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EDITORIAL
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O ministro Gecld;t%f Veira
1.ima (Integração . NaCiorialj·

�
. .

lula gatdnti:O
Q,liberdçôo de

RS 6�,'milhões para",
ntu'Cotarina, mós."

ara a T.emoção
nnílho, OS OU-
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LORENO HAGEDORN, GERENTE EXECUTlVO

DO CENTifO CULTunAl O.A SCAR'

Neste domingo, dia 7, o palco do
Centro Cultural vai reviver a magia
que todos os anos toma conta de [a
raguá do Sul, com o Auto de Natal.
Trabalho artístico preparado com es

mero pelos artistas da SCAR, o espe
táculo vai mostrar com música, dan
ça e dramaturgia, uma das cenas do
nascímento de Cristo. A par do apelo
emotivo, para a SCAR esse é um mo

mento de consagração, marcando um

ano que, a exemplo dos demais, tem
sido extremamente positivo naquilo.
a que a entidade se propõe, ou seja,
estimular a arte.

PONTO DE VISTA

Natal de sons
A apresentação de domingo, que

ninguém deve perder, se constitui
numa forma de agradecer ao público
que tem sido fiel ao longo do anoLa

ponto da SCAR conseguir uma marca

digna de registro se levarmos em con

ta que Iaraguá do Sul não está situada
num dos principais centros culturais
do País. Um público médio de quase
80 mil espectadores e 180 espetáculos
por ano é um desempenho que não
deixa dúvidas sobre a qualidade do

que se produz aqui na região e do cui
dado em se trazer produções de fora
com o mesmo nível de qualidade.

Se considerarmos o que fazem os

núcleos de produção cultural ao Ion

go dos meses, vamos ver que todos

DO LEITOR

Educação
básica

Continuo nuríoso a respeito do que todo um siste
ma equivocado chamado educação - deveria ser ensi
no - realiza em Jaraguá do Sul.

Há algum tempo teci comentários acerca dos re

sultados do Enem, decepcionantes por sinal e, desta
feita verifiguei nas páginas do MEC na internet, os

dados do Indice de Desenvolvimento da Educação
Básica - IDEB das escolas básicas de Jaraguá do Sul.

Para mim, foi surpresa os jornais locais publica
rem informação veiculada pela Secretaria da Educa

ção, que as escolas municipais atenderam e inclusive

superaram os índices recomendados pelo MEC, che
gando algumas a superar o índice 6.

Ora, vimos por muitos dias na televisão, promul
gada pelo.MlifI, a informação de que após ingentes
esforços, durante vários anos, o Brasil alcançou o

índice 4,2, mas que deve caminhar para alcançar o

índice dos países desenvolvidos que é 6.

Estranho. Jaraguá do Sul, no ensino básico, tem
índices superiores aos dos países desenvolvidos ou

seja, do assim chamado primeiro mundo.
Mais assustador ainda. A revista Veja, edição n?

2070 de 23.07.2008, publicou umà inserção da Edi
tora Opet de Santa Fé do Sul, informando que as es

colas básicas que usam seu material didático, alcan
çaram os maiores índices do Brasil, quais sejam 7,6
- 7,7 - 7,9 e 8,6.

Quem está enganando quem? Está na cara que os

fatores aplicados estão equivocados, na minha opi
nião, intencionalmente. Se uma editora, com seu ma

terial, registrou em escolas índices tão elevados, aci
ma da média dos países desenvolvidos, está claro que
o MEC está tentando enganar o Brasil inteiro. O triste
é constatar que também Jaraguá do Sul continua ta

pando o sol com a peneira da ilusão, especialmente a

Secretaria Municipal de Educação.
Quando teremos alguém que saiba diferenciar en

sino de educação? Será que esse alguém já nasceu por
aqui? Não podemos mais esperar décadas. Tem que
acontecer aqui e agora.

WERNER SCHUSTER, EMPflESÁRW

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

têm oferecido muita qualidade para
os seus públicos. Esse reconhecimen
to é importante na medida em que to
dos nós sabemos as dificuldades que
estes artistas e seus grupos enfrentam
pará viabilizar uma produção.

Portanto, neste final de semana, va

mos prestigiar mais uma grande produ- -

ção cultural de Santa Catarina, com a

assinatura dos artistas da SCAR, num
.

evento que integra de maneira voluntária
todos gêneros da arte feita na entidade. A
presença do público servirá de estímulo
aos projetos para o próximo ano.

Uma programação, por sinal, que'
já começa com o grande evento que é
o Festival de Música de Santa Catari
na, no final de janeiro.
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FALA Aí!

" Nõo quero
mais saber
de barranco. "

LORENA CUNHA, DO BAIRRO
JOÃO PESSOA, obrigado
no coso do sogro com os

filhos e o marido.

" O que importo
é que estornos

seguros. "
NOEll BAIROS, obrigado com os

filhos e o marido no Escola Santo
Estevõo, no Bairro Garibaldi.

,'O tempo vai
melhorar, né? "

ARI TOMASElLI, cheio de esperanças
e com o caso em situaçõo de risco no

Bairro Jaraguazinho.

/

Mão na roda
A comissão externa da Câmara que acompanha os estruqos causados

pelas chuvas em Santa Catarina vai apresentar emendas à Medida Pro
visória 448/08, que libera R$ 1,6 bilhão do orçamento da União paro
socorrer os estados atingidos pelos temporais. Tentando suspender o

pagamento de impostos e dívidas federais de municípios afetados pelas
enchentes, do próprio Estado e de empresas. A medida vigoraria por dois
anos para os municípios e por seis meses para o Estado e empresas. O
presidente da comissão (foto), deputado Paulo Bornhausen (OEM), disse
que o objetivo "é garantir que os recursos realmente cheguem dentro da
maior brevidade a Santa Catarina". Ou seja, 'carimbando' verbas pre
vistas na MP. Como é o caso dos recursos do Ministério da Saúde, que
seriam integralmente destinados a Santa Catarina. Telefones do parla
mentar em Brasília: (61) 3215-5708 - Fax:(61) 3215-2708. Por email:
dep.paulobornhausen@camara.gov.br.

GARANTIDO
A Comissão de Constituição e

Justiça da Assembléia Legisla
tiva (foto) aprovou um projeto
de lei do Executivo concedendo

pensões especiais às viúvas de
ex-governadores catarinenses,
em valor equivalente ao subsí
dio do governador no exerCício
do mandato, hoje de R$ 10 mil.
Os ex-governados já têm direito
a pensão vitalícia e ganham,
atualmente, R$ 22 mil/mês. Dois'
mandatos, duas pensões, paro o

resto da vida. A maioria gover
nista vai aprovar em plenário.

SERVIDORAS
Está em vias de aprovação pela As
sembléia Legislativa mudanças no

Estatuto dos Servidores Públicos Es
taduais de Santa Catarina. A principal
delas trata de assegurar à funcionária
gestante, mediante inspeção médi
ca, a licença com remuneração pelo
prazo de 180 dias, que já vale para
as servidoras federais. Vencida a li

cença-maternidade, a lactante pode
ausentar-se do serviço pelo espaço de
até duas horas por dia, dependendo
de sua carga horária, por até 60 dias.

SERVIDORES
O funcionário público, mediante com

provação da certidão de nascimento
do filho, terá direito à licença-pater
nidade' sem prejuízo de remuneração,
agora pelo prazo de 30 dias. Outro
item estabelece que, sem prejuízo de
seus direitos, o servidor poderá faltar
ao serviço por oito dias consecutivos
por motivo do seu casamento ou fa
lecimento do cônjuge ou parceiro e

parentes até segundo grau.
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SEM PARAR
A ajuda para pessoas atingidas com violência pelas enchentes e

desmoronamentos deve continuar. Muitas vão precisar da caridade .

alheia por meses seguidos. Até porque quando outro assunto se tor
nar prioridade para as emissoras de tevê esta gente vai ser esqueci
da. literalmente. A população de Blumenau, que afundou nos anos

de 1983 e 1984, sabe bem como é isso.

COMPLICADO
Aliás, quem precisar ir a Blumenau por estes dias deve ter muita

paciência. O vizinho município está com cerca de 300 ruas interdita
das, tornando o trânsito em qualquer área da cidade um caos. Para
dar um exemplo, é mais ou menos o que acontece todos os dias na

avenida marginal do Tietê, principal entrada da cidade de São Paulo
para quem vem do Sul.

ÁLCOOL 1
Representantes da sociedade organizada manifestaram opiniões fa
voráveis a projeto da vereadora Maristela Menel (PT do B), em audi
ência na Câmara. Na forma como foi apresentado, proibindo a venda
e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos de Jaraguá. Mas
que permite a Stammtisch, evento organizado pela Prefeitura. Pos
sibilidade que o vereador Terrys da Silva (PTB) pretende excluir em
emenda ao projeto original.

ÁLCOOL2
.

Com o que concorda o presidente do Conselho de Segurança, José
Schmitt. A coluna assina embaixo,. porque se trata de uma festa par
ticular no meio da rua. Oue não é liberada para alguém que queira
receber ali convidados para um aniversário, casamento, batizado ou

coisa que o valha. Aliás, o formato antigo não tem nada a ver com

a exibição de hoje. Era a cachacinha das sextas-feiras tomada entre

amigos em botecos ou sociedades de tiro.

ACERTA JARAGUÁ!
Alberto Zick (foto), 68 anos, �
mora no Bairro Jaraguazi
nho, uma das áreas consi
deradas de alto risco pela
"defesa civil. Na terça-feira,
em depoimento ao O Correio,
disse que sentiu a terra tremer
antes de um grande desliza
mento. De dia cuida da cosa,

'(;ainda de pé, e à noite fica na

caStl de familiares. Zick trajava
uma camiseta novinha em fa
iha, que se pode considerar
como relíquia da campanha
eleitoral de 2000.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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JUSTIÇA ELEITORAL·

Ação do PMDB tenta cassar Cecília,
Coligação de Moacir Bertoldi acusa a prefeita eleita de falsidade ideológica

também menciona decisão do
TSE (Tribunal Superior Elei
toral), do último dia 26, pela
inegibilidade do candidato a

vereador por Chapecó, Raul Pe
rizzolo. Médico do Detran, ele
deixou o cargo no prazo pre-

- visto pela lei eleitoral, porém
exerceu as funções no período
de afastamento.

.

Os adversários derrotados
também afirmam que a democra-

-,

tadeveria ter se desincompatibili
zado do cargo até 5 de julho, a três
meses das eleições. O afastamen
to ocorreu, mas somente após o

pleito. O prefeitoMoacirBertoldi
disse ontem não ter conhecimen
to acerca da ação e sugeriu que
a reportagem conversasse com

o presidente do PMDB, Carlos
Chíodíní, que também preferiu
não se pronunciar. O advogado
da ação, João Cândido Linhares,
não foi encontrado.

JARAGUÁ DO SUL

A uma semana da posse dos
eleitos, a coligação "[araguá Nos
sa Gente", do candidato à ree

leição Moacir Bertoldi (PMDB),
ingressou com ação na Justiça
Eleitoral contra a prefeita eleita
Cecilia Konell (DEM). PMDB e

partidos aliados - PSB, PR, PV;
PC do B, PT do B, PMN e PSC
- acusam Cecília de falsidade
ideológica, par ela ter declarado,
quando do pedido de registro de
sua candidatura, não.ser ocupan
te de cargo ou função na admi

nistração pública: A intenção é
cassar o mandato da democrata.

