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'\ Este é o valor cobrado por Angelina Jolie para

fazer um filme. Ela lidera ranking em Hollywood.
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Centro Histórico passa a ser também a casa

da leitura a partir desta quinta-feira.
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Dia de clássico
para lotar�rena
Malwee e Joinville se enfrentam hoje no

primeiro duelo da final do Catarinense:
A partida marca o retorno do craque
Falcão. Outra novidade é a renovação do
contrato do goleiro Tiago.
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Quase 70 mil usuários de telefonia fixa e mó
vel já trocaram de operadora e mantiveram
o mesmo número de telefone desde que foi
implantada, em 10 de setembro, a portabilida
de numérica no Brasil. De acordo com a ABR
Telecom, o montante de processos concluídos

representa 60% do total de pedidos, os quais
já alcançam 113.879 registros.

Fonte: ABRTeletom
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Vereadores aprovam proibição.
de bebida alcoólica nas ruas
Mos consumo continuo liberado nos festas autorizados pelo Prefeitura, como o Stammtisch.
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CHARGE

PIOR É QUANDO O MAR
MASQUE MATE

I

PONTO DE VISTA

Poesia eterna
saudade imensa.

, Só fui a Porto Alegre, terra onde o má

gico artista das 'palavras viveu a maior

parte de sua vida, bem depois da morte

dele, e me surpreendo com esta sauda
de enorme que sinto do menino poeta. É.
interessante ter saudades de alguém que
você nunca viu de perto, Mas é possível.
Coisa de Quintana, tão lírico e tão traves

so, arquiteto de emoções.
Ele sempre dizia que a sua poesia não

era um simples exercício de ficção, que
cada poema seu era uma confissão sua. A

poesia é ele, ele é a poesia. Então, em se

tratando de Quintana, é plausível, conhe
cendo os seus versos e a sua prosa cheia
de poesia, que eu tenha conhecido o po
eta. E é natural, conseqüentemente, que
eu sinta saudades dele.

Perguntado sobre qual seria o seu

maior sonho, certa vez, respondeu: "Fazer
um bom poema". Talvez aí residatoda a

sua grandeza: ele não só era humilde, era
simples e autêntico, verdadeiro como a

sua poesia. .

Quandomorresse, "levaria junto apenas
as madrugadas, pôr-de-sóis, algum luar,
asas em bando, mais o rir das primeiras na
moradas", como ele mesmo escreveu.

E como diria Érico Veríssímo: "Vou
revelar a vocês Um segredo: descobri
outro dia que o Quintana, na verdade, é
um anjo disfarçado de homem. Às vezes,
quando ele se descuida ao vestir o casa

co, suas asas ficam de fora". Quem ousa

ria desmenti-lo?
Outros poetas, tantos, passarão, Quin

tana. Você, apenas passarinho ...

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCflITú� E E!J!TOR

(HTIP:J/BRGEOCmE5,
COM/PfWSA
POESIAEC!A)

Vendo um programa sobre Mário

Quintana, outro dia, senti uma saudade
infinita daquele velho menino jovem
(ou seria jovem menino velho?), a po
esia personificada, viva e eterna. Não o

conheci pessoalmente, conheço apenas a

sua obra, conheço-o apenas-pela sua po
esia, mas consigo, através do seus versos,

vislumbrar o ser humano. E agora, ven
do-o falar dele e da sua obra, vem-me a

impressão de já tê-lo encontrado, de já
ter convivido com ele e então sinto uma

-

DO LEITOR

Atitude é tudo
Lucas sempre estava de bom humor e tinha algo de po

sitivo para dizer. Quando alguém perguntava como esta

va, respondia: "Se melhorar, estraga". Ele era um gerente
especial em um restaurante, seus garçons o seguiam devi
do a sua maneira de ser e agir. Ele era ummotivador nato.
Se um colaborador estava tendo um dia ruim, Lucas dizia
para ver o lado positivo da situação. Luis era uma pessoa
curiosa e queria saber sobre o estilo de vida de Lucas e

perguntou: ''Você não pode ser uma pessoa positiva todo e

tempo. Como faz isso?". Lucas disse: "Toda manhã, quan
do acordo, digo para mim mesmo: Lucas, você tem duas
escolhas. Pode ficar de bom humor ou de mau humor. Eu
escolho ficar de bom humor. Cada vez que algo ruim acon

tece, posso escolher bancar a vítima ou aprender alguma
coisa. Eu escolho aprender. Toda vez que alguém reclama,

.

posso escolher aceitar a reclamação ou mostrar o lado po
sitivo da vida". Luis argumentou: "Certo, mas não é fácil".
Lucas respondeu: "É fácil sim. A vida é feita de escolhas.
Todà situação sempre oferece escolha. Você escolhe como
reagir às situações, como as pessoas afetarão o seu humor e
como viver sua vida".

Anos mais tarde, Lucas cometeu um erro, deixou a por
ta de serviço aberta pelamanhã. Foi rendido por assaltantes.
Enquanto tentava abrir o cofre, os ladrões entraram em pâni
co e atiraram nele. Foi encontrado a tempo de ser socorrido.
Depois de 18 horas de cirurgia e semanas de repouso, teve
alta. Quando Luis o encontrou e perguntou como ele estava,
Lucas respondeu: "Se melhorar, estraga. Quer ver minhas ci
catrizes?". Luis não quis ver os ferimentos, mas quis saber o
que passou namente de Lucas durante o assalto. Lucas então
disse: 't\, primeira coisa que pensei foi que deveria ter tran
cado a porta. Deitado no chão, ensangüentado, lembrei que
tinha duas escolhas: Poderia viver ou morrer. Escolhi viver!
Quando entrei na sala de emergência e vi a expressão dosmé
dicos e enfermeiras, fiquei apavorado. Em seus lábios eu lia:
'Esse aí já era'. Tinha que fazer algo. Tinha uma enfermeira
que fazia muitas perguntas. Perguntou-me se eu era alérgico
a alguma coisa. Eu respondi: 'Sim, sou alérgico a balas!'. En
tre risadas eu disse: 'Eu estou escolhendo viver, operem-me
como um ser vivo, não como ummorto". Lucas sobreviveu
graças à persistência dos médicos, mas sua atitude é que os

fez agir dessamaneira.
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FALA Aí!

" Picareto vai

para coso. "
NILSON BYLAARDT (PMDB),

PREFEITO ELEITO DE
GUARAMIRIM, em alusãoao

petista Evaldo Junckes, que tenta
cassar sua eleição.

" Vindo de um

tremendo picareto,
fico até feio. ,.,

EVALDO JUNCKES (Pn, CANDIDATO
DERROTADO, respondendo à

ofensa proferida contra ele pelo eleito
Nilson Bylaardt (PMOB).

" Não bosta só
colocar numa coso."

JORGE RAINESCHI, ARQUITETO
DE LAGES, avaliando os estragos em
Jaraguá e defendendo moradia segura

para famílias atingidas.

'FARTURA'
Câmara de Vereadores de 6uaramirim
aprovou o pagamento de RS 79.375,00
poro o Prefeitura custear o segundo
encontro estadual de Papai Noéis. O
legislativo também aprovou o paga
mento de abono de Natal poro os ser

vidores do Prefeitura. De RS 70.

Privilégio absurdo
Os subsídios vitalícios pagos o ex-governadores de Santo Catarina voltam
à pauto no Assembléia legislativo. Desta vez em emendo do deputado Pe
dro Baldissera (Pn, que há anos tento derrubar o benefício, como já ocorre

.

em outros estados. Hoje são nove ex-governadores recebendo o pensão. São
salários mensais de RS 24 mil, equiparado aos vencimentos de um desem

bargador, poro cada um que soem do orçamento catarinense. Mos, poro dois
mandatos, são duós pensões garantidos no Constituição estadual. Mos veta
do pelo Constituição Federal, que proíbe o vinculaçãil de salários. Dinheiro

que, entende o deputado, poderio ser empregado no pagamento de seguro
agrícola poro famílias de pequenos agricultores atingidos pelos chuvas. Per
guntar não ofende: em que direito moral, poro não falar em direito cons

titucional, os políticos profissionais, que vivem de sucessivos mandatos, se
basearam poro propor o si próprios este benefício?

NAMOSCA
Do coordenadora do Progroma de.
Mestrodo Profissional em Gestão de
Políticas Públicas do Univali, Adriano
Rossetto: "Mesmo com mecanismos.
de monitommento. e de alerto, é uma

.

trogédia que ocorreu depois de qúantos
dias de chuva e sabendo que haveria
uma maré alto? Teve essa proporÇão
porque houve vários fenômenos dimó
ticos que ocorrerom 00 mesmo tempo,
mos o poder público não estava prepa
rodo. Achamos que o tecnologia resolve
tudo e o gente vai se descuidando. A

prevenção é uma coisa que não apare
ce politicamente e isso é uma gronde
folha dos nossos gestores".

ADIADO 1
Juízo eleitoral Patrício Nolli sus

pendeu o cerimônia de diplomação
do prefeito eleito Cecília Konell
(OEM), do vice Irineu Pasold (PSDB)
e dos onze vereadores eleitos em

Jaraguá marcado poro hoje. Ainda
o hoje o juízo promete anunciar o

motivo. Com os novos vereadores
não haveria problemas, mos, como
o ato de diplomação é coletivo,
abrangendo o Executivo e legislati
vo, também terão de esperar.

ADIADO 2
Há quem digo que o decisão do juízo
tem relação com o ação do coligação
aliado 00 prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) que tento cassar Cecília.
Aliás, o diplomação e posse dos
preteltes e vices eleitos nos dois
maiores colégios eleitorais do Vale

.

deixo de ser um ato de rotina poro
se transformar em pesadelo. Isso
porque, em 6uaramirim, Nilson
Bylaardt (PMDB) é acusado de com-

.

pro de votos pelo candidato derrotado
Evaldo Junckes (pn.

O CORREIO DO POVODTERÇA·FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2008

CORAÇÕES DE PEDRA
OS cinco maiores bancos do país anunciaram lucros líquidos 00 redor
de RS 40 bilhões no último ano. Mos não se tem notícias de que
algum centavo tenho sido doado poro ajudar famílias atingidos pelo'
'i�atástrofe climático em Santo Catarina. Ao contrqrio, quem precisar
�de qualquer tostão deles pagajuros de mercado ê'ponto final. Aliás,
solvo engano, outro ausência bastante sentida foi a dos clubes de

serviços. Parece que nem existem, não só aqui no Vale, mas em todo
Santo Catarina.

NEMAí
Aliás, A Federação Brasileira de Bancos fez, sim, um gesto. Autorizou
os instituições bancárias o dispensarem os juros de pagamentos de
contas vencidos nos dias 24 e 25 de novembro e quitados até o dia 28
do mesmo mês nos cidades atingidos pelos enchentes. Contos poste:
rio res e atrasados por motivos óbvios, danem-se!

MUITO LENTO
Senadora Ideli SalvaUi (Pn disse 00 O Correio, que o governo federal
já liberou RS 45 milhões para ajudar Santo Catarina. Do montan-
te prometido 00 redor de RS 1 bilhão. Neste ritmo é só imaginar
o calvário que espero pelos atingidos que tiveram seus patrimônios
destruídos. Há prioridades, sim, mas que não são exatamente os pes
soas. Peso muitomais no conto d.p governo o car�a de impostos que
deixam de ser re£olhidos. .

FRATELLI
O secretário de Estado do g0gerno italiano do Vêneto, arquiteto Oscar
De Bona, chegou ontem a Florianópolis. Veio o convite do Circulo íta
lo-brasileiro de Santo Catarina. Poro conversor com representantes
das associações italianas dos cidades afetados pelos chuvas e fazer
um levantamento do situação dos.descendentes italianos. E ajudá-los
no que for possí.vet.

OPORTUNISTA 1
Na surdina, o deputado federal Décio limo (PT), ex-prefeito de Blu
menau e onde .�ofreu derroto acachapante em outl,lbro, na tentativa

Je novo mandat9�. foi 00 presidec�te lula sugerir � federalização "o
porto de Itajaí,já que o governo;'federal vai liberar verbas para (,
construir dois dos três berços de atracação.

·�OPORTUNISTA 2
1iVendo lá em 2010 a possibilidad��e não se reelqi9�t tentou gar
o emprego que já teve, como superintendente d�}'porto, levado que
foi pelos mãos do atual prefeito e amigo do peito.Volnei Morastoni
(Pn, em 2005. Municipalizado há cerco de 25 anos, o porto repre
senta crescimento vertiginoso do economia da cidade. Felizmente, o
investido nao deu certo. Ao conttário, gerou protestos veementes;:�e
todos os segmentos da sociedade cotarinense.
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LEI SECA

Sem uso de álcool nas ruas
Projeto' que proíbe o consumo emlogradouros é aprovado
JARAGUÁ DO SUL

Depois de duas audiências
e nove meses em tramitação, o
plenário da Câmara aprovou
ontem, em primeiro turno, a

proibição do consumo de bebi
das alcoólicas em logradouros
públicos do município, Ape
sar da aprovação unânime, as

opiniões divergiram em um

aspecto: a venda e o .consumo

de álcool em espaços públicos
quando de eventos realizados
ou autorizados pela Prefeitu
ra. A votação mostrou isso.

