS DE SÉRIE-
• Díre¢o hidróvr.ca
• Roda de eço IS"

.. limpador, lavador
e desemboçadar
do vidro traseiro
.. Novo motor VHf

Novo

Voyage
NOVOS ITENS DE SÉRIE

·Para�Choques na cor do veículo
-Ajuste manual de aftura do banco
domotorista
.. Vidros verdes
.. Imobilimdor eletrônico

Garantia da rábríca 3 aros. sem lirl')ite de quilometragem para defeitos de fabricação e montagem em ccmoonenres internos c!e motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80 mil km). Validade 01/12108 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.4732746000
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