Para a coligação do atual

prefeito, Cecília atua como ser-

.

vidora pública por prestar ser
viços terceirizados ao governo
do Estado. Desde abril de 2004,
ela é psicóloga credenciada do
Ciretran. Ao processo, foram,
anexados relatórios de atendi
mentos prestados por ela até
a-data de 31 de agosto. A ação. CAROLINA TOMASELLI Para adversários, psicóloga deveria ter deixado cargo a três meses do pleito

"Povo mandou
eles para casa"

"Quem mondou eles para caso

foi o povo, não nós. Isso é um desres
peito pelo camunidade._Não entendo
onde querem chegar", declarou on

temu presidente do Democratas, Co
rione Pavanello, poro quem "eleição
é decidido no vontade pópulat não
no Justiça". PavoJ1ello indagou se o

atual administração teria coragem de
sair os ruas e inaugurar obras após o

derrota nos umas. "Não sei se eles
estão bem das funçães mentais", lar
gou o presidente, acrescentando que
o prazo para impugnar candidaturas
era de cinco dias a contar do pedido
de registro. "Eles são tão incompeten
tes que até o prazo perderam", con
tinuou, informando que Cecília noo
havia sido citada a apresentar defeso.
Até o fechamento desta edição, a juízo
Patrícia Nolli não havia decidido pelo
prosseguimento ou não do ação.

FIELDER 2005 - COMPLETA
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VOCÊ É A fAVOR
DA PROIBiÇÃO DE

BEBIDAS ALCOÓLICAS
NASRUAS?Jamguá sem álcool·nas ruas

Em Guaramirim, ocorrências tiveram queda de cerca de 30%
Hoje será votado na Câmara

de Vereadores o projeto de lei que
proíbe o conswno de bebidas al
coólicas nas ruas de Jaraguá do
Sul. A intenção é "reconstruir a

paz pública", defendeu o capitão
do 14° BPM, Gilda de Andrade,
durante a audiência pública, no
início desta semana. Nas ruas há

. quem seja contra, mas de manei
ra geral existe uma cwnplicidade
de ideais do povo com a aprova
ção da lei. Em Guaramirim a re

gra é aplicada desde janeiro deste
ano, e os resultados positivos dão
mais força à postura que referen
da a proibição, na noite de hoje.

"Podemos dizer que houve
uma diminuição aproximada
de 30% em ocorrências envol-

.

vendo estas situações", estima
o tenente Márcio Filippi. O po
licial militar ressalta que esses

números- sofrem influência de
outros fatores e defende que a

contribuição deste tipo de lei é
mais ampla, surtindo efeito na

construção de um clima fami
liar nas ruas, boa influência aos

jovens e até arrisca dizer que é
melhor para a estética da cida

de, causando boa impressão a

moradores e visitantes.
O coordenador diocesano da

Pastoral da Sobriedade, Valéria
da Costa, 63 anos, acompanhou
a audiência pública realizada
no início desta semana e aplau
de a iniciativa da Câmara, com
ressalvas. Costa acredita que a

lei minimizará a possibilidade
de assédio, agressões e atentado
ao pudor, situações bem conhe
cidas do coordenador, que tra
balha no auxílio a dependentes.
Mas a permissão aberta a festas
como a Stammtisch é "uma
brecha que não deveria haver".
Para ele, o evento, nos moldes
atuais, é pretexto para o abuso
do álcool.

Quanto àmovimentação nos
bares, a visão de comerciantes
é de que a lei pode até favore
cer o setor. "Quem compra no

mercado vai aparecer mais para
beber no bar", acredita o comer
ciante Pedro da Silva Bonifácio,
49 anos. Para ele "a lei é ótima".

.

Bonifácio defende que são ne

cessárias regras para controlar
os abusos, resolvendo o proble
ma de badernas nas ruas, prin
cipalmente nas praças da cida
de, onde poderá haver controle
maior da PolíciaMilitar.

<'

FREDERICO CARVALHO

GERAL----------

, Para Valério da Costa, lei deveria proibir consumo mesmo na Stammtisch

Moradores temem desbarrancamento, mas bombeiros atestaram segurança

Morro do novo·prédio do PM
deixa os moradores em alerta

O que era para ser sinô
nimo de segurança aos mo

radores de Guaramirim está
se transformando em dor de

cabeça. O morro onde será
construído o novo prédio
do 14° Batalhão da Polícia
Militar sofre com os efeitos
da chuva e começa a mos

trar pequenas áreas de des
lizamento, deixando tensos

os moradores e as pessoas
que circulam pela Rua 28 de

Agosto, no centro da cidade.
"O terreno é praticamente

só pedra", defende o tenente da
Polícia Militar, Márcio Filippi.
Para ele, o medo dos moradores
tornou-se maior quando eles

próprios levantaram hipóteses
de que seria usada dinamite

para retirada de pedras, o que
não acontecerá. Sobre áreas de
desbarrancamento, ele argu-

menta que o trecho que aparen
ta comprometimento não faz

parte do terreno da polícia, mas
sim de um particular vizinho
da obra.

Em frente à 'ONG Ação
Social Cuaramíríjn, formou
se uma cachoeira nos dias
de chuva, levando vegetação,
lixo e barro às ruas e bueiros
das proximidades, relata a

assistente social da organi
zação, Sônia de Oliveira, -48
anos. Desde novembro, a casa
dela foi invadida três vezes

pelas águas da chuva. Agora,
sua preocupação estende-se
ao possível deslizamento das
encostas do morro da PM'.

"Os bombeiros falaram que
não tem risco, mas a gente sem

pre se preocupa", comenta acres
centando que "de vez em quando
desbarranca alguma coisa".

OSMAR VOGEL, 58 ANOS,
CORRETOR DE IMÓVEIS
"Sou a favor da proibição ao

consumo de álcool nas vias

públicas, principalmente contra
essas bagunças no calçadão".

HILÁRIO SADZINSQI,
60 ANOS, APOSENTADO
·"Não, não pode proibir, tem
que tomar. Vai cair o consumo.
E o emprego desse pessoal?
Uma bebidinha pode tomar".

CLAUDINEI SEIFERT,
35 ANOS, PEDREIRO
"Sou a favor da proibição,
as pessoas andam bêbadas,
provocam acidentes. Acho

que com isso vai melhorar
bastante."

SCHEILA ADRIAN I SCHULZ, 19
ANOS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
"Se não pode beber e dirigir
acho que não pode ficar
bebendo por aí também. Acho

que é uma barreira a mais para
evitar problemas".
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ENXURRADA

Comissão levanta prejuízos
Relatório das perdas será entregue amanhã ao governador illS
JARAGUÁ DO SUL

A Comissão Intermunici
pal de Reconstrução entre

gará amanhã o levantamento
dos prejuízos causados pela
enchente no Vale do Itapocu
ao relator do Orçamento da
União, senador Delcídio do
Amaral, à bancada parlamen
tar catarinense e ao governa
dor Luiz Henrique da Silveira,

.

em Itajaí. A comissão é forma
da pela Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita
poeu), Projaraguá, Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá do
Sul), CPL (Centro Integrado
dos Profissionais Liberais) e

SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional).

As reumoes acontecem

a partir das 10h. De acordo
com o secretário executivo da
Amvali, Alessandro Vargas, o

objetivo é sensibilizar as autori
dades para alocar recursos para
melhorias na área de habitação
e infra-estrutura, como ruas e

pontes. No levantamento, que
será concluído hoje à tarde, a

Amvali estima um prejuízo de
R$ 300 milhões na região. Além
dos danos na infra-estrutura,
produtos e maquinários, a lo

gística é outro fator que provo
cou impacto econômico no Vale
do Itapocu. "Grande parte da

produção é escoada pelo Porto
de Itajaí, que foi atingido pela
enxurrada, o que está causando
dificuldades na exportação",

. pontuou.

Vigilante Genildo Barbosa morava no Bairro Rio Molha e agora quer dar um novo lar para a família

FGTS
A gerência da Caixa Econô

mica Federal de Jaraguá do Sul

participou ontem de uma reu- .

por Tempo de Serviço) dos tra
balhadores que tiveram as casas

danificadas pela enxurrada.
Para agilizar o processo,

representantes da Defesa Ci
vil dos municípios do norte
catarinense e da Defesa Civil
do Estado se reúnem hoje, na
SDR. O objetivo do encontro,
que contará com a presença
dos prefeitos do Vale do Ita-

,

pocu, é elaborar os documen
nião com representantes do ban- tos de avaliação.de danos cau
co, em Blumenau, para definir sados pelas chuvas na região.
critérios e limites para a libera-

ção do FGTS (Fundo de Garantia DAIANE ZANGHELINI

Sol volto o predominar no microrregião
Meteorologia prevê calor e pancadas de chuva isoladas a partir da próxima semana

JARAGUÁ DO SUL

A presença do astro-rei
deve prevalecer a partir de
amanhã, quando a chuva que
predominou na região nor

te por cerca de quatro meses

deve dar lugar a pancadas de
chuva isoladas ocasionadas
pelo calor. A partir da próxi
ma semana, a tendência é que
o clima comece a ficar seme
lhante ao de verão: o volume
de chuva diminui, alternando
com maiores períodos de sol.

De acordo com a meteo-

rologista da Epagri/Ciram,
Francine Gomes, a mudança
do tempo é ocasionada pela
passagem da frente fria para o

mar e a vinda de uma massa

de ar seco que se desloca para
o sul do país. '�s chuvas con
tinuarão ocorrendo nos próxi
mos dias, mas não com a tanta

persistência", comentou.
Segundo Francine, o blo

queio atmosférico que provo
cou o mau tempo foi quebrado,
alterando' as condições mete

orológicas. Hoje, a previsão é

de chuva fraca pela manhã,
sol durante a tarde e chuva no

fim do dia. Amanhã, o sol deve

predominar durante todo o dia.
No sábado, sol durante o dia e

chuva à noite. No domingo, sol
com pancadas de chuva isola
das à tarde e à noite.

Como a previsão de chuvas
isoladas, Francine destaca que
o solo continuará úmido e que
os moradores das áreas de risco
devem seguir a orientação da
DefesaCivil no que diz respeito
à ocupação das casas.
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600 km foram
danificados
JARAGUÁ DO SUL

Passada a enxurrada, fica
ram as marcas nas estradas de
Jaraguá do Sul. Ao todo, mais
de 600 quilômetros devem re

ceber melhorias. A secretaria
de Obras já iniciou o trabalho
de reconstrução. Homens mu
nidos de máquinas e macada
me arrumam e escondem os

estragos. E se São Pedro cola
borar, a previsão é deixar as

ruas da cidade em ordem até
o final de dezembro. O inves
timento chega a sermais de R$
1 milhão.

Conforme o secretário de
Obras, Gilson Grama, o traba
lho deu largada nos principais
locais de tráfego: Rua: Manoel
Francisco da Costa, no Bairro

João Pessoa, Serrinha e José
Martins, no SantoAntônio, Rua
Augusto Demarchi, no Bairro
Três Rios do Sul, Rua Ewaldo
Schwartz, no Bairro Amizade,
Tifa Germano, no Bairro Gari
baldi, Lado Pequeno, no Bairro
Rio da Luz, Rua Joaquim Fran
cisco de Paulo, no Bairro Chico
de Paulo e RuaWaldemar Rau,
no Bairro Rau. No Loteamento
Firenzi, Ribeirão Grande, Ribei
rão Cavalo e VIlaMachado, sen
tido a Corupá, o serviço de obras
.requer mais esforço. E se o astro
rei permanecer, abarreira noRio
Molha vai ser retirada amanhã,
sexta-feira. A Rua Campo Ale
gre, no Bairro Ilha da Figueira
e a passagem do Morro do Boa

Vista, que liga ao Bairro Águas
Claras já estão liberadas.