Emenda excluindo esta

possibilidade teve voto fa
vorável apenas do próprio
autor,Terr_ys da Silva (PTB),

-

que argumentou na tribuna:
"Num primeiro momento se

proíbe tudo, mas, no parágra
fo seguinte, se permite. É uma

coisa estranha dizer 'vocês não

podem, mas o poder público
pode"', defendeu o vereador,
para quem os eventos podem
e devem ser feitos sem a "pro-

. paganda gratuita de bebidas".
Terrys também conside

rou desnecessária a discussão
acerca da proibição do con

sumo de álcool no Parque de
Eventos, já quep mesmo hoje
não pertence mais ao patrimô
nio público, ainda que um dia
retorne. Da mesma maneira,
manifestou-se sobre a Arena.

"Que eu sei, é destinada à prá
tica de esportes, que pretende,
uma vida saudável. Então per
mitir a bebida é uma contradi
ção", contínuou; acrescentan
do que eventos populares, a

exemplo da Schützenfest, po
deriam ser realizados em lo
cais particulares, fora do alvo

Jenys: "Por que não pensar em promover mais eventos esportivos e cultumis? Nem precisaríamos ester aqui discutindo"

. "Não podemos proibir tudo"
Autora'do projeto, o vereadora e

presidente Maristela Menel (PT do B)
disse que o iniciativa viso principal
mente coibir o uso de ólcQol nos ruas,
vias, calçados e outros íogradouros

.

públicos:- "Este sempre foi o objetivo
maior, porque era um apélo do comu-

nidade", afirmolf Maristela, defen
dendo que o decisão sobre permitir
eventos regados o bebido em locais

públicos deve ser do Executivo.
Poro elo, o primeiro passadó foi

dado. "Não 'podemos proibir tudo",
argumentou o vereadora, destacando
que os eventos, ainda que feitos pelo
Prefeitura, devem ter outros regras o

serem seguidos como horórios e dis
ponibilização de banheiros, por exem
p,lo. "Mos compreendo suas' emendas
e sei que todos os entidades apóiam".

Defendendo uma mudan
ça de "cultura", o vereador
citou ainda decreto federal de

2007 prevendo a liberação de
recursos para os municípios
que promoverem ações para
redução de danos sociais. "O

poder' público investe fortu
nas em campanha para o não
consumo de álcool, e depois
realiza eventos onde incenti
va a prática", largou, apoiado
pelo vereador Ronaldo Rauli
no (PDT) que, entretanto, se.
absteve na votação da emenda
por considerar que em festas
partículeres, ainda que em

locais públicos, pode haver'o
consumo de bebida.

,� �
,

da lei. "Como, por exemplo, as
sociedades de tiro, o Acarai, e '

o Baependi". CAROLINA TOMASELLI

Projeto das funerárias também p.assa·
Das 21 emendas apresentadas, oito foram à votação, e só uma foi rejeitada

.'

O projeto de lei que dispõe
sobre o serviço funerário no mu
nicípio também foi aprovado na

sessão de ontem, em -primeira
.

votação. . A proposta, assinada
.! pelo' prefeito Moacir Bertoldi
(!lMDB), foi modificada através

: d� sete emendas subscritas por
todos os vereadores.

, '

Apenas uma das oito emen
das foi rejeitada. Ronaldo Rauli-

no (PDT) propôs a concessão do

serviço pelo prazo de cinco anos,
prorrogável por mais cinco. No

projeto original e que foi apro
vado, serão dez anos, podendo
ser prorrogado por outros dez. O'
vereador disse que a iniciativa foi
resultado de.reünião entre os ve

readoresfro-últímo dia 10.
"E tem orientação do Tribu�

nal de Contas de que os servi-

ços de concessão onerosa sejam
pelo prazo de dez anos. Vejam
o erro. que a Câmara cometeu
com á concessão do transporte",
largou,' informando ter sugerido
que a cada 25-mil habitantes, o

muDicv,:lio autorizasse unia nova
concessão, proposta que não foi

apoiada....
,;'" O vereador José Osório .de
ÁVila (DEM) pediu que os cole-

gas votassem contra a emenda,
por conta de uma segunda reu

nião ocorrida na semana passada
com donos de funerárias. "Não
precisamos discutir na tribuna,
mas na sala em U", disse Ávila,
falando em um "acordo" que te
ria sido firmado. Foi o que bastou"�
para polemizar a discussão. "Se
fizeram acordo, eu não fui lá",
respondeu Raulino.

r.:
I

�
Raulino retirou duas emendas

Orçamento
é aprovado

Cinco minutos. Este foi
o tempo que durou a ses

são extraordinária destinada
a votar o Orçamento para
2009. O projeto, que fixa a

despesa do município em

R$ 288.234.528,12, foi apro
vado em primeiro turno do
jeito que chegou à Câmara,
com votos favoráveis dos
dez vereadores. Duas emen

das, apresentadas pelo vere

ador Ronaldo Raulino (PDT),
foram retiradas a pedido
do presidente da Comissão
de Finanças e Orçamento,
Pedro Garcia (PMDB). A se

gunda votação acontecerá
na quinta-feira.

Segundo o governista, as
emendas, em primeira aná
lise, podem ser inconstitu
cionais por promover rema

nejamento de recursos para
pastas diferentes da previsão
inicial.. "Temos que ter cui
dado com recursos vincula
dos, as alterações devem ser

feitas dentro do mesmo gru
po", informou Garcia.

Nas emendas, Raulino'
destina R$ 100 mil à Funda
ção Cultural para despesas
com Carnaval. Outros R$
pOD mil passam do Gabine-

.

te de Comunicação para a

Secretaria de Esportes, divi
didos em três partes iguais
para campeonatos abertos
municipais, construção de
áreas de lazer e ao Grêmio

Esportivo Juventus, caso

confirmada a participação
na primeira divisão do Cam

peonato Catarinense.
O vereador, que assumirá

a Secretaria de \ Esportes no

governo da prefeita eleita Ce

cília, Konell (DEM), justifica
a iniciativa por se tratarem
de eventos que acontecerão a

partir do começo do ano. Ou
tras mudanças na proposta
orçamentária, diz, são descar
tadas neste momento, já que
serão extintas e agregadas as

atuais secretarias na reforma
administrativa que será pro
movida em 2009.
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Defesa Civil em alerta nos bairros
Análise geotécnica dirá se casas em áreas de risco voltarão a ser ocupadas
J4RAGUÁ DO SUL

Geólogos e engenheiros da
Prefeitura realizam.urna análi
se geotécnica dós locais atin

gidos pela enxurrada para ava
liar a possibilidade de novos

deslizamentos e verificar se os

moradores poderão voltar às
casas localizadas em áreas de
risco. A situação é mais preo
cupante no Bairro RioMolha e

na localidade de Jaraguazinho,
no Garibaldi. No Rio Molha,
16 casas permanecem interdi
tadas, enquanto no Jaraguazi
nho 20 famílias estão fora de
suas residências. No total, cer
ca de 30 moradias ainda não
foram liberadas pela Defesa
Civil nos bairros Rio da Luz
e Rio Cerro (Tifa Javali e Tifa
Aurora), Rio Molha, Garibaldi,
Czerniewicz e Vila Nova (Rua
Ângelo Torinelli).

Na última sexta-feira, apro
ximadamente 30 famílias re

tornaram às suas casas com

autorização da Defesa Civil,
nos bairros Rio Molha (até a

6a capela), Barra do Rio Cerro,
Czerniewicz e na localidade
de Ribeirão Preto (Rio Cerro

II). De acordo com o secre

tário de Urbanismo, Alberto
Marcatto, as áreas liberadas
serão monitoradas pela Defe
sa Civil: se aparecerem novas

fissuras nos barrancos, as fa
mílias deverão ser retiradas
do local. Já nas áreas de maior
risco (corno a parte alta do Rio

'Molha), somente a avaliação
geotécnica poderá dizer se as

moradias poderão voltar ser

ocupadas. Por enquanto, não
há urna previsão para a análi
se ser finalizada.

Ontem, uma empresa con

tratada pela Prefeitura trabalha
va na remoção da barreira na

Rua Adolfo Antônio Emmen
doerfer (Rio Molha). Aprevisão
é de que,· dentro de três dias,
meia pista seja liberada para o

tráfego leve em alguns horários.
Conforme Marcatto, também
será preciso detonar algumas
rochas que ameaçam deslizar
do barranco. A detonação será
avaliada por um engenheiro es

pecializado e pelo batalhão do
exército deIoínville,

DAIANE ZANGHELINI Témendo deslizamentos, Meri prepara a mudança para o Bairro João Pessoa

Pomo da Barra
reabre amanhã
JARAGuÁ DO SUL

O secretário de Saúde, Sér
gio Ferrazza, informou que o

Pama da Barra do Rio Cerro
deve ser reaberto até amanhã.
Segundo ele, a parte superior
do local, onde são realizados
os atendimentos nas áreas de

odontologia, consultaspediátri
cas e a farmácia básica, já está
funcionando normalmente.

O local foi atingido pela
enxurrada, que danificou
móveis, vacinas e curativos.
Os atendimentos emergen
ciais estão sendo realizados
temporariamente no posto de
saúde do Caic e no Pama do
Czerniewicz. Já as consultas.
de rotina estão sendo remar

cadas para uma nova data.
De acordo com o secretário,
a equipe estuda realizar um

�
mutirão para agilizar os aten

� dimentos prejudicados por
� conta da enchente. O serviço.
il! deve ser realizado num sába-

Local foi atingido pela enxurrada e perdeu móveis, vacinas e curativos do, em data a ser definida.

.Mudança
de bairro

Depois de duas semanas

alojados no coso de parentes, o

dona-de-casa Meri Inác.io, 28
. anos, decidiu mudar-se do Bor
ro do Rio Molho ·para o Bairro
João Pessoa. Elo, o marido e os

dois filhos, de 1 e 7 anos, mo
ram no RI 66, perto do 5a capela,
há cerco de um ano. 'Tenho medo
do que possa acontecer", comen
tou Meri.

RUAS INTERDITADAS
Ruo Adolfo Antônio Emmen�

doerfer (Rio Molha); Estrada
Geral Garibaldi (Jaraguozinho);
acesso à localidade de São Pedro
(Garibaldi); acesso à Tifo Javali
(Rio Cerro); João Januário Ayroso
(fundos Porque Malwee); Ângelo
Torinelli (Vila Novo), parcialmen
te bloqueado; Rua Irmão leandro
(Vila lenzi), .perciulmente blo
queado; Marcelá Barbi (Vila len
zi); Elza Tropp Meyer (Garibaldi),
parCialmente bloqueada.

Moradores tentam voltar à
rotina depois da enxurrada

�"
GUARAMIRIM

Moradores de Guaramirim
também tentam voltar à roti
na depois da enxurrada que
causou alagamentos e desliza
mentos de terra. Na Rua Gerô
nimo Corrêa, no Centro, e nas
proximidades do Posto Gua
ramirim, a Prefeitura realiza
melhorias ua tubulação para
facilitar o escoamento da água
das chuvas. Em

ou�s
ruas do

município, os esfo ços estão
concentrados na re ação de
barreiras, limpeza e valas e

das bocas-de-lobo.
Em relação às famílias que

tiveram as casas atingidas, a

Prefeitura está auxiliando com
a doação de cestas básicas, ali
mentos, água e kits de higiene
pessoal e limpeza. De acordo
com a assistente social Franci-·
ne Espezin, aproximadamente
100 famílias de baixa renda
atingidas foram visitadas des-

de o início da enxurrada.
Os bairros mais atingidos

foram: Vila Amizade, Recanto
Feliz, Nova Esperança e o Lote
amento Schmidt, nas proximi
dades da SC-413. Há dez dias,
cerca de 70 pessoas permane
ciam desalojadas e 30 estavam

desabrigadas. Conforme a assis
tente social, duas famílias que
moravam em casas que correm

risco de desabar estão abrigadas
na Igreja Sagrado Coração de Je
sus, na Vila Amizade.

DOAÇÃO
Francine destacou que es

tão faltando colchões para as

famílias carentes atingidas pe
las chuvas. Quem quiser doar
pode entrar em contato com a

Secretária de Bem-Estar Social
pelo telefone 3373-3.397 ou se

dirigir à Rua 28 de Agosto,
2077 (em frente à Prefeitura),
daszh às 13h.
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Tragédia desperta para prevenção
Catástrofe levanta discussão sobre desmatamento e construções irregulares
JARAGUÁ DO SUL

O ditado popular "prevenir é
melhor que remediar" nunca es

teve tão em uso. Diante da catás
trofe climatológica que castigou
as cidades catarinenses, inclusive
Jaraguá do Sul, tem se discutido
sobre o que poderia ser evitado
ou pelo menos, amenizado.