E assim deve acontecer com
a Rua João Januário Ayroso, no
Jaraguá Esquerdo, próximo ao

Parque daMalwee.A passagem
vai ganhar acesso livre. No caso
das barreiras de grande porte,
como por exemplo, noRibeirão
Cavalo, Jaraguazinho, Ribeirão
Cacilda, São Pedro, Tifa Alma
e Tifa Aurora, as obras podem
levarmais tempo.

DAIANA CONSTANTlNO
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ONDE VOCE COLOCA O SAL?
Recebi o texto abaixo por email há muito tempo atrás. Acho que é uma boa hora
poro divi�ir com vocês.
Um velho mestre pediu o um jovem depressivo que colocasse um punhado desal em
um copo d'água e bebesse. O aprendiz deu o veredicto após o primeiro gole: ruim.
Foram até o logo e omestre pediu que ele jogasse outro punhado desal ali, no logo.
- Oual é o gosto? - perguntou o mestre.
- Bom! - disse o rapaz.
- Você sente o gosto do sal?
- Não - disse o jovem.
O mestre então, sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse:
- A dor na vida de uma pessoa não muda. Mos o sabor dessa dor depende de onde a

colocamos. Quando você sentir dor, o única coisa que você deve fazer é aumentar o
sentido de tudo o que está a sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que 00 que
você perdeu. Em outras palavras: É deixar de ser copo para tornar-se um lago.

� EN MENTO ZEN-BUDISTA)

ME ENROLA
Conversa com meu filho, na terça feira:
_ Mãe, passei direto!
_ Uau! Parabéns, mozão!
_ Então, mãe, vou pra casa da minha tia no sába
do, pode ser?
_ Pode, amoreco, tchutchuco, bilú bilú do mamis.
_ E se for na sexta? A mãe deixa?
_ Já na sexto? É... tudo bem!
.: Bom mãe, tava pensando. No quinta seria melhor, sem o movimento na BR das

pessoas que vão pra praia.
"

_ Hum .. Tem razão ... Tá bom, tá bom. Na quinta você vai, méu chuchu!
_ Mãe? Tipo, amanhã nem pensar?

.

E foi.

DIACHEIO
,

Deixe-me ver o listinha: 'Dia do Orientador Educacional. Parabéns o com

petentíssima Maristela Alberton Silv{odentadora educacional, que hoje
atuo como secretaria executiva do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente. Hoje é o Dia de Santa Bárbara, padroeira dos
artilheiros (do exército, não de futebol) e quero também parabenizar uma'
amiga com esse nome (que por coincidência também é secretaria executiva
do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso), que PlluCO tem de santa (Brin- '

cadeirinha). E por'último, hoje é o dia latino am'ericono da propaganda. Uma
,
dos minhas paixões. '

.�

..
'

, \.

'_�'fu�_������

I
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MULHER--------,-------- BISCOITO DA SORTE -

JAVEL Concessionório FiAT,
Ruo Expedicionário João Zopello, 214
Feme 3214 OHIO - Joroguó do Sul - SC

www.jovel.com.br

ECA çÃ
Na fila do supermercado eu esperava aquelas duas moças passarem os compras. Uma
punho as coisas na esteira enquanto a outro tagarelava sem parar: "Daí eu disse pam

.

ele que, ou era assim, ou ele'voltava pro coso da mãezinha dele, pois eu já tava de
saco cheio de trabalhar fora e ainda lavor, passar, cozinhar e nunca ter tempo para
mim. Daí ele contratou a Zildinha para trabalhar lá em coso, o filho do meio do Dona
Iurdes". A outra parou, espantado e perguntou: "Zildinha? Aquela moreninha de 20
anos, peitudo, coxuda e bunduda?", Tem gente que procura sorna pro se coçar. ..

MALAS
Férias!!! Hora de arrumar a mola e cair no estrado. Falando em malas, vai aqui
algumas dicas para otimizar espaço no bagagem: sapatos podem ser colocados
em sacos, no fundo da mola. Coloque os calços sobre os sapatos, porém deixe as

pernas de fora. Camisetas, calços, bermudas em tecidos mais leves devem
ser enrolados e colocados sobre os calços. Agora sim, dobre os calços em

volto dos outros roupas. Roupas íntimos podem ser colocadas nos laterais,
dentro de saquinhos próprios. É interessante ter uma valise de mão poro
levar as,jóias, bijuterias, maquiagens e artigos de higiene pessoal. De prefe
rência�.yma vali�e com vários compartimentos. Pronto, anúga, As únicos malas que
não vai dor pra compactar são o marido, o cunhado ea sogro.

BOA!
O site worthl000.com (um site de fotos, produções e montagens fotográficos)
disponibilizo uma galeria de fotos dos famosos, com o coro que eles teriam da-
qui a 40, 50 anos. A Angelina Jolie, o Juliq Roberts e o Gisele Bündchen me as

sustaram. Fora isso o site é hota 10. Traz uma quantidade incrível de lindíssimos +-,
fotos séparad�s,por categorias, Vale a peno c.onferir.

Pronto poro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

Decidi dar uma caminhada

para conhecer a vizinhança nova.

Um mercado, umg padaria, uma
farmácia, uma locadora, uma loja
de roupas (iupi!), uma imobiliária e, -

um pouquinho mais longe, a umas

três quadras de casa, um "barzinho",
desaconselhável para menores. Tudo
muito prático�

E o meu lado "noveleira" ataca de
novo. Mas dessa vez para dizer que o

Couã Reymond está me surpreendendo.
Juro, gente. Não estou de brincadeira.
'Ele já não tem mais aquela fala
mecânica, decorada como acontecia
em outras novelas. E não tem nada a

ver com beleza, não. O menino está
crescendo e se tornando um ator de
respeito. Prestem atenção e depois me
digam se não estou certa,

Meu senso de humor tirou férias.
Não que eu esteja mal humorada.
Apenas não consigo mais rir por qual
quer bobagenzinha que vejo, léio ou

escuto, ou fazer graça a toa. Acho que
é o estresse do fim de ano, aliado aos

tristes falos recentes. Mil presentes a

serem comprados, notas boas a serem

tiradas, trabalho a ser colocado em

dia, casa nova a ser organiz.IIda ... e o

tempo que corre e não alivia. Ufa!

",

�t· '. \'
l _:.,1

..................
�....
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ARTE NA TELA
""

REVELAÇAO FEITA NA TELA DO SBT
,.,

Novela de Iris Abravanel será exibida a partir da próximasegunda

Antônio Petrim viverá Ermírio
Fernandes, personagem que ajudo no

criação e banco os estudos de Lucas,
além de ter grande influência no

fictício cidade de Tirania

Finalmente Silvio Santos
bateu o martelo e autorizou a

exibição de "Revelação". A no

vela já estava toda gravada, os
atores já estavam impacientes
e o dono do SBT não anuncia
va a sua estréia. Mas parece
que agora vai, a trama de Íris
Abravanel, (mulher de Silvio
Santos) vai ao ar a partir de se

gunda, sendo exibida depois
de "Pantanal".

Após quase um ano lon

ge das produções de novelas,
o SBT firma sua volta à tele

dramaturgia com "Revelação",
que tem direção geral de Hen
rique Martins e supervisão de
texto de Yves
Dumont.

A história

gira em torno
de Lucas (Sér
gio Abreu)' e
Victória (Tai
ná Müller),
protagonistas
da trama que
se conhecem
durante curso

de Comunica

ção em Lisboa
e se apaixo
nam perdida
mente. Eles
ficam noivos
e prometem
amor eterno
um ao outro,
entretanto, a

relação não é
o conto-de-fa
das que parece à primeira vista,
pois os planos do casal não são

os mesmos de Ermírio (Antônio
Petrim), dono da maior fazenda
e uma das maiores autoridades
da cidade de Tirânia. Ermírio
tem outros projetos para Lucas

na própria Tirânia, monitorado
constantemente pelo persona
gem "oculto" (Henrique Mar

tins), que conduz os passos de
Lucas e da política de Tirânia
de forma misteriosa.

.

Sob a .direção geral de dra

maturgia de David Grimberg, a
cidade cenográfica foi reativada
e reconstruída para representar
a interiorana Tirânía, onde se

passa a maior parte do folhe
tim. "Revelação" tem doses de

drama, mistério, paixão e hu

mor, conduzindo a história por
caminhos surpreendentes.

São 40 personagens que par
ticipam de cerca de 150 capítu
los, gravados nas cidades de
Lisboa e Cascais, em Portugal;
Madrid, na Espanha; na famo
sa Fazenda Rio das Pedras, em
Campinas; e, sobretudo, na ci
dade cenográfica, localizada no

próprio complexo do SBT, onde
foi montada uma prefeitura, o

jornallocal, a delegacia, a Boate
Tribal, o bar, um centro social,
uma cantina italiana e um posto'
de saúde, entre outros atrativos
da cidade. O folhetim tem iní
cio quando o protagonista está

prestes a concluir seu douto
rado, na mesma época em que

a paulistana
Victória está

apenas co

meçando sua

pós-graduação
na mesma fa
culdade.

A ida de
Lucas para Por

tugal tem, por
trás, o interesse
de umhomem
oculto (Henri
que Martins),
misterioso, que
conversa so

mente . por te

lefone com Er
mírio e parece
ter um destino

já escrito para
Lucas, além de
coordenar os

passos da cena

política em Tirânia, Daí o nome clã
novela, "Revelação", que, na rea

lidade, só será descoberta ao firial
da trama. Os primeiros capítulos
sugerem que Lucas é algum tipo
de "escolhido".

Apaixonado por Victória e

mesmo sabendo que Ermírio o

espera com vários projetos para
o seu futuro, Lucas toma uma

decisão dias antes de sua via

gem de volta, após concluir seu .

curso: não conseguiria viver
sem Victória e, portanto, vol
taria a Tirânia só para dar uma

satisfação a quem bancou seus

estudos na Europa. Depois, vol- ,

taria para Lisboa e iniciaria sua

vida ao lado de Vicky.
Agora resta saber se Íris

Abravanel tem cacife para ser

uma autora de novelas, isso só
o público poderá dizer!

Tainá Müller será o personagem Victória de Castro, o
protagonista e heroína do novelo de Ires Abravaenl

Sérgio Abreu deixou o Globo poro protagonizar
"Revelação", vivendo Lucas, o mocinho do tramo

Tainá Muller e Sérgio Abreu gravaram os primeiros cenas de "Revelação" em Portugal e depois
seguiram paro o Espanha. Tudo isso poderá ser conferido nos primeiros capítulos do tramo
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAliSTA

Fala, olha, mas
não constranja

Conheci o Nilton enquanto trabalhava.
Precisávamos um do outro antes mesmo de
nos encontrarmos. Falamos por telefone e ele

logo conquistou a minha admiração. Gente
boa de fala leve, tagarela até! Fiquei imagi
nando como era o tal, tinha voz de homem
jovem e de bem com a vida.

Um dia depois, estava pregada na cadeira
resolvendo problemas, celular junto ao ou

vido, mãos cheias de papéis e caneta, mesa
à frente superlotada de tudo quanto é coisa.
Num momento de pura agitação, eis que Nil
ton entra na sala.jnas nem o percebi e, claro,
nem me passou pela cabeça quem seria o ho
mem baixo, de óculos sobre o nariz. Não! Não
foi uma decepção daquelas torrenciais, nas

quais o sorriso fica amarelo imediatamente.
Gostei dele, gosto ou não logo na primeira

olhada. Se a energia é boa, a amizadevem ve

loz. E veio. Conversamos por horas porque o

Nilton se alojou sobre a cadeira folgada do es

critório. Logo no início do papo, precisei sair
de trás da bancada que nos separava e transi
tar. Foi surpreendente. No segundo passo às
vistas daquele homem, ele fitou os olhos em
um ponto do meu corpo jamais imaginado:
meus pés! Elogiou cada dedo.