O governador Luiz Henrique
da Silveira, em visita a Itajaí na
última sexta-feira, dia 5, garan
tiu que após o caos, o Estado
vai investir em medidas pre
ventivas. "Temos que analisar
as causas do desastre e impe
dir que ocorra novamente. Va
mos sair dessa tragédia não só
com a reconstrução, mas com

um projeto que impeça a repe
tição", disse.

O fato é que os alagamen
tos e principalmente, desliza
mentos trouxeram à tona outro
problema: o desmatamento. De
acordo com a secretária execu

tiva do Instituto Rã-bugio, Ong
facada em ações de educação
ambiental, Elza Nishimura Wo
ehl, a tragédia deve servir para o
homem repensar certos hábitos
e costumes. "Espero que essa

Em·presários
vão a Brasília

Presidentes de Associa

ções Empresárias das cidades
afetadas pelas enxurradas via
jam amanhã a Brasília onde
se reúnem com o Ministro da
Fazenda, Guido Mantega. O

governador do Estado, Luiz

Henrique da Silveira, também
estará presente. ,

O objetivo do encontro é
levar até o governo federal as
necessidades da classe empre
sarial catarinense diante das

perdas geradas pelas chuvas.
"Nossas reivindicações estão
facadas em financiamentos e
em linhas de capital de giro
para as empresas afetadas",
revela o presidente da Acijs,
Guido Bretzke, que participa
rá da reunião.

De acordo com documen
to elaborado pela Comissão

Intermunicipal de Reconstru

ção, o Vale do Itapocu deixou
de movimentar mais de R$
143 milhões durante os dias

preocupação não seja tempo
rária. Tem que evitar o desma
tamento. Evitar. tirar vegetação
dos morros. Onde ocorreram

problemas, havia a interferên
cia do homem", comenta.

Para ela, antes de pensar em
construir, ou até mesmo de com

prar um terreno é preciso avaliar
se o local é adequado para o em

preendimento. '1\ntes decomprar
o terreno deve-se-procurar os ór
gãos fiscalizadores na Prefeitura

para saber se é possívelmexer no
local. Tem que ficar atento para
saber se tem córrego, se temmata
ciliar ou se é área de preservação
permanents", argumenta.

O Plano Diretor de Organi
zação Físico � Territorial de Ia
raguá do Sul, lei complementar
de 2007, prevê normas de uso

e ocupação racional do solo
no município. Mas de acordo
com um dosrelatores do doeu
menta, Osmar Günther, após a

catástrofe, os critérios devem
fiêàr mais rígidos e novos estu
dos sobre a composição do solo
devem ser realizados.

DEBORA VOLPI Para 6ünther, é preciso investir em estudos preventivos e ações de fiscalização

As autoridades têm
quetérpreocupaçüo

.

com a prevenção. Os
governos nnhelhem
com atendimento de
soeorre, nüo se penso
em prevenção

Mapeamen"tb

O Correio do Povo: O que
o Plano Diretor prevê sobre
construção nas encostas?

Osmar Günther: A cons

trução em encostas com 30%
de declividade não é aconse

lhável, porque são áreas de
risco. Mas existem técnicas de
engenharia que possibilitam a

construção em áreas inclina
das, desde que obedeçam as

curvas de nível e que a vegeta
ção seja preservada. Para isso,
é preciso conhecer a composi
ção e a estabilidade do solo. Es
tudo que não existe em Iaraguá
e que precisa ser feito o quanto
antes. Já estamos bastante atra
sados nisso.

OCP: . O que. aconteceu
em Jaraguá do Sul poderia
ter sido evitado ou ter um

impacto menor?
OG: Não há controle hu

mano sobre as intempéries.·
Mas poderíamos minimizar
os impactos. A natureza deve
ser respeitada. Ocorre que

o comum é "correr atrás do
prejuízo" . e "chorar sobre o

leite derramado". Não se tra
balha com prevenção, com

respeito ao meio ambiente
e não se segue às normas

técnicas e legais. Com isso,
acabamos tendo grandes
prejuízos materiais e o que
é pior, perdemos vidas. É
preciso uma mudança de
enfoque, . investindo em

prevenção, conscientização
e fiscalização.

ninguém se preocupou
com aquele ponto. Essa é
a maior prova da falta de
importância que se dá para
esse tipo de assunto, que é
de caráter técnico. A área
deveria ter sido objeto de
estudo, através de um diag
nóstico geotécnico.

OCP: Quais medidas são
cruciais para frear as cons

truções irregulares? _

OG: Obediência às nor

mas e intensificação da fis

calização, capacitando os

técnicos e os fiscais. Mas
temos que ter um mapea-

OCP: Muito tem se fala
do que há cerca de 40 anos

houve um desbarrancamen- I

to no local onde aconteceu a

tragédia na Barra. Isso não
foi suficiente para evitar o

desmatamento. Aquela re

gião poderia ser considera
da uma área de risco?

OG: Foi preciso ocorrer

algo trágico. para se lem
brarem que há 40 anos já
havia problemas no local.
Durante todo esse tempo,

menta geotécnico, uma caro,
ta precisa de declividade do
solo e atualização da carta

enchente do município.

OCP: O que uma pessoa
precisa saber antes de com

prar um terreno?
OG: Tem que procurar

previamente os órgãos licen
ciadores. Contra a natureza
não há jeitinho. Ela pune

. severamente, independen
te da multa do fiscal. Em
princípio, todas as áreas de
encostas, margens de rios e

baixadas alagadiças devem
ser evitadas.

S·
. & Z· CONSULTORIA

lquelra _
tettet' HABITACIONAL

Processo para liberação de FGTS elou
finánciamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto,
• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA:
Aposentados e pensionistas, Funcionários Públicos
e Funcionários das empresas:
Weg, Duas Rodas e empresas conveniadas.

iran@netuno.eom.br
Fone (47) 3370·9849
Av. Prel. Waldemar Grubba, 2655· Vila Lalau
(00 lado Bese Portal) • Jaraguá do Sul
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Acidente com vítima fatal na BR-280
Caminhão e carreta bateram provocando a morte de Jorge Bezerra, 38 anos

Um caminhão e uma carreta

se chocaram na BR-280, em fren
te à Fazenda Weg, na manhã de
ontem, em direção a Jaraguá do
Sul, provocando a morte do ca

minhoneiro Jorge Luiz Bezerra,
38 anos. Um Santana Quantum
que passava no momento do aci
dente acabou se envolvendo na

tragédia batendo na traseira da
carreta da vítima. O motorista
do caminhão, placa :MFP-7094,
de Tijucas, Cláudio Gonçalves,
40 anos, ficou gravemente ferido
e foi encaminhado ao Hospital
São José. No Santana, guiado por
José RenilsonAfonso da Silva, 34
anos, e com três passageiros, nin
guém se feriu gravemente.

Por volta das 7h os carros for
mavam urn engarrafamento na

BR-280 e provocaram o choque
de uma moto CG contra uma

picape prata. Enquanto o piloto
era atendido pelos bombeiros, o
fluxo aos poucos era normaliza
do levando os veículos da fren
te a alcançarem o causador dos
transtornos. As causas exatas

não foram levantadas pela po
lícia, mas o cenário do acidente
logo à frente indicava o choque
frontal entre os veículos de

grande porte e o envolvimento
de um carro de passeio.

A carreta, que ia rumo a BR-
101 e transportava cimento, esta
va capotada às margens da estra
da. A carga estava espalhada pelo
mato e o motorista, Bezerra, já es
tava sem vida. Da boléia do outro
caminhão, não se imaginava so

brevivente, as barras de aço que
'seriam levadas para Guaramirim
para fundição foram lançadas
contra a cabine, destruindo-a por
completo. Mas, Cláudio Gonçal
ves, apesar das lesões gravíssi
mas, ainda respirava. As fraturas
no rosto, pelo corpo e hemorra

gia interna pediram ação rápida
dos Bombeiros de Guaramirim.
No Hospital São José, sua perna
direita teve que ser amputada.

O motorista do carro de pas
seio e os três passageiros foram
encaminhados ao Hospital São

José 'com escoriações leves. Na
Polícia Rodoviária Federal não
há ainda versão sobre as causas

do acidente. O trecho deve ser
'

duplicado no próximo ano.

FREDERICO CARVALHO Motorista perdeu a vida em acidente envolvendo caminhão, carreta e carro de passeio na BR 280 ontem

Obras de ampliação na antiga Escola Municipal José Pasqualini

Reforma de centro infantil

amplia vagas em Corupó
Na próxima sexta-feira (12)

será inaugurada a ampliação' e
reforma do Centro de Educação
Infantil Pequeno Polegar. A ce

rimônia, realizada pela Secre
taria Municipal de Educação;
será às 19h na Rua Werner We
ber, número 37. Com a amplia
ção serão oferecidas, em 2009,
cerca de 40 vagas para crianças
de 1 ano e meio a 3 anos.

Foram investidos R$ 102 mil

para a reforma. A verba foi pro
veniente do FUndo da Infância e

Adolescência (FIA) - R$ 35mil-,
de doação da empresa Weg - R$
35 mil -, de particulares - R$ 1

mil - e de contrapartida da Pre-
. feitura no valor de R$ 20 mil.

No projeto o prédio ganhou
,� três novas salas com banheiros

� adequados à educação infantil.
is O galpão da José Pasqualíní foi
transformado em um ambiente

da administração, com sala de

professores, refeitório e área co

berta de recreação. A cozinha e

a despensa foram reestruturadas
para, de acordo com a secretaria,
adequar melhor o espaço para
preparo e armazenagem dos ali
mentos. Segundo a secretária

municipal de

Educaa-
o, Cultura,

Esporte e Lazer, Di a Seibel, a
nova Pequeno Poleg "melhora
as condições de ens' e de tra

balho na educação' antil" .

.

Até o final deste ano a CEI

permanece oferecendo 23 va

gas, a: partir de janeiro do ano

que vem serão aberta as matrí
culas para as novas vagas. Em
decorrência da ampliação,
quatro profissionais da edu
cação aprovados no concur

so realizado em março deste
ano devem ser chamados para
contratação em 2009.

Morrem dois
em MafrQ

Na cidade de Mafra, o

fim de semana também foi
violento. No domingo pela
manhã um caminhão bateu
no veículo Pólo que cruzava

à BR-116, próximo ao trevo
do km 12. Mauro Adalberto
Müller, 54 anos, de Jaraguá
db Sul, e Rosana Aparecida,
28 anos, morreram no local.
De acordo com informações
da polícia local o entronca
mento da via com a BR-280,
sentido Canoinhas tem um

largo histórico de acidentes
com vítimas graves e fatais.

Müller, conhecido como

Tati, além de bancário, teve
uma longa carreira nos grama
dos e nas quadras. Foi jogador
do Baependi e também defen
deu a Seleção de Futsal e de
FUtebol de Jaraguá do Sul. Será
lembrado por levantar a bandei
ra do esporte na região. .
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NAO
QUEREM
VENDER?

Minha amiga me fez um favor.' Foi
a uma, loja fazer um orçamento das
minhas cortinas novas. Posso dizer
que estou injuriada com a maneira
como ela foi atendida. Uma loja con

ceituada, tradicional. mas com um or

çamento explorador e um atendimento
péssimo! Fora algumas exceções, as

pessoas não esperam ser tratadas
como VIP's, clientes especiais. Elas
querem apenas um mínimo de dedica
ção, atenção e respeito. Não sei como
conseguem se manter no ramo. Con
segui minhas tão sonhadas cortinas
novas numa loja nem tão conhecida,
mas pela metade do preço e com um

I

atendimento de primeira. Aliás, é bom
. 0 pessoal do comércio abrir o olho
nessa época de compra. Toda pessoa
que entra numa loja, esteja ela bem
ou mal vestida, de salto ou de chinelo,
de gravata ou de bermuda, de carrão
ou bicicleta: é um cliente! Vai comprar,
vai gastar, vai pagar e sempre pode
voltar. Atendimento ruim não é sinal'
de perder uma venda. Mas de perder
um freguês. Pro sempre!·

\.

MULHER----------

DIVÃ COM JANIFFER ZAMBONETI MASSANEIRO

QUEM É VOCÊ: Tenho 25 anos, sou casada, formada em

Administração com Habilitação em Marketing e pós-grad
uada em Publicidade e Propaganda. Atuo na área de Mar

keting da rede Angeloni. Acredito que a felicidade está
nas coisas simples, que o orgulho e a maldade não levam
a nada, e que a família e os amigos verdadeiros são nos

sos maiores tesouros.
TRABALHO: Paixão.
FAMíLIA: Tudo e mais um pouco!
BElEZA: conseqüência do seu estado de espírito.
QUALIDADE: sinceridade.
DEFEITO: ansiedade.
PRAZER: cemerlll
ESPECIAl: Hugo, meu marido e melhor amigo.
LIVRO: A menina que roubava livros, Markus Zusak.
Filme: A procura da felicidade.
PERFUME:- 212 Co rolina�Herrera.
HOMEM: pode ser dois? Meu pai e meu irmão.
MULHER: mínhe mãe amada.
SONHO: viajar pelo mundo.
LUGAR: Pousada Villa Paradiso - Praia de Bombinhas.

POçÃO MÁGICA: "Seja qual for o seu sonho, comece a

realizá-lo. A ousadia contém em si genialidade, poder e

magia. Comece agora." GOETHE .

BRUXAS? SIM
Toda mulher já foi chamada de bruxa, na cara. ou

pelas costas. Pensando bem, talvez tenhamos mesmo
algo de bruxa. Afinal. nós chegamos ao fim do mês
fazendo mágica com o dinheiro. Nos transformamos
em onça quando o safado olha despudoradamente
para aquela loirona. Somos extremamente intuitivas
(quantas vezes ele chegou em casa molhado até os

ossos porque não levou o guarda chuva que você re

comendou?) Porque falamos ao telefone ao mesmo

tempo em que comemos, vestimos o filho, olhamos a

panela no fogão e decoramos tim tim por tim tim os

detalhes da história da amiga do outro lado da linha.
Talvez sejamos bruxas, mas também atendemos (e
até preferimos) pelo nome de anjo ou mulher.

SECRETO DEMA1S
Hoje em dia é comum nas brincadeiras de amigo secreto

que se faça uma lista onde todos os participantes coloquem
o que desejam ganhar. Justamente para facilitar a vida de
todo- mundo. Aí sai a listinha, cada um dizendo o que quer
(produtos de beleza são campeões entre as mulheres e, entre

.

os homens, joguinhos de vídeo gome - o que mostra como

é difícil para eles, crescerem). Numa "leva" de 50 pessoas,
. todos especificaram o que querem de presente. Menos a pes
soa que você pegou! E aí? Como faz?

.

'I'
• •

.'�
•

FILAS
Faltam ainda alguns dias para o Natal. mas li cidade já
entrou no clima, especialmente com um belo e saudoso
sol. Dizem que brasileiro deixa tudo para a última hora
e isso não é uma mentira completa. Mas os prevenidos
já se anteciparam e lotaram o calçadão nesse fim de se

mana. Gostoso demais ver a animação e a ansiedade do
povo. O que dói mesmo é esperar horas por uma vende
dora, por uma cabine para experimentar as "roupitchas",
depois na fila do caixa, na fila do restaurante, na fila do
caixa eletrônico... Mas é assim mesmo. NãO adianta se

irritar, espernear, gritar. Espere pacientemente pela sua

vez. Paciência nessa época é tudo.

MEGA FESTA
E vem por aí uma festa para destacar nossa região no

mapa e abalar os apaixonados por música techno nas

suas mais variadas composições. O Slogan já diz muita
coisa: "Três estados, três cidades e um só objetivo: Viver
todas as possibilidades". Rio e Minas já receberam a

super balada. Agora é a vez de Santa Catarina, mais pre
cisamente, Guaramirim. Fiquem espertos na agenda Po
rAcaso da semana, que sai aqui no OCP na quinta Ielm.

. PROMOCÃO SHOW
A Loja C(Jf"m�a entrou no espírito de �atal e en

tendeu que nÓs mulheres queremos mais nessa

época do que normalmente. Então, uma promoçãó
para gente poder levar mais algumas pecinhas,
além das que estavam previstas. R$ 350 reais em

compras e você ganha R$ 40 pro gastar na próxima
aquisição. Gostei disso, Andréia! Ah sim, a loja
também está com a opção do cartão presente, para
facilitar a sua vida na hora de presentear. E quem

, nãQ..Qostaria de um mimo da Loja &lrmela;,Preciso
dizermais? Acesse o site e curta um bocadinho do
que tem por lá: www.lojacarmela.com.br.

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais urn dia?

Não gente. Eu não vou tirar. fé
rias. Até porque se eu tirasse férias
o jornal teria que disponibilizar um
caderno extra só pro mim. Afinal.
praia, verão, homens bronzeados,
caipirinhas (não estou falando de
mim) na beira mat baladas nervo
sas..., isso renderia muito assunto

para esse espaço. Estarei por aqui,
com vocês cantando Gingle Bell e
Adeus Ano Velho. Como diz um ami
go meu: "Tomo junto e embolado".

Tém um pé de acerola no meu

quintal. Adorei e já me empolguei.
fstou pensando em dar um pulinho
numa agropecuária e comprar al
gumas sementinhas pra plantar
naquele espaço. Se eu não me

.

conter ou se ninguém conseguir me
impedir, logo viro agricultora em

plena zona urbana.

Hoje é o Dia da Fonoaudióloga.
, Além disso existem aquelas come

morações informais no nosso calell�
dário e SÕO essos que me chamam a

atenção. Vocês sabiam que hoje é o
, Dia do Alcoólatra Recuperado? Tudo
bem que é uma grande vitória e dig
no do mais absoluto respeito aquele
que consegue largar o vicio... mas; é
estranho ficar criando tantos tipo de
"comemorações'i� não?

SOU,FÃ'
Hoje marca os 31 anos do falecimento
de Clarice lispector, uma escritora
brasileira que usava de um estilo in

trospectivo, estilo esse que revirava
o seu interior buscando respostas e

muitas vezes bagunçava os próprios
questionamentos. E porque eu adorei
todos os textos que li dela até;'hoje,
deixo aqui um trechinho simples e

profundo: "

"Suponho que me entender não é
uma questão de inteligência e sim
de sentir, de entrar em contato ... Ou
toCá; ou-não toca."
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NA lEtONA

A MAIS BEM PAGA DE HOLLYWOOD
Angelina Jolie recebe cerca de US$ 15 milhões para fazer um único filme
Angelina Jolie é a atriz

mais bem paga de Hollywood,
segundo o ranking anual fei
to pela publicação especiali
zada na indústria do cinema

Hollywood Reporter.
Segundo o ranking, Jalie

pode ganhar até US$ 15 mi
lhões por apenas um filme.

Ela está à frente das atri
zes Julia Roberts e Reese Wi

therspoon, que foi apontada
como a mais bem paga no

ano passado e agora aparece
na terceira colocação. Já as

vencedoras do Oscar Nicole
Kidman e Halle Berry podem
ganhar até US$ 10 milhões

por uma produção.
Jolie, de 33 anos, ganhou

US$ 15 milhões este ano pelo
filme O Procurado e pode le
var até US$ 20 milhões para
estrelar a seqüência do filme.
No ano passado, ela pegou a

segunda colocação na lista.
Atualmente a atriz está em

cartaz com o filme A Troca, de
Clint Eastwood.

Mas cada vez mais envol
vida com a família, Angelina
Jolie pode abandonar os sets

de gravação em breve. Em en

trevista à BBC, a atriz disse

que quer se focar na criação
dos inúmeros filhos e' deve
diminuir o ritmo de trabalho

gradualmente, até abandonar
o cinema definitivamente."Eu
não planejo atuar por muito

tempo. Estou preparada para
fazer algumas coisas agora, e

ir parandoJentamente. Quero
estar pronta para ser avó al

gum dia", disse a musa.

DECLÍNIO
A publicação afirma que,

no entanto, os salários das
atrizes de Hollywood estão em
declínio e ficam atrás dos ren
dimentos do atores masculi
nos. Will Smith, par exemplo,
chega a levar US$ 25 milhões

por �m único papel.
Já o marido de Angelina [o

lie, o ator Brad Pitt, chega a em

bolsar até US$ 20 milhões por
uma produção. O Hollywood
Reporter também publicou um

ranking sobre as "mulheres
mais poderosas" do mundo do

.

entretenimento americano. A
vencedora foi a apresentadora
de TV Oprah Winfrey, que está
no topo da lista por sua "imen
sa influência cultural", diz a

publicação.
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CRÔNICA

PATRíciA MORAES, JORNALlS1A

Aos homens da
minha vida

Sempre ouvi queixa das mulheres em rela

ção aos homens. E a tal tese de que nós evolu
ímos tanto que eles ficaram no caminho meio

perdidos sem saber o que fazer. Discordo com

pletamente. A mudança foi da sociedade toda,
não uma questão de gênero, que me desculpem
as feministas de plantão. Três homens marca
ram e marcam fortemente aminha vida e fazem
com que eu tenha a certeza citada acima.

O primeiro foi meu pai. Um figurão forte,
que fala grosso e sempre assustou os meus pre
tendentes. Lembro de uma vez que ele ficou um
mês sem falar com a minha mãe. Ela saiu para
jantar com as filhas e uma amiga enquanto ele

viajava. Ele enfrenta as gozações até hoje. Fora
esses colapsos machistas, meu pai é moderno.

-

Minha mãe sempre trabalhou fora. Ele cozinha
até melhor que ela, embora deixe a casa imitan

do um cenário de guerra.
Sempre foi um sujeito carinhoso e de muito

caráter. Chorou ao saber que iria ser-vovô pela
primeira vez. Baba nos netos e dá colo para as

filhas até hoje. Os genros foram incluídos de tal
maneira que são chamados de filhos. Gremis
ta fanático, ele leva o neto vestido lle colorado

para tudo que é lado.

Depois veiomeumarido. Um cara encantador.
Temos as nossas brigas, claro, mas nada muito

preocupante. Embora ele não adivinhemeus pen
samentos (toda mulher sonha com isso), eu me

pergunto por que fui tão sortuda. Ele se alegra a

cada conquista minha. Se preocupa quando não'
me alimento direito. Ajuda a fazer a lista de com

pras e a faxina da casa. Coloca a mão na massa

literalmente e faz o melhor bolo que já comi em
toda a minha vida.

_

O colo dele é o meu refúgio.
Nele esqueço todos os problemas.

O terceiro é o meu filho. A criatura mais es

pecial que Deus criou. Desde que nasceu mu

dou a minha vida. Ainda no hospital eu me

pegava babando olhando ele dormir. Já com

dois anos ele continua a me surpreender. Na
hora das brincadeiras brutas o avô e o pai são
os escolhidos. Quando cansa recorre aos meus

braços e diz "sai papai", ele quer atenção exclu
siva. Com as duas mãos apontando para o peito
ele olha e ainda ordena "aqui mamãe". Eu toda
boba deito no ombro dele para receber cafuné.

Os homens são seres extraordinários, tão

mais simples que nós, as complexas e sempre
insatisfeitas mulheres. Se divertem jogando ví
deo game mesmo com os cabelos já grisalhos.
Passam horas discutindo lances de futebol. Não
se importam se o sapato do amigo é mais caro

que o deles. São infantis e homens de negócio
ao mesmo tempo.

Não passam a vida tentando achar uma ma
neira de diminuir o manequim. Não sabem a

diferença entre estrias e celulites. Eainda não
sobrevivem sem nós, as mulheres.

• patipaulamoraes@hotmail.com

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• 0.0.7 - Quantum OI Solace (Leg) (14h3D - quo, qui,
sex, sob, dom) (16h4D - todos os dias)
• Os Estranhos (leg) (19h, 21 h - todos os dlos)

II Cine Mueller f'
• Eu, Meu Irmõo e Nossa Namorado (Leg)
(14h, 16h, ISh, 2Dh, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Vicky Cristina Barcelona (Le�)_--'--....