.

Depois, perdi uma aposta, aliás, não bem
isso; Se conseguisse resolver o problema que
assolava a minha cabeça naquele instante,
Nilton brincou: quero dar um beijo no teu

pé! Aceitei a proposta, afinal, estava deses

perada. Dito e feito: resolveu tudo e ficou
dez minutos alisando dedos, unhas, plan
tas, solas. Ele era engraçado, conversou

comigo estático, só de olhos na extremidade
inferior das minhas pernas.

Adorei o Nilton, não por isso e sim pela
delicadeza, pelo fino trato. Não, ele não tem

nada de desequilibrado, é apenas um singelo
apaixonado por pés. Difícil se sentirmal com
tamanho apreço. Diferente de como quando
você conversa com alguém que fixa todas as

atenções à região um pouco acima da central
da gente. Mesmo com decotes na altura do

pescoço, há quem ainda nos traz a sensação
de completa invasão. Parece uma incursão

pelas entranhas. E, o pior: sem pedir e, muito
menos, ter autorização para tal!

Sempre é assim: você tenta iniciar a con

versa normalmente. Em seguida, percebe que
fala com o ar, as paredes, tudo menos com

quem gostaria. Aí tenta descobrir onde está
a atenção do ser invasivo. Ao descobrir, pre
feria não ter descoberto nada. O constrangi
mento toma conta e resta puxar o cabelo para
cobrir não somente a cabeça. Por fim, apressa
as palavras e desaparece.

Ah, bem que o Nilton poderia pulverizar
seu fino trato por aí, no mundo afora!

• kellyerdmailn@gmail.com

VARIEDADES���������

LCINEMA
,,' .

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• DOl - Quantum Of Solace (leg)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 O - todos os dias)

Cegueira (leg)
(l��@, � todos os dias)

• Cine tvful er 3
• JogosMortcils V (leg) (16h, 22h - lodos os dias)
• OHslt'alíhos (leg)(l4h, 18h, 20h - todos os dIas)

BLUMENAU

• Cine
• Vicky Cri Burcelona (leg)
(14h30, 17lt10, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Ci ne Neumorkt 6 ,

• Um Segredo Enfre Nós
(15h,m, 19h,21h - todos os dias}

DVD

Desejo de
vida normal

A vidã deveria ser perfeita para Gray
Evans, rico astro de cinema, casado com

a bela atriz Mia lang. Porém, ele se en

contra em crise, cansado das pressões
do estrelato e da fama. A perspectiva de
uma vida normal fascina Gray, que passa
a persegui-lo. Gray tenta descobrir o que
fez de errado.

• Cine Shopping 2
• Amigos, Amigos, Mulheres a porte (leg)
(15h - quo, qui, sex, sob, dom) (11h -todos es dias)
• As Duos Faces do lei (leg) -----,
(19hl0, 21 h20 -todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Noites de Tormento (leg) (15h - quo, qui, sex, sob,
dom) (11h, 19h, 21 h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Caçadores de Dragões (Dub)
(14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21 h - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• DOl - Quantum Of Solace (Dub)
(19h, 21 h1 O-todos os dias)
• Os Mosconautas (Dub) (15h - sob, dom, ter, quo)
• Corrido Mortal (leg) (15h - seg, qui, sex)
(11h -todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Rede de Mentiras (leg)
(14h10, 16h45, 19h15, 21 h50 -todos os dias)

• Cine Mueller 2 ,

• 007 - Quantum Of Solace (leg)
(14h20, 19h - todos os diast

Um toque
no estrelo

Com um texto sensível e inquietante,
a autora ilumina com sua lucidez a fo
"bla da velhice e defende a passagem do
tempo como conquista da experiência, e

nõo perda da juventude. "Um Toque na

Estrela" é uma bela reflexõo sobre a vida,
um texto em que a autora cria uma per
sonagem que sente o peso da idade, mas
ao mesmo tempo esbanja bom humor.

'NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Liu diz o Flor que elo tem o missão de encon

trar o pen drive, Joelmo decide ir 00 Rio atrás
do marido. Adriano decide conversor com Júlio

poro aproximar Diego do família. Júlio e Diego
conversam sobre o possibilidade de ele se mudar

poro São Paulo. Carmilido está decidido o alugar
um apartamento. lívio lico chocado 00 saber que
Dr, Romiro pagou o dívida do cheque no hospital.
Elo diz o Romiro que não aceitará suo ajudo, mos
ele o ameaço lembrando que o hospital pode de
miti-la por justo causo.

TRÊS IRMÃS
Alma aceito morar com Gregg. Violeta conto o

Excelência que armou o coso entre o prefeito
e leonora. Excelência diz que fará de Violeta o

próximo prefeito. Woldete foz um jantar especial
poro Alcides. O táxi de Wolquíria enguiço, Neidi
nho surge e oferece carona. Florindo conto para
Pacífico o plano de Woldete poro desmascarar
os culpados por seu enfarto. Dora sonho com o

ocidente. Alcides, Gibo e Woldete estão juntos
quando toco o campainha. É Walquírio, que che

go e se espanto com o cena.

A FAVORITA
Floro se desespero e finge que imitava Oonotelo.
Silveirinho invento que Floro exagerou nos drin

ques e Gonçalo fico muito desconfiado. Donotelo
decide procurar Gonçalo e contar tudo. Flora des
confio que foi pego em uma armadilha. Gonçalo
ligo para Holley e pede poro encontrá-lo no es

critório. Holley conto tudo o que sobe sobre Floro
e Gonçalo se desespero. Dodi conto II Flora que
Zé Bob conseguiu fugir com Baiano e suo família.

Holley levo Gonçalo 00 bar de Pepe e Donotela

aparece para o sogro.

CHAMAS DA VIDA
O delegado diz para Antônio que Paulo foi feri
do intencionalmente. Antônio juro que fez sem

querer. O delegado diz que Antônio vai respon
der por processo. Vivi sonho que Lipe o agarra.
Tomás diz para Ivonete que lourdes falou poro
ele assumir que eles têm um coso. Ivonete se

irrito. Antônio mente para Pedro que resultado
do laudo do morte do pai de Manu provo que ele
é inocente. Antônio pergunto se Pedro já trocou

Carolina por Michele. Pedro diz que Carolina foi

viajar com Wolter.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
leonor descobre que tem um novo .dom. Curupira
encontro Tufão desmaiado. Ele resolve amarrá-lo,
poro impedir que Tufão destruo suo moto. Tufão
desperto e propõe um acordo com Curupira. Ele.
diz que eles podem se unir poro capturar Mario,
pois os reptilionos estão oferecendo uma fortuna
por elo. Beto e Aline dão de coro com Homem
Pesadelo. Eles são iludidos pelo mutonte. Mario
une seus poderes aos poderes de Toti e lanço
raios elétricos contra Pisodeiro. A mutonte fico
envolto por uma luz e some.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsabi
lidade dos emissoras).
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---------VARIEDADES

MUNDO ARTISTICO

Músico pode
ir pra prisão
o músico Blake Fielder-Civil,
marido de Amy Winehouse, pode
voltar à prisão por ter violado a

sua condicional. Ele foi libertado
sob a condição de ficar longe das
drogas e não deixar a clínica de

reabilitação. Fotografado durante
visita à AmyWinehouse em um

hospital em Londres, o músico
teria usado drogas, deixando Amy
brava por gastar 30 millibras em

vão pro tratamento dele.

SUDOKU

Ministério Público
pede indenização
o Ministério Público Federal
entrou com uma ação contra a

RedeTV!, pedindo indenização de

R$ 1,5 milhão por danos coletivos.
O processo foi movido por conta da
entrevista ao vivo que Sônia Abrão
fez, no dia 15 de outubro, com o

seqüestrador Lindemberg Fernan
des Alves e Eloá, enquanto ele a

mantinha em cativeiro. O dinheiro
será revertido para o Fundo de
Defesa de Direitos Difusos.

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

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

SOLUÇÃO

"II ÁRIES

4�1' (20/3 a 20/4)
II' O excesso de

(l energia pode levá-
lo a cometer erros

clássicos. Procure conduzir essa

força para algo construtivo, sem
querer apressar, o que não deixa.
de ser uma espécie de tirania
contra você. Tudo acontecerá no

devido tempo.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Ótimo período tanto
pessoal quanto
profissional. Fase

de crescimento leva você a

acreditar que a vida vale a pena.
Pode esperar por resultados. Se
estiver esperando pelo resultado
de algum projeto, a fase não

poderia ser melhor.

Atriz pode
estar grávida
A atriz Mary-Kate Olsen pode estar.
grávida de seu primeiro filho. Uma
fonte próxima à ex-estrela infantil

de Três é Demais, disse que a atriz,
agora com 22 anos, engordou um

pouquinho nas últimas sema-

nas, está estranha e levantou a

suspeita entre seus amigos sobre
uma possível gravidez. Mary-Kate
tem um romance com o ator Note

Lowman, com quem sai há pouco
mais de um ano.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Várias regiões permanecem com variação de
nuvens. Outras a previsão é de tempo mais firme
com predomínio de sol. Temperatura mais amena
na madrugada e em elevação durante o dia

..

i> Sul e

HOJE

MíN: 16° C
MÁX: 26"C
So!

)(
GÊMEOS'
(21/5 a 20/6)
Fase de novas

propostas com

p'ossibilidade de
contratos e novas parcerias.
Você e tudo o que apresentar
não passará despercebido nesta

fase. Profissionalmente é um étl-
. mo período que traz em si todas

as possibilidades de mudanças.

tIP ""
CÂNCER

��._;� �!�! :u���� com o

: ; excesso de energia
no trabalho que

pode levar você a contagiar de
maneira negativa as pessoas.
Reflita antes das atitudes, pois
sua energia é tanta que qual
quer ação pode vir carregada de

agressividade ou antipatia.

SEXTA

MiN: 16 C
MÁX: 26"
Sol com nuvens

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O excesso de

energia provocado
pela conjunção

de marte e mercúrio'com seu

regente solar pode atrapalhar.
Entenda que você deve usar

sua razão para refletir antes de
tomar qualquer iniciativa. Não
se deixe levar pelos impulsos.

CHEIA MitlGUANTE

1112 5/12

NOVA CRESCBHE

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 27° C f

Nublado com pancadas
de chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Fase de expansão e

de novas propos
tas. Seu regente

se encontra unido a Júpiter e
isso pode significar muito. Novos
amores ou uma nova energia ao

amor antigo ou possibilidade
de ganhos com fechamento de
contratos ou parcerias.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Nesta fase que co

meçou vai perdurar
por muitos anos e

você deve concen

trar sua atenção na estruturação
de sua vida profissional. Novos
projetos de vida aparecerão si
nalizando essa necessidade. Não

perca nenhuma oportunidade.

13/12 19(12

DOMINGO

MíN: 16° C.,.
MÁX: zrc
Nublado

SAGITÁRIO
, (22/11 021/12)

'Jl
..

Fase de euforia

({ tom relação ao

seu futuro e é

disso que você gosta. A possibili
dade de acertos é bem grande e

sua cabeça está cheia de sonhos
e planos. Procure não se dissipar
com tanta euforia. Mantenha o

foco em seus planos e ações.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

,..[. Sua vida financei-
ra sofre grande
expansão com

cumprimento de metas e negócios.
Sua determinação está mais forte
e você se compromete com o que
deseja. Procure apenas cuidar de
sua saúde que pode ressentir por
causa do estresse.