(14h30., 16h30, 19h3o.,'21 h30. - todos ôs dias)

• Cine Neumorkfl
• 667- Quantum OI Solace (Dub)
(14h26, 16h5D - todos os dias)
• Fatal (Leg) (19hIo., 21h4o. - todos os dias)

-\ill CiRe Neumorkt 2
• 0.67 - Quantum Df Solace (19h46, 2l h5D - todos os

dias) (14h5D, 17h �'Sex, seg, ler, qua; quit
• Madagascar 2 (leg) (15h, 1 7h - sob, dom)

• Cine Neumnrkl 3
• o. Traidor (leg)
(14hI6, 16h40., 19b2o., 21h2D-todos

.. Cine Neumorkt 4
• Quase Irmãos (leg)
(Hh3D, 16p�O, 19b30,11h3o.-to

• Cine Shopping 2
• Um Se redo Entre Nós (leg) (15hl O. - quo, qui, sex,
sob, dom) (17hl 0., 19h1o., 21 hID - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Bezerra de Menezes - O Diório de um Espírito (Dub)
(15h - quo, qui, sex, sob, dom)
(16h30, 18h, 19h3o., 21 h - todos os diaS)

JOINVlllE
• Ci ne Cidade 1
• 0.0.7 - Quantm Df Solace (Dub) (19h, 21 hI o.
- seg, ter, quo, qui, sex) (19h25, 21 h25 - sob, dom)
• Caçadores de Dragões (Dub)
(17h5D - sob, dom)(14h, 15h4D, 17h2D
- seg, ter, quo, qui, sex)
• Madagascar 2 (Dub)(14hlo., 16h - sob, dom)

• Cine Cidade 2
• Missõo Babilônia (leg) (14h - seg, qui, sex)
(15h5D, 17h4D, 19h3o., 21 h2o. - todos os dias)
• Os Mosconautas (Dub) (14h - ter, quo, sob, dom)

• Cine Mueller 1
• Rede de Mentiras (Leg)
(14hI5, 16h4D,-sex, seg, ter, quo, qui)
(19h15, 21 h5D - seg, ter, qui, sex, sob, dom)
• Madagascar 2 (Leg) (15h- 17h - sex, sob)

't'ffi

• Cine Neumarkt'5
• Colegiais em Apuros (leg)
(14h, 16hlo., 19h, 21hlD - todos os dias)

• Cine Neumo
• Casa do Mõe
(14h40, 19h50 os dias)
• Um Segredo Entre Nós (leg)
(17hlo., 22h': lodos es dias)

DVD

Retrato de
Bob Dylan

Esta é uma jornada nado convencio
nai do vida de Bob Dylan. Seis atores di
ferentes retratam o artista em uma série
de personalidades que oscilam. Poeta,
profeta, um marginal, foro-da-lei, um

dissimulado, mártir do rock & roll - iden
tidades trançados juntos.

LIVRO

Sua felicidade
é sua escolha

Este romance começo pelo fim de um

casamento. Ane vê seus planos desmoro
narem quando o marido, Alan, o aban
dono por uma mulher mais jovem. Elo é
convencido por um tio o viajar poro o pa
rodis/aca Paraty. É o início de uma jorna
da em que Ane leva na bagagem, além do

coração ferido, toda a amargura de uma

história que elo criou para si mesma.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
lívio se revolto com o o�usaçõo de Ramiro.
Belarmino fico desanimado com o abandono
de Cormindo, e Aurora tento animo-lo. luli diz
o Heraldo que o polícia ainda nõo sabe nado
sobre o desaparecimento de Heitor. Semíromis
nõo se conformo com o postura de Belarmino.
Celeste conlessa poro Corminda que estó preo
cupado com o ligaçõo entre Diego e Antonelo.
Flor de lys aplico um golpe que aprendeu com

liu, Suzete comento com lívia sobre os bonecos
de Wu e elo se lembro que eles guardam um

segredo.

TRÊS IRMÃS
A família Jequitibó almoço com Lózaro. Pacífico
e Glauco desmaiam e Sóvio roubo dinheiro de
Glauco. Valéria mando Vidigol e Chuchu volta
rem poro o RJ. Vidigol e Chuchu chegam 00 Rio
e se deparam com Excelência. Dudo vai 00 Rio
tentar recuperar seu patrimônio. Alfredõo roubo
dinheiro do caixa do cantina. Nélson encontro

Neuza de malas prontos. Dora vai à monsõo dos

Áquilo lolor com Paulinho. Gregg e Alma võo 00

Hotel Caromirim falar com Valéria. Suzana che

go em coso e encontro Violeta à suo espera.

A FAVORITA
Irene delende Floro. Catarina e Stela se diver
tem no proia de Copacabana. Romildo conti
nuo com seus negócios ilícitos. Flora ameaço
Holley, e ele juro que vai colocó-Io no cadeia.
Didu leva Alício poro trotar do dente num Posto
de Saúde. Alício é ótingido por uma bolo per
dido. Dodi forjo um flagrante e Halley é preso
por porte de drogas. Zé Bob é segUido por um

capanga de Dodi. Holley telefono poro Cilene
e diz que foi preso. Pressionado por Gonçalo,
Cilene conto que Holley é seu neto.

CHAMAS DA VIDA
Tomós 1010 poro Ivon-ete que perguntou se o

filho era dele e elo negou. Ivonete diz que
Vilma o subornou poro falar que o filho era de
Pedro. Tomós diz que tem nojo de Ivonete e vai
embora. Xavier corre atrós de lipe. Lourdes diz

que Tomós também mentiu poro Ivonete. Xavier
tento atirar em lipe. Lipe consegue escapar. De
moro consegue tirar Vivi do quarto. Pedro ogro
dece Demoro. Demoro diz que deve o vida dele à
Vivi. lipe invade uma obro, e entra em um cano

de esgoto. Xavier corre otrós dele.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
A ligo do Bem luta contra Tulõo, Pisodeira,
Curupira e Mulher-Zumbi. Popa-Figo revelo ter

uma doença contagioso. Cléo, Carvalho, Noé e

Perpétuo vêem feridas em seus corpos. Perpé
tuo lanço raios contra Popa-Figo. Melquior e

luciano encontram o Homem-Pesadelo. Mar
celo luto com Curupira e Aquiles com Tufão.
Rosano luto com Mulher-Zumbi e Mario enfrento
Pisodeiro. luna e ísis discutem com To�o. fias o

pressionam poro tomar uma decisão. Nadir e Eze

quiel conversam sobre o estado de saúde de Érico.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE MUNDO ARTISTICO

E'levador
o caipira vai com a família passar
uns dias na cidade. Ao chegar a um

hotel, para estupefato em frente ao

elevador, tentando entender, para
que servia uma porta com tanta luz
piscando. De repente, uma senhora
bem velhinha entra no elevador,
a porta se fecha e ela desapare-
ce. Pouco depois a porta se abre
novamente e o caipira dá de cara

com uma loira bonitona. Entusias
mado, ele grita para o filho: - João,
depressa! Vá correndo chamar a sua

mãe!

-,

Depois de incêndio
Xuxa vai se mudar
Provisoriamente morando no aparta
mento da mãe, Xuxa Meneghel já está
providenciando sua mudança. Com o

princípio de incêndio ocorrido em seu

imóvel, a Rainha dos Baixinhos está
um pouco traumatizada e já decidiu
que não ficará mais lá, e tem uma

nova moradia. A apresentadora só

aguardará o fim das obras da mansão
luxuosa que comprou recentemente,
para trocar de endereço.

Grazi recusa
R$ 200 mil
Grazi Massafera revelou que deixou
de ganhar R$ 200 mil de uma imobili
ária do Sul do país, só para não falhar
com sua age'nda nas gravações da
novela de Miguel Faillbella. Mas, Gra
zi pode se dar iI esse luxo. Contratada
da Globo até 2012, ela recebe salário
mensal de R$ 25 mil. Ela também
recebe até R$ 35 mil, para parílclpor
de eventos, e pede de R$ 300 a R$
500 mil por publicidade.

SUDOKU

• Adestramento de cães • Aluguel de cães para guarda •

• Banho e Tosa • Creche para cães •

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem •

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, PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva
com trovoadas em todas as regiões do Estado
devido a áreas de instabilidade ligadas a uma

frente fria no mar. Há risco de temporal isolado.

�

NOVA cnESCENTE CHEIA MiNGUANW

HOJE
MíN: 1$° C
MÁX: 31°C
So!

QUINTA
MíN: 18° C
MÁX: z-c
Nublado com pancadas
de chuva

QUARTA
MíN: 18 C
MÁX: 29"

i

Nublado com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Esta é u!'la fase em

que voce começa
a questionar sua

visão de Deus. Haverá uma ten

dência ao otimismo e à fé, isso é
ótimo para você neste momento.

Procure abrir seu coração para
essa energia divina que toma
conta de você durante o mês.

L� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
,

.: ') Com a entrada
� u,...-; de Vênus em sua

casa dos relacio
namentos você pode esperar por
surpresas. Se estiver só, pode
esperar por alguém especial. Se já
for comprometido, uma melhora
acontecerá no setor amoroso. As
parcerias são beneficiadas.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Fase ótimo para
o romance eo

estabelecimento
de uma nova relação. Se tiver
filhos vai se surpreender com a

melhora. O amor estará presente
e você verá a vida mais colorida
nesta fase que começa agora e

segue durante todo ano.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Com a entrada de
Vênus em Aquário
sua vida social fica

mais movimentada. Os trabalhos
em equipe"são beneficiados.
A vida profissional continua
abençoada e algumas decisões

'

definitivas para o seu futuro
devem ser tomadas.

TOURO
(21/4 a 20/5)

.

O sucesso e a pro
jeção profissional
começam a se fazer

mais presentes e sua imagem
passa por melhoras efetivas.
Essa fase começa agora e se es

tende até o final de 2009. Ainda
este mês ela chega suavemente
e se estende num crescendo.

r "" CÂNCER

�.� (2}/6 a �1/!)
'-'-:"_'.;;, Ha tendencla a

: ; tratar o amor com

mai� respeito, pois
você percebe a necessidade de
fazer algumas mudanças- efeti
vas para que ele possa florescer
com mais saúde. Os medos se

amenizam e você consegue con
fiar mais. Momento de en!rega.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Início de ótima
fase no ambiente
doméstico. Apro
veite para arrumar

a casa e principalmente receber
amigos e parentes queridos. Sua
casa será um lugar de'iimor e
aconchego durante todo ano.
Renove as energias.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O traballro tende
a ficar mais leve,
com a entrada de

Vênus em sua casa do trabalho.
O momento é bom para aquietar
seus temores e ansiedades. Bom
também para cuidar da saúde
do corpo praticando exercícios
específicos como a yoga.

13í12 19112

. SEXTA

MiN: 18° C
MÁX: 2£° C
Nublado

SAGITÁRIO

(.r
_.,

(22/11 021/12)
Se estiver passan
do por uma fase
difícil com irmãos

ou primos,

eS�é
o momento

para deixar as oisas claras. Os
estudos superi es também pas
sam por ótima se, se estiver
pensando em guma espécie de

especialização, vá em frente.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

,.",j. Otima.fase para
dar início a algum
hivestimento de

longo prazo. Se estiver pensando
em comprar algum imóvel, este

, é o início de uma ótima fase. Se

prepare para ganhos inespera
dos e propostas de trabalho que
você nem mais contava.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

8/12 ,

Adriano Koth
Alberto Correio
Alberto Leoni
Alexandre Cesar Maske
Allisson Fogaça
Cossiono Andreoto
Celso Deretti
Cintia Taba
ClaudimorÍl Weller
Clousionei Josiel lesuino'
Eduardo B. F. Muniz
Elenirson do Racho
Esdras B. Bolduan
Ingrid John
Jairo Renato Gessner
Jose Adriano
Koyman Henrique Ropeloto
Lino Minotti
Luciano José Bartolini
Márcia Pimentel
Maria Conceição Baratta
Maria Iracema Nitzke
Mario M. S. Bettoni
Maria Pachwski Formigari
Matheus de BFum Krueger
Milena Vitória Natoli
Mirian Mela0
Neuci Delai
Ondina S. Riedtmllnn
Osli de Souza Bertoldi
Paulo Guilherme Hernatski
Rodrigo Buzzi
Rolete Borchardt Karsten
Rosita Borchardt
SlIlete Hanlllllllnn
Soeli 1. Silva:
Tas�iona Sabrina Prodi \;

(.. ;' }J�b
9/12
Allan Diego Ferreira
Andréill Azavedo, Prusse
Beno Baade
BernaÍlete Belegante
Claudinei Frllnêisco Dias.
Cristiano Dinelli Alves da Costa
Denise C. Coelho

.

Dorolice Macedo
Edvino Mathias
Elaine Buttendolff
Elena Vizuete
Elfi Borchers
Elia!le S. Serpa
Elzira Hass
Emerson 41exandre Gonçalves
Fabíola Grott r

Groce MonDelli Nasatto
" Jeisp!1 Luca� Pantllr
Josimara u_nkleiífji
Ketlim Aline .Ehlert
Ketlin Aline !<.!!nell

i Nelc:i;B. Ike!lf$
Rogério A. (�a
Rosimeri ApQre
Sueli Volkmann
Tarcisio DouQlas Frei�erger
Viimar Carlos.•,dJl Freitas'
Virlei Kunz �
Wally J. Roweder
Wigando Weudólff

AQUÁRIO

f\1 (21/1 018/2)
Começa agora�

J uma das melhores,J
fases de sua vida.

Ela se estenderá até o final de
2009. Nesta fase cabem novos

planos. Se estiver sem trabalho,
pode esperar por alguma pro
posta e se já tiver algum, espere
por uma promoção.

PEIXES

ti.. (19/2 019/3)
•• Você estará ainda
,..."..., mais romântico do

que é. Se estiver só,
o amor pode aparecer em meio a

situações estranhas e confusas.
Se já for comprometido, pode
esperar por muita inspiração e

romantismo. Sua sensibilidade
estará à flor da pele.
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'Dicas da
Língua Portuguesa

com o Professor Marinelli

Na linguagem pad
-

. '"

algu ':'
rao, a Idela de estar ciente dema COisa, tradUz-se por estara par.