I

O CORREIO DO POVO mQUlNTA·FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2008

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Esta é uma fase

que você pode
relaxar um pouco.

AlgUnS negócios são favorecidos
durante esta semana. Há chance
de fechar algum n01{o projeto.
Procure relaxar para que seu

organismo recupere sua capaci
dade de auto regulação.

ANIVERSÁRIOS

4/12
Adilson José·Anjolete
Alceu H. Lange
Andréia C. B. Borges
Arlindo Ropelato
Atilano Zimdars
Caroline B. da silva
Clodoaldo Stuber

Diego Beri
Dirce.u Eduardo Milbardt
Dônizete B. V�z
Edimara P. Ry�dig��
Eliane Stuberq

,

Elzira Krueger
Franciele LetIcia Hintz
.Hercílio Adriano
hf)aime\ie Ávila
José da Cruz
Llmilda Ehlert
Lenir Volz
Lucas Gustav6 Kn,fger
Luis Carlos Schultz
luiza Koslowski
Mario Weigmonn
Sergio da S. Dzonek

Sérgio Packer
Sidnei Rogério Krueger
Solange Adriano
Tamara Sopelsa
Thiago Demarchi
Thomas Sopetsa
Vinanda Glowatzki

DIVIRTA-SE

Separação
Ela: Você não gosta mais de mim! Ulti
mamente nem tem mais me dado bola,
e vive por aí com seus amigos!
Ele: Você só está nervosa. Por que
você não compra alguma coisa para
se sentir melhor, pode escolher o que
você quiser amorzinho?'
Ela: Como o quê?
Ele: Que tal uma viagem pela Europa?
Ela: Não.
Ele: Que tal um novo Mercedes?
Ela: Não.
Ele: Então, o que você quer?
Ela: O divórcio.
Ele: (Pausa) Eu·nõo estava pensando
em gastar tanto dinheiro.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Certa irritação
pode fazer com
que você sinta

certo desequilíbrio. Tudo isso é

passageiro. Nõo se deixar levar
por problemas. Coloque o foco
de sua atenção em projetos e

planos. Esses sim trarão verda
deiras mudanças para sua vida.

PEIXES

til.. (19/2019/3)
•• E .possível que�.., amda este ano

um antigo projeto
comece a dar seus frutos. O
otimismo volta II fazer parte de
sua vida agora que algumas coi
sas saem da gaveta. Há grande
chance de fazer novas amizades
e encontrar novos amores.
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If) O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2008

Ouinta-feiro,4 de dezembro
- london Pub: apresento logo mais show de pagode com .grupo Novo
Tendência. Acessos: RS 5,OÜ feminino e RS 10,00 masculino, cobrados II

partir das 22h30 apenas para área interna, sendo o deck do coso com

acesso livre.
.

- Estação do Tempo: discoteêogem de hits de época programado com DJ
Paulico. Acesso: R$ 3,00 feminino e R$ 8,00 masculino - cobrados a partir

""

das21 horas.

Sexta-feira, 5 de dezembro
- london Pub: show com banda Os Velhos, apresentando clássicos dll rock.
Acessos: RS 10,00 feminino e R$15,OO masculino, cobrados o partir das
22h30 apenas porn área interna, sendo o decfda casa com acesso livre.
- Estação do Tem po: músico ao vivo com banda clássicos do rock
poro o palco da casa. Acesso: R$ 8,00 feminino 12,00 masculino -

cobrados o partir das 21 horas.
- Chopperio Avenida: em Guaromirim, dá espaço para o sertanejo
universitário, apresentando a duplo Mozzo & Gabriel. Acessos: R$ 5,00.
Início às 21 horos.
- Caramba' s: em Indaial. traz apresentação internacional com o DJ

argentino Deep Mariano mandando seu repertório de house na casu.

Acompanho o line-up o residente Carlos Fuse. Ac�ssos: valores não

divulgados.lnício às 23 horas.

- Flow Style: versão ntlioda do evento de 22 de novembro, (Ievido incidente
com us chuvas - portadores do ingresso do edição inicial mio pagam
entrado. Flora Style versão summer traz figurando no line-up {) lU de hip
hop Naomi (residente Kiwi Bar e EI Divino) e os DJs de house Eduardo
Moretti e Marco Tomelim. Atração extra, II dupla Carlos Rambo e Richard
Otto tocam acompanhados pelo live vocal de Marcos Cavalli. Até 01 h
haverá distribuição gratuita de chopp Kõnigs, e as 1 00 primeiros mulheres
o.chegarem ganharão um Absinto Ice. Acessos: primeiro lote a R$10,00
feminino e R$ 15,00 masculino. Início às 23 horus. localizacão: Flora e

Botequim, 1.500m opóso Malwee Molhos.
•

Sábado, 6 de dezembro
-london Pub: aberto para happy hour a partirdas 17h30, apresenta à noite
Balada Solidário london, com DJ Mac Dove (hoqse.) e DJ Adrianinho (hip
hop). Com doação de 1 kg de alimento ou 1 peça de roupa têm-se ingresso
à testa Acessos regulares: RS 1(1,00 feminino e RS 15,00 mosculíno,
cobrados a partir das 22h30 apenas paro área interna, sendo o deck da
caso com acesso livre.
o Estação do Tempo: àiscofecogem de htts de époco até meia-noite com o

residente DJ Odoir, após, repertório de house music. Acesso: R$ 5,00
feminino e R$ 10,00 masculino - cobrados o partir.d��21 horas.

Domingo, l·de dezembro
-london Pub: aberto parahoppy hour a partir das 16h, apresenta à noite

especial sertanejo Rodrigo & Rodrigo. Acessos: R$ 5,00
feminino eR$ 10,00 no, cobrados o partir dos 20h apenas poro
óreo interna, sendo o deck do coso com acesso livre.
- Estação do Tempo: pogo�e ao vivo a partir das 19 horas. Acesso: RS 3,00
"femi ni no eRSS,OOmasculino.'

,

'. Chopperia Avenida: em Guaromirim, promove pogodeira com grupo
DesejoConstante. Acessos: RS 5,OO.lnicio às 18 horas.

EXTRAS· JOINVIUE:
Moam Art' n Music, , sexto·feira, Pré-Reve1llon 2009 - Porador
Beach Club. entrar vestido de bronco é pré-requisito. Contato:

oQm.com,br.' , '.

ansdo Getúlío, ,dio 06, sábado, hip-hop Bling, com
Moreno e DJ Milk. Contalô: monsao.com.br.

,;<g CONTATOS:
Carambo 's: carom as.cam.br; Chopperia Av-enida:

chopperiaovenida.coni.br au 3373 1597; Floro Style: 9975 2700 au 8807

6888; Estação do Tempo:'!�376 4822; London Pub: 3055 0065; Momma
Club:mommo.com.br: \�:�

r.3@poracaso.com

VARIEDADES---------

ANHANGUERA

Inscrições poro o

Vestibular 2009
As inscrições para o Vestibular 2009

Anhanguera ficam abertas até o dia 12, no
site www.vestibulares.br ou na secretaria
da faculdade. O valor da taxa é de R$ 35. A
prova está marcada para 14 de dezembro,
às 9h30, na própria unidade. Infonnações
no número 0800 941 4444.

SCAR

Inscrições do
projeto Músico

As inscrições do projeto Música Para
Todos, edição 2009, devem ser feitas até o

dia 16 de fevereiro, na Scat Na data, está
marcada uma entrevista seletiva, des 14h
às 20h. O resultado será divulgado no dia
25 de fevereiro, a partir das 13h. O came

ço das aulas está previsto para o dia 2 de

março. O MPT óferece cursos de educação
musical, piano, violino, canto populat vio
lão, flauta doce e transversol, percussão,
bateria, baixo e de guitarra. Infonnaçães
através do número (47) 3275-2477.

LIVRO

Peças íntimos
no Sesc

o lançomento do livro Peças íntimas,
da caleção Caderno deAutoria, está marca
do para o dia 9 de dezembro, terço-feira, da
próxima semana. A partir das 19h30, bas
to os interessados chegarem até o Teatro
do Sesc (Serviço Social doComércio), deJa
raguá do Sul. A obra reúne experiências de
escrito elaborados nos cursos de Fonnoção
de Escritores do Sesc de Santo Catarina.
No evento, haverá músico 00 vivo e co

quetel para os convidados. Infonnoções
pelo telefone (47) 3371-9177.

SCAR

Recital de músico
A Scar (Sociedade Cultura Artística), de

Joraguá do Sul, promove amanhã, sexto
feira, um recital com os alunos de músi
co. O evento acontece no Pequeno Teatro
do Centro Cultural, às 20h. As apresen
tações dos instrumentos harpa, piano,
violino, saxofone, acordeão, violão e do
conto popular devem ser individuais. A
entrado é gratuito. Informações pelo te- .

lefone (47) 3275-2477.

LOTERIA

CONCURSO N° 1986

03 -12 - 2 - 54 - 61

CONCURSO N° 714

Primeiro Sorteio
01 - 20 - 28 - 34 - 40 - 45

Segtmdo Sorteio
01 - 06 - 36 - 31- 41"'= 48

ANIVERSÁRIO

CíRCULO ITALIANO
O Círculo Italiano comemoro o aniversário do entidade nesta sexto-feira,

5 de dezembro. A festa começo o portir.dos 20h, no sede Social, que fico no

Ruo dos Imigrantes Italianos, nO 33, no Bairro Vila Novo, em Joroguá do
Sul. No cardápio tem: solod�, polenta, macarrão, molho de lingüiça, golinho
ensopado, coxo e sobrecoxo ossada e queijo rolado. O valor do ingresso é de
R$ 15. Poro fazer reservas e adquirir os convites, bosta ligar nos telefones
3370-8636 ou 3275-1492.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim

fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento. que deu entrada neste Ofício para
serem protestados contra os resoonsáveís. após decorrido o prazo de 03(trés} dias úteis.