Exemplos:

Estouaparda 'j'• 5 U tlmas notícias;,k

Elefic
A

,

ou a par dos aCOntecimentos'
Estamos a parc;la situação.

'

(

Um oferecimento:

frª[l Duas Rodas
\!!fI

Industrial

.
.. .. .. - ..

Noto do Enem
Candidato pode optar pelos pontos obtidas no exame nacional para ingressar

no ensino superior. A Anhanguera está com novas inscrições abertas para o ves

tibular 2009 até o dia 12. As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)
podem substituir a prova do processo seletivo da instituição. Para isso, é preciso
entregar o comprovante legal das notas do Enem no ato da inscrição, !la secreta
ria da respectiva unidade. Informações no site www.vestibulares.br. A taxa custa
R$ 35. A prova será re_alizada no dia 14, às 9h30, na própria unidade.

.

.

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

na fonna 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 nâo lerem sido enconlrados pessoalmente nos endereços a mim
fomecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficie para
serem protestados contra os responsaveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Prolocolo: 93576 Sacado: NILSG DOS SANTOS CPF: 046.368.929-70
Cedente: COMERCIO 2001 LTDA ME CNPJ: 03.106.544/000
Número do Tllulo: 07109 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlanle: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: to/II/200B Valor: 145,30

Protocolo: 93829 Sacado: BRASIL LUIS DA LUZ CPF: 346.059.599-04
Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862/000
Número do Tilulo: 0114646 C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 11/11/200B Valor: 106,45

Protocolo: 93885 Sacado: METEOROS MODAS JEANS CNPJ: 07.334.163/000
Cedente: B B INDUSTRIA DE SOLDADOS LTDA ME CNPJ: 08.603.108/000
Número do Titulo: R-980-A Espécie: Duplicala de Venda Mercllntil por Indicação
Apresenlanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 14/11/2008 Vaiar: lA06.60

Protocolo: 938B6 Sacado: M GOTIARDI CNPJ: 09.188.923/000
Cedente: COOP ECON CRED MUTUO FAB CALC NOVA SERRANA LTDCNPJ: 01.667.766/000
Número do Tílulo: 894C/4117- Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/11/200B Valor: 442.60
_____________________ v _

Protocolo: 93962 Sacado: WALTER GUNTHER MOLLMANN CPF: 857.059.699-53
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Titulo: 4147537U Espécie: Duolicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC

.

Dala Vencimenlo: 03/11/2008 Valor: 252,00

Prolocolo: 93965 Sacado: ACATARINENSE DESENTUPIDORALTDA CNPJ: 05231A94/000
Cedente: BANRISUL-BCO ES1RI0 GRANDE DO S CNPJ: 92.702.067/000
Número do Titulo: 235143 B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil po, Indicação
Aprisentante: BESC Data Vencimenlo: 07/11/2008 Valor: 2.250.00

Protocolo: 93966 Sacado: NIVIO GRAF CPF: 194.061.509-72
Cedente: GIBA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA GNPJ: 07.319.490/000
Número do Título: 2199/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlanle: BESC Data Vencimento: 14/11/2008 Valor: 100,00

Protocolo: 93992 Sacado: MOISES LUCASA DA CPF: 074.693.849-79
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Titulo: t29001 Espécie: Outros Tipos de Olvidas
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Dala Vencimento: 12/11/2008 Valor: 150,00

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

liquidar o seu debito. ou entao, dar razao per que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 9 de Dezembro de 2008

VITRINE----------

BANCO POPULAR DO",çBRASIL
� Foi inauguródo ontem; o Banco Popular do Brasil em Jaraguá do Sol. QrBanco Pôpular do Brasil é oma subsidiária

Integral do BB-Banco do Bnlsil, que atua, nos segmentos de Recebiment9s de Contas e Microfinanças pem a população
de menor renda. A int�nçõo e promo�er a inclusqp bancária de pessoas que nõo sôo atendidaspelorSistemaJinanceiro
Nacional. O horário de atendimento;'é das 9� às 17h, d� segunda-feira a sexta-feira. O Banco Popular do Ilrasil estó
localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nO 59, sala.Ol.lnformações pelo telefone (47) 3055 0813.

-

LOTERIACULINÁRIA

Verão
leve

Para se divertir neste verão, o res

taurante do hotel Mercure pode ser
.

uma opção. A chelf de cQzinha, Rose e

o maitre, Evandro elaboram pratos le
ves com uma combinação entre folhas
nobres, carnes, aves peixes e frutas
selecionadas. Essa é uma tendência
mundial que o hotel Mercure traz para
o Brasil. Tudo está sob a supervisão da

gerente geral Renata Rebello.

NATAL

Último
apresentação

A última apresentação da peça "Pi
nheiros coloridos de papel alumínio" está
marcada para este sábado (6), às 20h30,
no Centro Cultural, de Jaraguá do Sul. Os
ingressos custam R$ 10 e R$ 5 e devem
ser adquiridos na Bilheteria da Scar (So
ciedade Cultura Artística).lnformdçóes pelo
telefone (47) 3275-2477. Os grupos de te
atro Colher de Pau e GpoEx, da Scar propõe
um Natal diferentecom o espetáculQ.

MARISTA

Aprovados nó vestibular
Os alunos do terceirão marista do Colégio São Luiz, de Jaraguá do Sul, comemo

ram. Segue.o lista dos aprovados nos vestibulares: Alice Stolf da Silv�, selecionada
no curso de Psicologia, da ACE (Associação Catarinense de Ensino), Gabriela Deretti,
aprovada no curso de Biomedicina, na Uniasselvi, Letícia Weigert de Nunes Coelho,
no curso de Psicologia, na PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná),_Maria
Luiza Silva Farias, selecionada no curso de Administração, na Uniasselvi, Rafael Ca
valcanti Cardoso, aprovado no curso de Publicidade e Propaganda, na Uniasselvi.

A eleição da novo dtretorio da Associaçõo de Morad,ores Vila Amiza
de aconteceu domingo m, das 7h30 às 11 h30, no Solíjp da Comonida
de Sagrado Coração. de Jesus, da Vila,A"mizade. DollS chapas co,n"correram:;P", ,

Chapa 1 encabeçado porAltair Kraos e Q:Chapa 2 en.cabeça,da·porWaldomi(o
Barbosa Rocha. Ao todo, fóram448 votantes. O resoltado foiz 20Tvotos para
a Chapcfl, 224 votos para a Ctrapa 2 e 17votos"brancos e nolos.

-

CONCURSO N° 1028

CONCURSO N° 715 -

Primeiro SiJrt�io
.w 14

CONCURSO N° 1988

CONCURSO N° 04300

FALECIMENTOS

Falece0 às 17h do dia 7f12, o Sr.
Abm@ liel'tl.lhmo Amire com idade
de 73 anos,

-

o sepultamento foi
realizado dia 8/12, com saída do
féretro da Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz, seguindo para o ce

mitério Municipal da Vila Lenzi.

Falece0 às 7h do dia 7/12, o Sr.
M!'.!l.ll'o Ad!'.!lbertc Mul!el' com ida
de de 55 anos, o sepultamento foi
realizado dia 8/12, com saída do
féretro da Capela Mortoária Maria
Leier, seguindo para o cemitério
Municipal do Centro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BUXIXO
Recebi um e-mail dizendo que rolou
de tudo em um "chill in". Aconteceu
em uin bem decorado apartamento do
Marechal, no final de semana. A fomo
do anfitriã já vai longe. Influenciado
pelo modernidade do amigo join
villense, o moço não perdoa nado:
bebe todos e fico com quem estiver
mais próximo. Só tomando mesmo

uma dose do Veuve Clicquot.

SEM COMBUSTíVEL
Olho só sem querer assustar - e sei
que ainda faltam ainda 15 dias poro
o Natal -, mos rolo um babado forte
lá no Pólo Norte sobre o possibilidade
de Papai Noel entrar em férias coleti
vos já agora, por esses dias, antes do
Natal. Será?

'

BARRADO NO BAilE
Um jovem, até bem intencionado e

com boas idéias, teria sido borrado poro
assumir um importante cargo na Prefei-,
tura, mesmo com o aval da prefeita elei
ta, Cecília Konell. Dizem: foi uma tropa
de choque de empresários que barraram
o rapaz. Quem viver verá!

" O arqueólogo é o

melhor marido que
uma mulher pode ter;
quanto mais velho elo

fico, mais interesse

ele tem por elo "
AGATHA CHRISTIE '

� Av. Mal. Oeodoro da FoI>seca
,�g : oenbo - .tafaguàdo Sul,

Micheili Camacho e Jean Lenzi, no festa do Flora Style, sexta-fe]ra

COISA DA VIDA
No fim de semana, uma figura co

nhecida e bem de vida, beirando
seus quarentões, temendo oba"
fômetro, pediu a uma amiga paro
dirigir seu corro depois de uma

festa. A filha de uma bambambam,
que não dirige muito bem, perdeu
o direção e bateu em um barranco,
causando enorme estrago no belo
corro. O babado é forte poro resol
ver o prejuízo...

MOlECAGEM
É o que está circulando no Internet
contra Alencar Konell, filho de Ivo
e da prefeita eleita, Cecília Konell.
Gente sem ter o que fazer. Simples
mente para satisfazer o seu ego,
joga no ventilador a honra e o ho-

, nestidade dos pessoas de bem do
cidade. É o cúmulo da sacanágem,

FORA
Não é que o coisa fedeu de vez? A
Hondo está foro do F-l. A empresa
anunciou quedo de 32% nos vendas
nos EUA e suas ações no Bolso de

Tóquio despencaram. Isso quer dizer
que Button, Barrichello, Senna e/ou
Di Grossi (além de Ross Brawn) estõo
a pé. E vem mais por aí.

PASSARELA
Segundo os antenados de plantão, o '

Ano lí do Costa, mais magra, boni
tono e charmosa, estava chamando

atenção no festa do Floro Style, no

sexto-feira. Elo desfilava com um tu
binho estampado de jérsei, mostrón:.__
do suo nova silhueta. A moreno esta
podendo ... e cheio de energia!

PRÊMIO
Muito gente foi conferir no quinto-fei
ra, dia 4, no Teatro Ademir Rosa, em
Floripa, o entrego do Prêmio Talentos
Empreendedores, uma parceria entre
Sebrae/SC e, Gerdau. E quem recebeu o

prêmio "Destaque de boas práticos de
responsabilidade sócio-ambiental" foi o
Receituário Farmácia de Manipulação.

o jovem Eduardo
Zonta, filho
do Zontinha
e Angélica, embarca
hoje para um

'Iritercômbio
:Cultural, na
; Califórnia,
EStados Unidos

-. O meu an'ligg ,e empresário
Tino Duwe-estava inconsolável
no domingo� Além ver o seu

time, o Croz de MaltQ, anan- , ,

-;�or apenos um mogrQ; empate";'iili
/I:ont,,"a o,�q_pº Pessoa, ,aioda t�vegUé1imdrgor o 'caído a'o VascG;

;

seU \i�� de'�oração, PQ;�a
d o.t�S amigos até tent

á�lo, inas fbi. emlvão.
o, lino:",20� O estó próximq.

��,

\
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Será que alguém tem cora

gem de contestar o título
de São Paulo? Dificilmente.
Um clube que mesmo com

um time mediano (pior do
que o dos outros dois - tí
tulos anteriores) soube se

valer de suo estruturo poro
chegar onde chegou: Eu
vinho dizendo aqui que o

São Paulo fez uma compo
nho regular, mos um ami
go me disse que quem foz
componho regular, termino
em uma posição regular e

conquisto apenas 45 o 55%
dos pontos. Ele está certo. O
São Paulo foi bem mais do
que apenas regular. E em

38 jogos, perdeu' apenas
cinco. Digno de campeão.

FINAL EM MASSARANDUBA
O Butuca Esporte Clube conquistou o tíMo do Municipal de Futsal
em Massaranduba. No final, ele derrotou o Morangos/Osiléia por 7x6.
Como este é o terceiro título do equipe (tinha levado antes em 1998
e 2003), levou o troféu definitivo do competição. Eles ainda levaram
o prêmio de 'artilheiro (Guilherme Chaves com 21'gols) e de goleiro
menos vazado (Cristiano Zech com apenas 12 sofridos). O terceiro lu-
9�r ficou com o �"� Braço/Santo Antônio/�9detti e o quarto com o 1°,.
'Bruço/Jepetec/CiVol.

.