Protocolo: 92857 Sacado: IlSON NEI DE MORAIS PEIXOTO CPF: 634.644.970·20
Cedente: MULTIPROJETOS TECNICOS E COMERCIAL lTDA GNPJ: 04.218.7301000
Número do Titulo: H040822903 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESGO Dala Vencimento: 20/10/2008 Valor: 499,00

Protocolo: 92880 Sacado: ALINE RAMOS LIRA CPF: 936.077.689·00
Cedente: JAVELJARAGUA VEICUlOS PEGAS SERVICOS IT CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 0113537 C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 22/09/2008 Valor: 99,97

Protocolo: 93382 Sacado: COND. EDIFIGIO RUTH BRAUN CNPJ: 07.192.551/000
Cedente:ALDERICO CARLOS PILONETO CNPJ: 00.274.386/000
Número do Titulo: 1915 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 09/11/200B Valor: 3.784,80

Protocolo: 93402 Sacado: ADEMILSON DOS SANTOS CPF: 024.907.949·65
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Titulo: 50004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08ill/2008 Valor: 150.00

Protocolo: 93474 Sacado: HERYKSEE WALDIRY JANSEN CPF: 050.803.379·90
Cedente: EMMENDOERFER COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 84.429.7861000
Número do Tilulo: 104509103 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 0511112008 Valor: 137,41

Protocolo: 93574 Sacado: DIRLEI VALDIR MOLLER·ME· CNPJ 09.319.413/000
Cedente: LUALE TEXTIL LTDA CNPJ: 08.595.6451000
Número da Titulo: 0173·A Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/1112008 Valor: 231,55

Protocolo: 93590 Sacado: MAYARA PADILHADE LIMA CPF: 073.240.649-19
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALTDA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Tílulo: 69003 Espécie: Oulros Tipos de Dividas

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 10/1 t/2008 Valor: 200,00

Protocolo: 93598 Sacado: ROSllEI BORGES CPF: 032.800.729·30
Cedente: GRANDI CAR COMERCIO DE VEICULaS lTDA ME
Número do Titulo: 002356901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO·UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 12111IZ008 Valor: 100,00

Protocolo: 93647 Sacado: ONIVALDO STAHELIN CPF: 093.081.999-34
Cedente: SICOOB·SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO, CNPJ: 03.960.819/000
Número do Titulo: 04296/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10111/2008 Valor: 1.282,80

Protocolo: 93718 Secado: CLAUDETE CORDOVALORINE CPF: 763.648.061·87
Cedente: COND DOM GABRIEL CNPJ: 06.085.615/000
Número do Titulo: 000630 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 11/111200B Valor: 449,09

Protocolo: 93788 Sacado: MULTIBOR INDUSTRIALLTDA CNPJ: 05.973.019/000
Cedente: TOREBOR COMERCIO E R B L BPP CNPJ: 08.760.2211000
Número do Titulo: 00.13916 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 30/091200B Valor.·SOO,OO

Protocolo: 93796 Sacado: MULTIBOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 05.973.0191000
Cedente: TOREBOR COMERCIO E R B L BPP CNPJ: OB.760.221Ioo0
Número do TIIulo: 140/6 Espécie: Duplicata de Venda Mercanbl por Indicação
Apresentante: BANCO REAL 'Data Vencimento: 30/10/2008 Valor: 500,00

Protocolo: 93797 Sacado: MULTIBOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 05.973.019/000
Cedente: TOREBOR COMERCIO E R B L BPP CNPJ: 06.760.221/000
Número do Titulo: 140lS Espécie: Duplicata de Venda Mercanql por Indicação
Apresentante: BANCO REAl Data VenCimento: 30/09/2008 Valor. 500,00

Protocolo: 93798 Secado: MULTIBORINDUSTRIAL LTDA CNPJ: 05.973.019/000
Cedente: TOREBOR COMERCIO E R B L BPP CNPJ: 08.760.221/000
Número do Titulo: 00.146/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Veocimento: 231101200B Valor: 500,00

Protocolo: 93799 Sacado: MULTIBORINDUSTRIAl LTDA CNPJ: 05.973.019/000
Cedente: TOREBOR COMERCIO E R B L BPP CNPJ: 08.760.2211000
Número do Titulo: 00.146f,;l Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 2310912008 Valor. 500,00

Protocolo: 93801 Sacado: IZIDORO F DE SOUZA CPF: 763.425.309·04
Cedente: M FINACONFECCOES E ENXOVAIS LTDA CNPJ: 04.968.399/000
Número do Titulo: 45032 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 1011112008 Valor: 1.319.03

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do presente
Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei. a fim de

liquidaro seu debito, ou entao, dar razao porque naoofaz. sob a pana de seremos referidos protestados na forma da Lei, etcz

Jaragua do Sul, 16 de Setembro de 2008
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CHAVE DE OURO
Quem trabalho chego lá. É o coso do empresário Luiz Carlos Florioni, o Flori.
Homem dinâmico, sério e dedicodíssimo 00 seu ofício de sempre fazer o me

lhor. Aliás, são mais de 15 anos trabalhando com eficiência e viajando pelo
mundo poro trazer o que há de mais moderno poro atender seus clientes.
Então, não poderio ser diferente: ele encerro o ano com chove de ouro. A suo

empresa, o Florioni Indústrias, ficou entre melhores do América Latino, escolhido
pelo Associação Brasileiro de Incentivo à Qualidade (Abiquo). Parabéns, Flori!

k

[,BEM NA FOTO.
.

t' E não é que o,cartorário Iiton Hoffmann já não exibe mais
k. aquela sua silhueta tipo magricela. Está mais gordinho e,
� conseqüentemente, mais elegante. Visto e notado, na quinta

à noite, na Choperia Aurora.

ABREALAS
Aqui no Brasil vale tudo. O astronauta
brasileiro Marcos Pontes, coadjuvante
de uma viagem à estação ISS em 2006,
foi promovido o destaque do escola de
sambo carioca Unidos do Tijuco, que
vai desfilar em 2009 com o enredo:
Uma Odisséia sobre o espaço. Agora

é

o seguinte ...doí o entrar para A Turma
do Didi é um pulinho.

" Quem julga as

pessoas nõo tem

tempo paro amá-Ias"
MADRE TERESA
DE CALCUTÁ

INSÔNIA
Sobe aquela adolescente bem nascido?
Pois então, elo é mesmo uma espoleta.
Vive em bolados e tir,o o sono do mãe,
que não sobe mais o que fazer poro elo
se concentrar nos estudos. A garotinho
é do pá virado, fico com os garotos do

escola, não tem hora poro chegar em
caso e é cheio de vontades. Religioso,
elegante e refinado, o mãe tem edu

cação de berço. Sendo assim, bom

exemplo não falto. No entanto pare
ce que o ficho do menino não cai. As
"morocos" de plantão garantem: elo
está apaixonado por um adolescente

que não tem nada de sério. Se o pai
sonhar, iI coisa vai arder ... feito "Pi

.menta do Quintal d,e Coso".

I

;�plt'lcia
Disque-entrega

3215-1689

NAS RODAS
• Recebi ontem aqui no redação o vi
sito do amigo David Correio, um dos
fundadores do turma dos Coubóis.

• O casal noto dez, Joder e Raquel
Passos, curtirá com muito estilo o

fim de semana em Balneário de
Camboriú.

• Breve tem chorinho novo no urbe.
O casal Woldemiro Wischral Neto e

Letícia Lozzoris, descobriu essa se

mana que está "grávido". Parabéns.

• A duplo Marcos e Neide Will
comandarão mais um inesquecível
fim de semana, em Barro Velho.

• Por essa enutrns, que Joroguá
éView.

:$3�q:;i}õa
: Troféus e Medalhas
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Tânia Fobione Rozza recebe, hoje, coro de parabéns pela idade nova

GRILL BENEFICENTE
No próximo sábado, o partir dos 11 h30, acontece nil salão de teste do Igreja
São Sebastião, mais uma edição do Grill Beneficente. A iniciativa é do Grupo
Companheirismo de Jaraguá. A rendo será revertida em prol das vítimas da
enchente e outras entidades de Joraguá do Sul.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o grande "boieiro" Mário lacko. Ele é outro amigo que lê
todos lis dias a coluna para ficar antenado nos notícias da sociedade.

Liderados pelo nosso diretor Nelson Pereira, de óculos na ponta direita da mesa,

"Os Abutres" fazem pose para coluna, durante a confraternização mensal
-,

• Na sexta-feira a Floro & Bote
quim, literalmente, deverá super
lotar. Pois lá acontecerá mais
uma edição do Floro Style. Festa
promovido pelo dupla de bons
vivant Eduardo Fogaça e Fernando
Raboch. Imperdível!

• Pelo andor do andor, Lio Tironi,
secretário do SDR, vai indo o •

passos largos rumo à Assembléia
Legislativo. Se medir pelo empe
nho dele e de todo o suo equipe,
que fazem um belo trabalho no

. secretario, o cominho é curto.

No domingo, dia 7, no Chopp
& Club, acontece o show nacional
de funk MC Andinho e duas belos
funkeiros, além do DJ Bolodão.
Fervo no certo.

• NILpróximo sábado, dia 6 de
dezembro, trocam alianças no

mão esquerdo: Jucélio Guesser e
o bonito advogado Suelen Soares.

O dentista Nilson Soares re
cebe em suo elegante coso, hoje à
noite, um grupo de 50 pessoas para
comemorar em grande estilo o seu

aniversário. E dá-lhe cerveja!

• Tássio Lombardi formo-se no

Curso Técnico de Estilismo da
Senai, no. próximo dia 15 de de
zembro durante desfile de moda,
no Auditório do Sesi. A entrado é
fronca.

Reajo inteligentemente mesmo
o um tratamento não inteligente.

• Com essa, fui!!
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floríani@florianiequipamentos.com.br
www.florianiequipamentos.com.br

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275·1492

Terramolhada de chuvas e lágrimas

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

Neste momento, falar da calamidade que se abate
sobre várias cidades de Santa Catarina, em especial
do Vale do Itajaí, Vale do Itapocu e Norte Catarinense
é ser redundante, uma vez que tudo está estampado
na mídia impressa e televisiva a nível local, nacio
nal e internacional. A magnitude dos estragos que
afetaram estruturas geológicas, cidades, empresas e

residências, pode ser visto, comparado e medido,
mas a forma como afetou as famílias e pessoas de
modo geral é intangível e inimaginável. Levaremos
tempo para entender a natureza e o impacto que um
sistema climático nunca visto antes em duração e

intensidade pode causar a milhares de pessoas, mas
é necessário entender o que está sendo projetado
como solução, as propostas e os processos governa
mentais que levam a essas soluções.

Os sistemas podem ser compostos de várias par
tes, mas há duas mais urgentes, constituindo-se de
uma parte técnica e outra social. Por isso, os siste
mas requerem investimentos substanciais: de ordem

.

técnica, para a recuperação da infra-estrutura des
truída; de ordem social, para que a vida das pessoas
atingidas possa voltar a funcionar apropriadamente.
Dentro desta perspectiva sócio-técnica, não dá para
entender como o governo brasileiro que se diz sen

sibilizado com a situação, possa vir a público dizer

que a Caixa Econômica Federal está disponibilizan
do crédito para reconstrução das casas e compra de
utilitários domésticos levados ou destruídos pelas

f'

ZONA DO EURO

águas, a um custo de 1,69% de juro mensal. Isto é
um verdadeiro descalabro, uma zombaria para com

a população atingida e também para todos aqueles
que se dispuseram e dispõem em ajudar voluntaria
mente, pessoas e empresas, sem pensar em custo ou

algo a ganhar com a desgraça alheia. Isto sem con

siderar a questão cadastral de cada um que for pre
cisar desses empréstimos, cujas exigências, se man
tidas o rigor, poucos serão os que passarão no crivo
dos analistas de crédito. A rede de solidariedade
montada e o. providencial trabalho das forças arma

das, militar e defesa civil, deram e continuam dando
uma demonstração de compartilhamento e vigor da
sociedade civil. Isto sim é ajudar.

O que a CEF se propõe a fazer, não é ajuda, é
uma exploração que visa lucro. Gostaria que a CEF
declarasse o juro cobrado pelo empréstimo de R$ 2

bilhões à Petrobrás, se é maior ou menor que o juro
acima. Temos visto o governo e o Banco Central des

pejar bilhões no mercado para ajustar o setor finan
ceiro, com certeza emprestando aos bancos a taxas

de juro não maior que a SELIC e, para reconstruir
Santa Catarina, parece ao mesmo tempo, confuso,
demorado e injusto. Injusto porque a parte de San
ta Catarina mais afetada contribui para o país com

trabalho e impostos de valores consideráveis, como
Itajaí e seu Porto, pois somente isto já bastaria para
justificar uma ajuda humanitária por parte do gover
no. Há poucos dias o governo se disse disposto a

sacar 30 bilhões de dólares que tem disponível junto
ao FED (EUA) para ajudar bancos e o mercado de
crédito. Porque não disponibilizar parte deste saque
para financiar a reconstrução do que foi destruído,
que pode ser identífícádo, qualificado e quantifi
cado, pelo custo do dinheiro sacado? Não seria ne

nhum favor, apenas uma coisa lógica a fazer, pois
o que aconteceu foi uma catástrofe não corrente, e

medidas não-correntes podem ser tomadas.
Diante de perspectivas tão sombrias para o futu

ro com relação às mudanças climáticas, seria inte
ressante que o governo em vez de pensar em fundo
soberano, pensasse em um fundo para emergências
coroa estas, que segundo especialista, pode aconte

cer mais vezes. Estamos vivendo o, pior momento,
o rescaldo, onde o verdadeiro tamanho da tragédia
será conhecido. Não lamentamos apenas as perdas
materiais, mas as vidas que se foram e as lágrimas
que caem em um solo que nunca mais será o mes

mo. As chuvas continuarão a vir, são necessárias. A

ajuda governamental também deverá chegar, mas se

olharmos aqueles atingidos pelo furacão Catarina

que ainda aguardam a ajuda prometida, é melhor es
perar sentado, pois na maioria das vezes, como sem

pre, a ajuda por parte daqueles que elegemos para
nos representar fica apenas numa coisa, promessa.
PAC poderá significar "pouca ajuda aos catarinen
ses" ou "potencial ajuda aos catarinenses". A deci
são é do governo.