SEMIFINAL EM GUARAMIRIM
Neste fim-de-semana teve semifinal do Campeonato Varzeano em

�lJaramirim. No primeiro jogo, oif�arro Bronco se classificolJipara "u
decisão envencer o Beko's/Eletrocon por lxO com um gol de Maico
n,Cl segun�o temp�. Já no outro cO,nfrontofACl União)ggunços abriu o

placar com Toinhó, no primeiro tempo. Depois do intervalo, Coelho
el)lpotou poro o eiro/Real Player. No prorrogação, o Cruzeiro fez
mais doiscom i e se garantiu'na finql;que será sábado à tarde.
no Campo do Seleto.

.

DEBANDADA
;,�,segundll-feira foi movi'!'entada "��s cl es brasn�iros. Com o tim do
<�rasileitqõ, o balea coméça o pasSor n bes e aportar em outros,
N,o ,Vasco, o meia Madson, destaque da equipe, fechou com o Sonto�,
por três, 'lOos. O .Glêmiq está praticamente', fechado, com >CI$alacanti
Wellington Paulista, do Bolatogo, mos deve perder o volante Rafael'
Corioca 'lira.a ��ia. E, am!Rgo, f irm9�.9 o so Caio
Jt e a negoclaçao: com C Altietto Po . wi

SELE�ÃO
Cada torcedor tem a sua seleção com os melhores do campeonato.
you f miilho§;Rogériq;,Ceni, léo Mouro, Andr�\Dias, Thiago Silvo
e Juan nanes,'Rafael Carioca, Paulo Baier e Afex; Kleber e Bor-
ges. O técnico, sell) sombra de dúVidas, seria Muricy �amalho. E você
torcedor? 'Ouer f'ter a sua seleçbb? Então envie através do e-mail .

esporte@ocorreiodopovo.com.br que publicarei nesta cohma.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

DE NOVO, O DUELO

Malwee: e Jecem
mais uma decisão

Incontestável

Novidade é a renovação do goleiro Tiago
JARAGUÁ DO SUL

Quando Malwee e Joinville
entram em quadra, pode até ser

jogo amistoso que será cercado
de expectativas. As duas equipes
fazem, porque não dizer, o prin
cipal clássico do futsal brasilei
ro atualmente, principalmente
quando se fala em rivalidade. E
nesta noite na Arena Jaraguá, o
confronto ganha ares mais im

portantes ainda, já que se trata de
uma decisão. Em jogo, a conquis
ta daDivisão Especial do Campe
onato Catarinense.

Para o ala Ari, terminar o ano
decidindo um título contra o Jec
é diferente. "Para um fim de ano,
nada melhor do que jogarmos
com nosso maior rival nas finais
do estadual. A motivação sem

dúvida é maior, por tudo que
envolve um jogo entre Malwee e

']EC", afirmou, Mas o técnico Fer-
nando Ferretti pensa diferente.
"Não tem gosto especial nenhum
a não ser o fato de podermos ser
campeões estaduais mais uma

vez", declarou.
. Mas o que agitou os basti

dores deste jogo foi a notícia da
renovação do contrato do golei
ro Tiago. O camisa 1 ficará na

Malwee até o fim de 2010, mas
a base salarial, a exemplo dos

SERViÇOCONFRONTOS
EM 2008
LIGA FUTSAl

,

28/04 - Malwee 3x3 Joinville
18/0il*- Molwee 4x3 Joinville
04/08 - Joinville 3x2 Malwee

O QUÊ: Malwee x Jec (final do Estadual)
QUANDO: Hoje (9/12), às 1 Bh40
ONDE: Arena Jaraguá '

INGRESSOS: R$ 10 (arquibancada superior)
e R$ 20 (arquibancada inferior)
ANTECIPADOS: Falcõo Sports, Academia ViHa, Girolla
Imóveis e Posto Mime MatriL
SÓCIO-TORCEDOR: Retirar ° ingresso das 8 às 18 horas
no escritório da Malwee, nos fundos da Arena Jaroguá

Campanha no Estadual

J V E D GP

12 ';\l%f;O'" '911.""1
6S SG CA CV

12 10 2 O íi 23. 9 '0Jec
"

Legenda: PG (Pontos Ganhos), J (Jogos), V (Vitórias), E (Empates), D (Derrotas), GP (Gols Pró),
GS (Gols Sofridos), SG (Sald,p de Gols), CA (CartõesAmare!�) e CV (Cartões vermelhos),

outros jogadores, não foi divulga
da pela diretoria. ''É muito bom
poder contar com o Tiago, que
é um jogador com o qual nossa
equipe está acostumada a jogar e
vem se destacando em momen

tos decisivos, não apenas sob a

trave, .mas também jogando com
os pés. Hoje sem dúvida estamos
muito bem servidos com três

grandes goleiros", disse Ferretti.
Já Tiago comemorou a reno

vação. "Depois de cinco meses

negociando eu estou muito fe-

liz por permanecer na melhor
equipe de futsal do Brasil. De
pois da Copa do Mundo veio
outra proposta e ao mesmo

tempo a chance de continuar na
Malwee surgiu novamente. Eu
refletimuito e concluí que seria
muito importante continuar es
crevendo aminha história aqui
na equipe", afirmou. O goleiro
teve até uma campanha a favor
da permanência, iniciada na

comunidade daMalwee em um

site de relacionamentos.
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xv vence Flo e aumenta vantagem
Jogos de ida aconteceram no fim-de-semana; volta é no domingo que vem
JARAGUÁ DO SUL

.

O CampeonatoNão-Profissio
nal daPrimeiraDivisão, que deve
terminar ainda este ano, teve do
mingo (7/12) os confrontos de ida
da semifinal. O XV de Outubro
surpreendeu o Flamengo e ven

ceu o rubro-negro do Garibaldi
por 2x1. Iá Ioão Pessoa e Cruz de
Malta ficaram no 2x2.

_

No jogo de volta, que aconte
ce no próximo domingo (14/12),
o time de Indaial pode empatar
que garante a vaga para a final
da competição. Os gols do XV
de Outubro foram de Jean Ri
cardo (contra) e Marcão. No se

gundo . tempo o Flamengo des
contou com Miro. Agora o time

jaraguaense precisa vencer por
qualquer resultado para decidir

. pênaltis. "Estamos tranqüilos
em relação ao próximo jogo,
da mesma forma que eles vie-

ram aqui e nos surpreenderam,
nós também poderemos fazer
o mesmo", declarou Foguinho,
presidente do Flamengo.

Já no outro confronto entre

João Pessoa e Cruz de Malta, os
gols saíram apenas no segundo
tempo. O primeiro foi de Ale
xandra para o João Pessoa, em
seguida Ezio empatou e virou
a partida para o time cruzmal
tino. Aldrovani não perdoou
e deixou tudo igual. Agora,
quem sair vitorioso na partida
de volta conquista a vaga para
a final, caso aconteça um novo

empate a decisão também será
nos pênaltis.

Segundo o diretor da Liga [a
raguaense Márcio Stein, a data
da final ainda não foi decidida.
Isso deve acontecer depois de
decidido os times que disputam
o título da competição.

Futsal masculino sub-17
é

-

vice-campeão do Estadual
JARAGUÁ DO SUL

O time sub-17 masculino
da Malwee/CEJIFME disputou
o quadrangular final do Cam

peonato Catarinense da moda
lidade em casa e ficou com o

vice-campeonato. As partidas
que aconteceram no Parque da
Malwee não tiveram o resulta
do esperado. O time tinha que
vencer todas e torcer por um

tropeço de Blumenau.
No entanto, a equipe empatou

com os blumenauenses em lx1 e

a combinação de resultados não
favoreceu a Malwee. Mesmo em

segundo o time teve uma campa
nha este ano vencendo 24 dos 28

jogos que disputou.
As meninas da Malwee/Gi

rolla/Kelme/ArwegIFME, tam

bém entraram em quadra no fun
de-semana, só que para o turno

do quadrangular final do Cam

peonato Catarinense Sub-17.
Com os resultados Brusque ficou
em primeiro com nove pontos,
Malwee tem seis, Female em

terceiro com três e Kindermann
não pontuou na rodada. A final
da competição acontece no pró
ximo fim-de-semana (13 e 14/12)
na cidade de Chapecó. Para se sa
grarem campeãs as meninas pre
cisam vencer todas e torcer por
um tropeço do time de Brusque.

Malwee/CEJ/FME não conseguiu derrotar BI,umenau no returno da final

Flamengo (branco) e XV de Outubro fizeram uma das partidas mais disputadas deste ano na Primeira Divisão

Pilotos da região terminam em 2° lugar
Duas últimas etapas do Catarinense aconteceram no fim-de-semana
JOINVILLE

Os pilotos que representam a

região no automobilismo catarí
nense conquistaram dois pódios
no fim-de-semana. A rodada du
pla (nona e décima), que aconte

ceu em Joinville, sagrou o vice

campeonato de Cristiano Rosa,
na Marcas B, e Tomas Schwartz,
na Marcas N. Alessandro Coelho
ficou com a quarta colocação na

Marcas A. Durante a nona ro

dada a disputa estava com Davi
Dal Pizzol e Thomas Schwartz.
Davi não conseguiu acompanhar
o forte ritmo e finalizou a bateria
na sétima colocação com Tho
mas em segundo. A vitória foi de
Adailton Hammes.

Na Marcas B, Walter Sch
mitz Neto disputava o título
com guaramiriense Cristiano
Rosa. O piloto não teve sorte na

reta final da competição. Desta
vez bateu o carro nos treinos
classificatórios e competiu com

um' carro emprestado largando
na última fila. O piloto chegou
a se recuperar alcançou Walter
e quando estava quase lá o carro
acabou parando por um proble
ma na chave geral que desligou.
Walter venceu e foi campeão
catarinense na Marcas B .

•

�
:::J
>
Ci

Schwartz ficou em segundo na nona etapa e garantiu o vice-campeonato

Marcas I\rlôi decidida no domingo
Já no aécima etapa; que foi no

domingo, aconteceu o decisão do
Marcos N. Davi Dal Pizzo I foi o me

lhor no treino classificatório e largou
na frente mantendo o liderança até o

final e comemorando muito o vitória.
Na etapa Alessandro Coelho conseguiu
a terceira colocação. As Marcos A e B
já estavam com os títulos definidos e

alguns pilotos nem entraram na pista.
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PÓS CONQUISTA

ESPORTE----------

2009
Mille Fire Economy(l}o partir de

RS22.890,
200

Siena Fire!"
Si pariir de + direçóo hidráulica

R$29.980, BancoFfal
.----,-- O-�

•
JAVEL Concessionária FIAT.

Rua Expedicionário João Zapella, 214
Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC

www.javel.com.br

São Paulo sonha com

título da Libertadores
Rogério Ceni disse que time precisa de reforços
SÃO PAULO

A principal meta do São
Paulo em 2008 era a conquista
da Copa Libertadores,. sonho
que foi interrompido pelo Flu
minense, nas quartas-de-final.
O clube, no entanto, conseguiu
se recuperar e conquistou no

domingo o tricampeonato do
Brasileirão, após vitória sobre o

Goiás por lxO, no Bezerrão. O
desejo dos jogadores, no entan
to, segue o mesmo: a conquista
da competição sul-americana.

"Após passarmos por este
momento de felicidade, vamos
ver o que a diretoria planeja
para a Copa Libertadores, que
é um grande sonho", afirmou
o goleiro Rogério Ceni, decla
rando que agora o time precisa
de reforços. "Temos algumas
posições carentes, e eu espero
que o doutor Juvenal [luvên
cio) consiga fazer as contrata
ções", finalizou.

O São Paulo entrará no Gru
po 4 da Copa Libertadores, que
já tem o Defensor Sporting, do
Uruguai classificado. Os outros
integrantes da chave serão o

segundo representante da Co
lômbia e o ganhador do duelo
entre Pefiarol e o terceiro repre
sentante colombiano, que será
definido através de um jogo
eliminatório que acontecerá na

primeira fase da competição. ,

..!/::J ,"

f'

Time comemorou o tricampeonato do Brasileiro depois de vencer o Goiás

STJD vai apurar denúncia
o presidente da CBF, Ricardo Iel- "Provavelmente eles (CBF) vão querer

xeira, enviará um requerimento ao a abertura de inquérito e nós vamos
STJD (Superior Tribunal de Justiça) enalíser", declarou. Uma das versões
para apurar a suposta tentativa de sobre o fato foi a existência de um
suborno ao árbitro Wagner Tardelli. envelope com ingressos do show da
O presidente do STJD, Rubens Appro- Madonna, que fará shows no Estádio
bato, prometeu examinar o pedido: do Morumbi em dezembro.