Setor de serviços tem queda
Retração aumenta probabilidade de corte agressivo de juros

novembro, de 45,7 em outubro.

.

O índice italiano recuou pelo 12°
mês seguido. Na Espanha e na

Irlanda, os índices estabeleceram
novas mínimas históricas. - na

Espanha foi para 28,2, de 32,2
em outubro. O setor de serviços
do Reino Unido contraiu-se em

novembro no ritmo mais acele
rado já registrado, aumentando a

probabilidade do BoE (Banco da

Inglaterra) fazer um carte agres
sivo na taxa básica de juro. O
índice de atividade dos gerentes
de compras caiu para 40,1 em

novembro, de 42,4 em outubro,
um nível recorde de baixa para a

série iniciada em 1996, disseram
fontes do mercado.

LONDRES

A atividade no setor de servi

ços na zona do euro despencou
em novembro, ao maior ritmo já
registrado, acentuando os argu
mentos para um corte agressivo
do juro europeu. O índice de ati-

.'-. vidade dos gerentes de compras
o PMI (Purchasing Managers In
dex) caiu para 42,5 em novem

bro, de 45,8 em outubro, amaior
desaceleração na história de 10

anos do índice. O indicador ficou
abaixo do previsto pelos econo

mistas, de 43,3.
Os setores de serviço da Ale

manha e da França voltaram a

apresentar contração, com seus

índices caindo para 45,1 e para
46,2, respectivamente. Na Itália,
o índice PMI caiu para 39,5 em AGÊNCIA ESTADO Alemanha, França, Itália, Espanha e Irlanda apresentam retração

Inscrições
poro cultura

Foi prorrogado para 26 de
janeiro de 2009 o prazo de
inscrições para o Edital Eli
sabete Anderle de Estímulo à
Cultura, promovido pelo Go
verno do Estado de Santa Ca
tarina. Criado com o objetivo
de estimular a produção, cir
culação, pesquisa, formação,
preservação e difusão cultu
ral no Estado, o Edital busca
contribuír para o desenvolvi
mento das Artes Populares,
Artes Visuais, Letras, Música,
Dança, Patrimônio Cultura
e Teatro. O edital contempla
um investimento total de R$
6,8 milhões.

As inscrições, gratuitas,
seriam encerradas em 12 de
dezembro, data adiada devi
do ao estado de emergência
de Santa Catarina, por causa
das chuvas. O edital comple
to e retificado está no site da
FCC (www.fcc.sc.gov.br).

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--:--����-NACIONAIIINTERNACIONAl
PERIGO NAS RODAS

, O CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2008

Mortes crescem mais de dois mil %
Facilidade de pagamento faz o número de motociclistas aumentar abusivamente

Os óbitos por acidentes en

volvendomotociclistas cresce
ram em grande escala no Bra
sil de 1990 a 2006. Em 1990
ocorreram 299 mortes com

acidentes envolvendo motos,
em 2006 esse número subiu

pará 6.734, representando
um crescimento de 2.252%.
''A moto tornou-se uma opção
muito interessante diante dos

congestionamentos, além dis
so, ela é um meio de trabalho

para muita gente. O fato de ser

mais barata que automóvel e

poder ser financiada por perí
odos longos também contribui

para o aumento da frota", ex
plica a autora do estudo Ten
dência de Acidentes de Trans

porte Terrestre segundo porte
populacional dos municípios
Brasil, 1990 a 2006, Marli Sil
va Montenegro.

A taxa de óbitos por aci
dentes com moto subiu de
0,01/100 mil hab. em 1990

para 4,6/100 mil hab. em 2006

nas cidades' com menor porte
populacional (até 20 mil habi

tantes). Nas cidades commaior
porte populacional [acima de

500 mil habitantes), esse índi
ce foi de 0,2/100mÜ habitan
tes em 1990 para 2,6/100 mil
habitantes em 2006. Dados
do SIM (Sistema de Infor
mações 'sobre Mortalidade)
do Ministério da Saúde mos

tram que, em relação a óbitos
em decorrência de acidentes
de transporte terrestre, esse

tipo de veículo está em quar
to lugar.

Em 1990, as mortes por
acidentes de trânsito eram

mais freqüentes nas cidades
com maior porte populacio
nal (mais de 500 mil habi

tantes). Nesses municípios a

taxa era de 26 mortes/l00mil
hab, depois de 1998 com a

implantação do CTB (Códi
go de Trânsito Brasileiro) a

situação se inverteu e os óbi
tos diminuíram. Em' 2006, a
taxa nessas cidades caiu para
15,8 mortes/l00 mil habitan
tes. Nas cidades com menos

de 20 mil habitantes, o com

portamento foi oposto. A taxa

subiu' de 13 martes/l00 mil
hab. em 1990 para 19,7/100
mil hab. em 2006. Análise do Ministério da Saúde revela que acidentes com motos foram os que mais cresceram no país

Presid�nte do Paraguai vai
analisar dívidas com Brasil

O presidente do, Paraguai,
Fernando Lugo, afirmou que vai
analisar a origem e a validade da
dívida de seu país com o Brasil,
com o auxílio de um grupo de

especialistas. ''A questão da dí
vida dos países está se instalan
do na agenda internacional",
disse Lugo em entrevista cole
tiva, destacando que é preciso
saber se a dívida paraguaia já
não foi paga e se chegou a seus

genuínos destinatários. "Este

governo tem o desejo sincero
de analisar, detalhadamente,
a origem e a legalidade da dí
vida do nosso país", destacou
Lugo, em referência aos 10 bi-
lhões de, dólares que o Paraguai

o

deve ao Brasil pela construção
de Itaipu.

O líder paraguaio também
revelou que seu governo insis
tirá com Brasil e Argentina, só
cios nas hidrelétricas de Itaipu
e Yacyretá, respectivamente,

sobre seus direitos paritários
na exploração destes recursos.

"Nossa postura é a mesma so

bre Itaipu e Yacyretá e vamos

insistir em que os dois países,
especialmente o Brasil, admi
tam o direito do Paraguai de
dispor livremente de sua parte
da energia (50%)".

Lugo, que assumiu o cargo
em 15 de agosto passado, an
tecipou a posição que levará à

próxima reunião do bloco, em
Salvador, nos dias 15 e 16 de
dezembro, quando Lula lhe en

tregará a presidência do Mer
cosul. O Paraguai defenderá
a implementação do código
aduaneiro regional, a vigência
do livre comércio, sem tarifas
alfandegárias, o combate à po
breza e o enfrentamento da
crise mundial por intermédio
de um programa conjunto, re
velou o vice-chanceler, Oscar
Rodríguez.
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RA DO SEU FILHO
E DER OUTROS IDIOMAS

3370-1224
www.4friendsidiomas.com.br
Rua Guilherme Weege, 239

Crianças têm facilidade com novas línguas, mas
precisam de interação para entendê-las

Toda criança nasceu para serUm gênio em línguas. pela memória de longa duração, não está comple
A conclusão é das educadoras norte-americanas Dia- tamente desenvolvido. O "amadurecimento" aeon

ne Eyer; Kathy Hirsh-Pasek e Roberta Michnick, no tece entre 3 e 6 anos. Ele será, então, a bibliotecária.
conceituado livro Einstein Teve Tempo para Brincar Antes da formação do hipocampo, a criança pode até

(Guarda-Chuva Editora), lançado no Brasil no ano aprender palavras em inglês, decorar a tabuada e o

passado. Nós, adultos inteligentes, operamos má- nome das letras do alfabeto, mas não vai conseguir se
quinas perigosas, mas não somos tão bons na apren- lembrar depois. "Não faz sentido, então, bombardeá
dizagem de línguas quanto crianças de quatro anos, la com informações, já que elas vão se perder", diz o

que mal sabem amarrar seus sapatos. Então, os pais doutor em FísicaMédica Marcelo Mazza, especialista
devem investir em aulas de idiomas, comprando em redes neurais.
dezenas de DVDs e CDs de cursos para bebês? A-- Até os 6 anos, explica Mazza, a criança aprende di
resposta é não. "Porque, a despeito das promessas ferentes línguas de maneira uniforme, como se elas fos

que aparecem nas embalagens, aprender línguas sem um pudim. "Se for exposta a três idiomas, as rela
exige interação", afirmam as educadoras. ÇÓ8S semânticas e sintáticas detodos estarão integradas,

Em outras palavras, a criança só aprende se o e ela terá facilidade de usar os três ao mesmo tempo",
idioma tiver um significado emocional para ela. O diz. Depois dos 6, cada língua é separada em uma es

cérebro, até os três, quatro anos de idade, funciona trutura diferente. "Em vez do pudim, temos waffers",
como uma biblioteca. Quando o bebê nasce, come- afirma o especialista. Cada idioma novo faz interface

çam a chegar os livros - informações e experiências com o antigo, em camadas. Por exemplo: se você apren
-, mas ainda não há ninguém para organizar o ma- de inglês, a interface será com o português. Se, mais
'terial. Isso porque o hipocampo, parte responsável tarde, você aprende francês, a interface será com o in-

<'

Crianças têm maior facilidade par aprender idiomas,
entre 3 e 6 anos já dá para fazer iniciação. Inglês é

uma das línguas mais procuradas

glês, não com o português, É por isso que, no curso de
francês, por exemplo, você se lembra primeiro da pala
vra em inglês, para depois lembrar dela em português.
Com o passar do tempo, o cérebro se "compromete" com
a língua materna, dill.cultando o aprendizado de outro
idioma. E, se aprendermos um segundo idioma, teremos
facilidade no próximo, pois o cérebro já "descobriu" que
existem outras possibilidades de estruturar frases.

TEMPO DE ESTIJDAR
A janela de oportunidades, como os cientistas cha

mam o período mais propício para aprender algo, no
caso, línguas, é ampla - vai até a puberdade. Assim; a
criança que iniciou o curso de inglês aos 8 anos não
está em desvantagem em relação àquela que estuda o

idioma desde os 6 anos, por exemplo.Ppr isso, não é

preciso acelerar o passo do seu Einstein das línguas,
mas apresentar a oportunidade na hora certa é uma
boa decisão.

AGÊNCIA ESTADO

--
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NA FASE ADULTA, C
QUEM SABE 10

Conseguir vaga numa grande empresa ficamuitomais fácil para quem fala inglês

MERCADO DE TRABALHO

Matriculas abertos I
Rua Estheria L. Friedrich, 130 - Centro - Fone 3055-3022

A importância do inglês no

mercado de trabalho é total. Sem
saber falar inglês fluentemente é
muitomais difícil conseguir uma
colocação numa grande empre
sa. Espanhol 'e quaisquer outras
línguas também servem como

diferenciais importantes na hora
da contratação. Mas se não saber.

inglês, nada feito.
O inglês é a língua chave para

o mundo dos negócios. Hoje em

dia, quanto mais idiomas você

falar fluentemente, maís impor
tante e mais longe você evoluirá
em sua vida profissional. Assim,
torna-se muito simples entender

a importância do domínio do in
glês diante das exigências cada

vez maiores de qualificação na

disputa de vagas de emprego.
Mesmo em empresas onde

raramente você usará o inglês
em suas atividades corriquei
ras, o domínio do idioma lhe

garantirá o devido destaque
na hora de uma promoção ou

- -

.. de uma colocação num posto
.. meThor ou numa vaga para uma
cidade que deseje.

E assim, como em todos os

outros pré-requisitos, o domínio

do inglês deve ser buscado desde
cedo. De preferência começar na
infância. Desta forma, ao chegar
a idade de encarar a busca pelo
primeiro emprego, o jovem já
terá o domínío completo e será

capaz de "sentir" o inglês como

se fosse sua línguamaterna.
Depois desta fase, é necessá-

rio ter a consciência que fazer ne

gócios num outro país sem falar
o idioma nativo pode ser uma ex

periência bastante constrangedo
ra. Estar preparado é fundamen
tal para que o executivo se sinta

seguro e não faça nada que possa
irritar ou ofender os anfitriões.
De acordo com Maria Elisabe
th Farina Guirao, professora de

Etiqueta Empresarial da Catha

Educação Executiva, o conheci
mento é crucial para expandir
as possibilidades de fazer negó
cios no exterior. "Se as atitudes
de um executivo forem consi

deradas desrespeitosas, seus

negócios podem ser prejudica
dos, pois ele será visto como re

presentante de sua empresa em

qualquer lugar: no hotel, durante
as refeições ou convenções, nas
empresas e em reuniões".

O crescimento do desempre
go intelectual é uma das grandes
preocupações dos profissionais
graduados. A fluência no inglês
não é mais um diferencial- é um

requisito essencial, exigido pela
maioria das grandes empresas.
"Hoje, a fluência em inglês é
fundamental para qualquer pro
fissão", afirma Rosana Attini Pal

mieri, diretora executiva do Nefi
- Núcleo de Ensino de Espanhol,
Francês e Inglês. Rosana também
concorda que os pais devem pen
sar nisso desde a infância dos fi

lhos, mas segundo ela, nunca é

tarde para começar e colher os

frutos do aprendizado.

HE FRUTOS
AS
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Jogo beneficente
Antes do Jogo das Estrelas, em Jaraguá do Sul, os craques Falcão,
Lenísio e Anderson devem participar de mais uma partida benefi
cente. Será no dia 13 de dezembro, um sábado, no Estádio Orlan
do Scarpelli em Florianópolis_ O camisa 12 já confirmou presença
e deve levar junto os dois companheiros de time. Também estarão
neste evento, na Capital catarinense, atletas como Giba, do vôlei,
Denílson, Roque Júnior, Leonardo Moura, Marquinhos (Avaí), An
dré Santos (Corinthians) e Willian (Shakhtar Donetsk da Ucrânia).
·0 objetivo é arrecadar fundos para as vítimas das cheias.

HANDEBOL
Três equipes da ADHJ/FME estarão em Tubarão onde, a partir de ama
xnhã, disputam (I Copa Santa Catarina. Jaraguá do Sul será represen
tada pelo sub-13 feminino e pelo sub-15 masculino e feminino. O
objetivo édar ritmo de jogo aos atletas que participando do precesse
de renovação da modalidade, especialmenté no feminino. "No come

ço do ano não tínhamos nin!}uém no sub-13 e h.oje já são 30 garotas
treinando. Já tem até sobrando", disse o técnico Marcelo Milani, co
memorando a evolução das j9gadoras.

AUfOMOBILISMO
DOis jaraguaenses estarão em Ascurra na próxima terça-feira (9/12), onde
receberão a premiaçõoda.Copa .Santa Catarina de Automobilismo. Wil:"
s�)O �ris e Almir Morales ficaram, respectivamente, com o primeiro ec

�eguÍldo lugares no categoria Marcas A. O jantar será no �utó�romo Max

�oh� local onde foram realizadas todos os provas do �ompetiÇõ9iT

ESPORTE----------

ESTADUAL

Malwee treina para
o clássico decisivo
Primeira final será na terça-feira, na Arena

\

JARAGUÁ DO SUL

Malwee e Jec reeditam um

dos maiores clássicos do futsal
brasileiro. Só que desta vez o que
está em jogo é o título da Divisão

Especial do Campeonato Catari
nense. As partidas que deveriam
acontecer nos dias 8 e 10 de de
zembro foram transferidas para
os dias 9 e 11. O primeiro jogo
acontece na terça-feira, às 18h40,
na Arena Jaraguá, com transmis
são da SporTV

Para o confronto a equipe
treinou forte durante toda a

semana. O técnico Fernando
Ferretti disse que a ida dos jo
gadoresWillian e Márcio para o

Jec está deixando os times pare
cidos. 'Assim como eles sabem
a nossa forma de trabalhar, nós .

também conhecemos o estilo de
jogo deles", disse o treinador,

Quanto à rivalidade Ferretti
declarou que o [ec é encarado
como mais um adversário e a

polêmica fica para fora das qua
tro linhas. O alaAri afirmou que
não poderia haver final melhor:
"Motivação maior não tem.

O Joinville é o time que todos
nós queremos enfrentar", co

mentou. Outro ponto levantado
pelo ala é que dois títulos estão
na briga até o final do ano (Es
tadual e Taça Brasil) e aMalwee
quer vencê-los para "fechar o

ano com chave de ouro".

Falcão 100%

recuperado
Falcão foi confirmado para

jogar a final do Estadual. O

craque ficou 43 dias fora das'

quadras devido a uma lesão
no joelho esquerdo durante a Ala Ari confentou que jogar contra o Joinville aumenta a motivação
decisão do Mundial, em outu-

bro. Segundo o jogador, a re

'cuperação foi mais rápida que
o esperado. "Tivemos um tra

balho muito bom. O esperado
era voltar somente em 2009",
comemorou o jogador. Quan
to ao clássico, o camisa 12

comentou que enfrentar o [ec
é diferente. "É um clássico, o
ambiente é diferente a cidade
fica diferente", finalizou.
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Polêmicas às vésperas da decisão
São Paulo e Grêmio vivem semana de expectativa antes da definição do título
DA REDAÇÃO

A semana de São Paulo e

Grêmio segue movimentada.
Ontem ó presidente do clube
gaúcho, Paulo Odone, e o vo

-lante do São Paulo, Hernanes,
resolveram botar mais lenha
na fogueira. O dirigente resol
veu desabafar sobre o fato do
tricolor paulista jogar contra

o Goiás no Distrito Federal. O
time goiano foi punido com

dois jogos fora do Serra Dou
rada e, para Odone, o fato be
neficia o São Paulo.

"O campeonato está muito

parelho e vai ser decidido no

detalhe. Essa decisão prejudica
o Grêmio e beneficia o São Pau
lo. Concordo que a CBF deva

punir o Goiás, mas não preci
sava beneficiar o São Paulo",
declarou. "O jogo poderia mui
to bem ter sido realizado em

Itumbiara, pois o Botafogo já jo
gou lá. A CBF diz que o estádio
é pequeno", completou Odone,
que _ chegou a pensar em recor

rer da decisão. 'Analísamos mi
nuciosamente o regulamento e

chegamos a conclusão que não

podemos fazer nada juridica
mente, pois trata-se de urna de

terminação da CBF".
Já o jogador são-paulíno re

solveu rebater as declarações
do técnico do Goiás, Hélio dos

Anjos, que disse no começo da
semana que o Grêmio, se qui
sesse ser campeão, era só fazer
a parte dele, porque o Goiás iria

ganhar do São Paulo. "Se ele
fosse urn profeta eu acreditaria,
mas acho que o profeta está do
nosso lado. É a palavra dele,
quepode falar o que quer, mas
a nossa opinião é que não vai
ser bem assim", avisou.

1
Volante Hernanes rebateu as declarações que o técnico do Goiás, Hélio dos Anjos deu no início da semana

Manchester City quer mais u� craque
Time vai atrás de Kaká e Messi para se tomar uma potencia mundial
LONDRES

O Abu Dhabi, grupo de inves
timentos que comprou o Man
chester City no início desta tem

porada, está disposto a investir

pesado em contratações para fa
zer do time urna potencial mun
dial. E os primeiros sinais deve
rão pintar em janeiro do ano que
vem, quando a janela de transfe
rências reabre na Europa. A lista
de reforços começa com dois no
mes de peso: Kaká e Messi.

__E outros nomes também estão
sendo considerados, corno Fer
nando Torres, Carlos Tevez, Cris
tiano Ronaldo e Samuel Eto'o.
Para se ter noção, os árabes esta
riam dispostos a pagar até 70 mi
lhões de libras, cerca de R$ 248

milhões, por um jogador que
possa liderar o projeto, por um
nome de peso que se junte a Ra
binho. A estratégia da diretoria
do Manchester City é simples.
Contratando Kaká ou Messi, se
ria mais fácil convencer outros

grandes jogadores a aceitarem
ofertas. O Manchester City é
um tradicional time inglês, fun
dado em i880. O Abu Dhabi
comprou o time no último dia
da janela de transferência do
'mercado de verão. Estratégia é contratar Kaká e Messia para convencer outros craques
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SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

Isso foi em todos os times que passei",
disse o ex-profissional. Ele chegou no

Juventus através do então presidente Ân
gelo Margute, que o

conhecia do [oinvíl
Ie. A contratação ga
nhou reforço do téc
nico da época, Abel
Ribeiro, que já havia
trabalhado com ele
no Brusque.

E, assim como a

maioria, ele resolveu
ficar porque aqui
conheceu a mulher
com quem está casa

do. Hoje, eletem uma

loja de artigos espor
tivos na Galeria 25,
no centro da cidade.
Além disso, continua

(/)

jogando no futebol
amador. Durante dez

<ii .anos defendeu o Vi-
(_) ". .

tona e, neste ano, JO-

gou peloCaxias.Daniel Pereira hoje tem·uma
loja de artigos esportivos e
defendeu o Caxias neste ano

fI

,

Natural de Lages, ex-profissional teve rápida passagem pelo [uventus

JULIMAR PIVAITO
.

A passagem do lateral-direito Daniel
Pereira foi curta no Juventus. Ou melhor,
no Jaraguá Atlético Clube. Ele defendeu o

clube em 1996, du
rante o Brasileiro da
Série C, quando o

time mudou de nome
na esperança da bus
car novos recursos.

O jogador fez história
em clubes como o

Inter de Lages (onde
nasceu), Araranguá,
Joinville e Blumenau,
além de ter defendi
do Americano (RJ),
Itabaiana (onde foi

campeão sergipano)
e encerrou a carrei
ra no XV de Campo
Bom (RS), por causa
de uma lesão no tor

nozelo.
A maior caracte

rística dele era a ti
midez. "Não gostava
muito de dar entre
vista ou de aparecer.

ATE
,

L TIMIDO

Jaraguá em 1996: em pé - Daniel Pereira, Wesle't Scharles, Altair e Márcio
Ventura; agachados - Giovani, Ricardo, Cosme, Antunes e Renato Martins.

Caraguá Auto Elite·
47 3274 6000 Uma relação de confiança.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