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resullados - 38' Rodada
Fluminense 1 x1 Ipatinga
Grêmio 2x0 Atlético-MG
Goiás Ox1 São Paulo
Santos OxO Náutico
Atlético-PR 5x3 Flamengo
Sport 4x3 Coritiba
Vasco 0x2 Vitória
Figueirense 3x1 Internacional
Cruzeiro 4x1 Portuguesa
Palmeiras Ox1 Botafogo

Col. Time P V E D GP GC SG

1° São Paulo 75 38 21 12 5 66 36 30
2° Grêmio 72 38 21 9 8 59 35 24
3° Cruzeiro 67 38 21 4 13 59 44 15
4° Palmeiras 65 38 19 8 11 55 45 10
5° Flamengo 64 38 18 10 10 67 48 19
6° Internacional 54 38 15 9 14 48 47 1
7° Botafogo 53 38 15 8 15 51 44 7
8° Goiás 53 38 14 11 13 57 47 10
9° Coritiba 53 38 14 11 13 55 48 7
10° Vitória 52 38 15 7 16 48 44 4
11° Sport 52 38 14 10 14 48 45 3
12° Atlético-MG 48 38 12 12 14 50 61 -11
13° Atlético-PR 45 38 12 9 17 45 54 -9
140 Fluminense 45 38 11 12 15 49 48 1
15° Santos 45 38 11 12 15 44 53 -9
160 Náutico 44 38 11 11 16 44 54 ·10
_17° Figueirense 44 38 11 11 16 49 73 -24
18° Vasco 40 38 11 1 20 56 72 -16
19° Portuguesa 38 38 9 11 18 48 70 -22
20° Ipatinga 35 38 9 8 21 37_ 67 -3D

RECOPA SUL-BRASilEIRA
.

10 Braço/Santo Antônio/Radet 1 xO 10

Braço/Jepetec/Cival
Butuca 7x6 Morangos

FINAL

Brusque 1 xO Atlético Sorocaba
Brusque campeõo

fUTSAI. SUB-l -; FEMININO
JARAGtlÁ D6 �l TURNO DA FINAL
PRIMEIRA DIVISÃO RESULTADOS
SEMIFINAL Female 5xO Kindermann
Flamengo 1 x2 XV de Outubro Brusque 2xl Malwee/Girolla/Kelme/

::; João Pessoa 2x2 Cruz de Malta Rest. Arweg/FME::;

ê Female 2x3 Malwee/Girolla/Kelme/
s
� GlJA Rest. Arweg/FMEGl-----------
ffi CAMPEONATO VARZEANO Barateiro 6xO Kindermann
� SEMIFINAL Kindermann 1x8 Malwee/Girolla/c,

� Barro Branco 1xO Beko'sjEletrocon Kelme/Rest. Arweg/FME
União Jagunços lx2 Cruzeiro/Real Player

- Barateiro/Brusque 5xl Female
PRÓXIMOS JOGOS
'13/12 (SÁBADO)
FINAL (CAMPO DO SElETO)
14h - Beko'sjEletrocon x União

Jagunços
16h - Barro Bronco x CruzeirolReol Player

Criciúma 5x9 Apama/Blumenau
Malwee/CEJ/FME 6xO GuaronVSõo Miguel
Criciúma 4xl Guarani/Sõo Miguel
Malwee/CEJ/FME lxl Apama/Blumenau
GuaranVSõo Miguel1x3 Apamo/Blumenau
Malwee/CEJ/FME 6xl Criciúma

"

MUNICIPAL DE FUTSAL
RESULTADOS - FINAL
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no último dia 24, a gatinha
Completou 2 meses de vl:a "0 enorme são os pa.drinhos
Natália. Quem mand� um ell

Nilza e o titio Adriano.

Beto e Elis, os avos Tadeu
e

Em click especial

para a coluna as

gatinhas'Hillary

e Alessandro, já em

clima de Natal.

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

. --" ..#Jlk

A bisa Gu�rda manda os parabéns para a fofinha Emily

d· 30"11 completou 1 ano e 6 meses.
de Souza, que la 1

.

ado e fliz pose com a_tàrtaruga
A gatinha Lili encanta a coluna deste sob

Jangada
FACULDADE

O esposo e Pai Fabian .

R:::�;,:..-...�::':..'":,��f�ki.........qUe troco de idade d'
, e para lindala 15. Parabéns!

P?rabéns para o
fO�lnho Felipe, qUedia 6 completou
seu 10 aninho.
Os pais Cesar e
Gilmara desejam
feliCidades.
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TURISMO

SANTACATARINMCONOMIA-------

Campanha para salvar o turismo
Secretário apresenta projeto paramostrar segurança e garantirmovimento

Depois das chuvas que dei
xaram o Estado devastado, Gil
mar Knaesel fala em entrevista
as perspectivas do governo para
a alta temporada do turismo em

Santa Catarina. Mesmo com o

inipacto que o setor turístico
teve em novembro, a bancada
federal lança campanha para
salvar a alta temporada (dezem
bro, janeiro, fevereiro e março).
O projeto pretende mostrar ao

Brasil e outros países que Santa
Catarina está pronta pata rece

ber os turistas, sem deixá-los
com medo das enxurradas, des-

Pelo Estado - O mote do tu
rismo solidário proposto pela
bancada federal converge com

o que o governo planeja para a

temporada?
GilmarKnaesel-Eu fico feliz

em ver o engajamento dos depu
tados federais nesta que é, talvez,
a mais importante ação do Esta
do, naquilo que o governo chama
de momento da reação. Quando a
nossa economia da indústria, da
agricultura e do comércio foi afe
tada com mais esta calamidade,
nós ainda podemos e temos de
salvar a economia do turismo, que
já sofreu impacto em novembro,
mas que tem nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro emarço
a sua grande estação. Então, neste
momento, precisamos manter o

. fluxo turístico não apenas pelas
reconhecidas belezas naturais dos
nossos destinos (inclusive interna:
cionahnente), mas também pelo
envolvimento' solidário e huma
nitário daqueles que conhecem e

gostam do nossoEstado, que já são
freqüentadores. Acho que vemem

boa hora esta proposta, nós já está
vamos trabalhando nesta linha.

/ Pelo Estado - Como será a

campanha?
Knaesel - Há dois sentidos

neste trabalho: um émostrar se

gurança, é mostrar que o turista

pode vir ao nosso Estado sem

ter medo das estradas, das chu
vas, das enxurradas, de saques,
isso é uma questão importante.
E outro, fazer o envolvimento
solidário, já que os brasileiros e

também estrangeiros nos ajuda
ram tanto no momento de cala
midade, que possam nos ajudar
também no processo de movi

Tl1Antação turística, de manter

lizamentos e chuvas.
Natural de Pomerode, Gil

mar Knaesel é deputado em

quinto mandato pelo PSDB,
licenciado para a função de.
secretário de Estado de Turis
mo, Cultura e Esporte e taín
bém .ex-presidente da Assem
bléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina. Uma de suas

funções é divulgai' o turismo
do Estado no mundo. Pelo me

nos duas vezes ao ano percor
re em missão oficial os países
do Mercosul e da Europa para
esta divulgação.

esta economia viva.

Pelo Estado - O turismo in
terno representa um terço do
total...

Knaesel - O turismo de cata
rinenses não vai sofrer alteração,
até porque eles têm acompanha
do, conhecem a realidade. Acre
dito qae o turismo interno vai
se manter, o que nos preocupa
é o dos estados vizinhos e do
Mercosul.

Pelo Estado - Qual foi a ex

tensão do dano sobre instala
ções turísticas?

Knaesel-Olha, praticamente
não houve nenhum prejuízo da
infra-estrutura - do trade turísti
co. Os hotéis, os restaurantes já
voltaram a funcionar. A logísti
ca do caminho sim teve proble
mas como nos acessos rodovíá
rios. O cê (caminho) do turismo
foi prejudicado príncípalmente
no eixo do Vale Europeu e está
e uma das preocupa-ções: que
possa voltar à normalidade até
o início da temporada.

Pelo Estado - SC já conquis
tou novos mercados interna
cionais?

Knaesel- Sim, basta ver a úl
tima temporada na Lagoa da Con
ceição (em Florianópolis). Se você
circular nos bares vai encontrar

pessoas falando inglês, espanhol,
francês, alemão, vai encontrar
uma diversidade de idiomas. Cito
apenas um exemplo, mas as nos
sas pesquisas de demanda jámos
tram o volume destes turistas que
começam a conhecer melhor e a

vir ao nosso Estado.

CNRj FLORIANÓPOLIS

C3C3 Já que brasileiros e também estrangeiros nos ajudaram tanto no

momento de calamidade, que possam nos ajudar também no processo
de movimentação turística, para manter esta economia vivo'n'o E:tado�

IBGE e Conab projetam redução da sefm
Produção deve ser 3,8% inferior à safra anterior devido às condições de mercado

A safra 2009 deverá re

gistrar produção inferior a

de 2008, segundo projeções
divulgadas ontem pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística) e pela Co
nab (Companhia Nacional de
Abastecimento). O instituto

projetou uma produção. 3,8%
inferior à safra anterior, para
140,2 milhões de toneladas.
A estimativa de outubro

apontava uma queda de 3,3%
em 2009 ante a safra atual. A
área a ser colhida em 2009,

segundo o IBGE, será de 46,6
milhões de. hectares, com

queda de 0,9% em relação à
safra 2008.

De acordo com, o institu
to, a produção menor será
influenciada pelo preço dos
insumos, especialmente fer
tilizantes, e por uma situa

ção de incerteza em relação
às condições futuras de co

mercialização dos grãos.
Entre os dez produtos in

vestigados para o levantamen
to de novembro, cinco devem

apresentar variações positivas
em relação à área colhida em

2008: arroz em casca (0,4%),
cebola (2,0%), feijão 1- a sa

fra (14,1%), fumo em folha
(2,6%) e soja (0,3%). Com va

riações negativas, devem ficar
o algodão herbáceo em caro

ço (-13,3%), o amendoim em

casca la safra (-2,9%), a bata
ta-inglesa la safra (-2,0%), a

mandioca (-0,8%) e o milho la
safra (=0,5%).

AGÊNCIA ESTADO
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Serra lidera pesquisas para 201 O
Atual governador paulista lidera em todas as regiões, Ciro cai e Dilma sobe
RIO DE JANEIRO

Pesquisa do Instituto Da
tafolha sobre a eleição presi
dencial de 2010 indica que
o governador paulista José
Serra (PSDB) reforçou a lide
rança em relação ao levanta
mento realizado em março. A
menos de dois anos da elei
ção, Serra lidera com taxas

que variam de 36% a 47%,
conforme diferentes cená
rios. O segundo colocado, o

deputado Ciro Gomes (PSB),
caiu de cinco a seis pontos,
enquanto a ministra da Casa
Civil, Dilma Rousseff (PT),
subiu. cinco pontos e varia

hoje de 7% a 12%. A ex-sena

dora Heloísa Helena (PSOL)
manteve-se estável.

A pesquisa publicada
ontem no jornal "Folha de
S.Paulo" mostra que no cená
rio com Serra como nome do

partido, o tucano subiu de
38% para 41%, enquanto Ciro
caiu de 20% para 15%. Heloí
sa Helena manteve seus 14%,
e Dilma subiu de 3% para 8%.
Com o mineiro tucano Aé
cio Neves (17%), Ciro lidera

(25%) e o tucano empata com

Heloísa Helena (Hl%).
.

No cenário em que Ciro é
retirado da disputa, Serra che
ga a alcançar 47%, contra 17%
de Heloísa e 10% de Dilma;
no mesmo. cenário, com Aécio
como candidato do PSDB, He
loísa assume a liderança com

27%, contra 23% do governa
dor mineiro e 12% daministra
da Casa Civil.

Serra lidera em todas as

regiões, com melhor desem
penho no Sudeste (no qual
chega aos 50% dos votos no

cenário sem Ciro) e no Nar
te/ Centro-Oeste (onde obtém
47% no cenário sem Ciro).
Ciro é mais forte no Nordeste
- onde alcança 34% quando
Serra não é candidato-, região
em que Heloísa Helena tam
bém se destaca, e chega a 35%
quando disputa contra Aécio
e Dilma.

O Datafolha ouviu 3.486

pessoas com 16 anos ou mais
em 180 municípios do país.
A margem de erro máxima da

pesquisa é de dois pontos per
centuais. A menos de dois anos do eleição, Serro lidero com taxas que variam de 36% o 47%, conforme os cenários

cOlltra

partici�9rtlm dà;��ãoJOs manjf,s�a,�"es est.!lvam ÇQ,llly.m
-i'

Obama arrecadou recorde
de US$. 745 mi na campanha

O presidente eleito dos
EUA, Barack Obama, arrecadou
aproximadamente US$ 750
milhões durante a campanha
presidencial, recorde que ex

cede o que todos os candidatos
juntos somaram em doações
privadas nas últimas disputas
pela Casa Branca, segundo os

relatórios financeiros.
Esse número

se�precedentes de contribuições ara o can-

didato democrata s perou os

fundos combinados o republi
cano George W. Bush e do de
mocrata John Kerry na disputa
de 2004, e foi duas vezes maior

que a do candidato republicano
este ana, JohnMcCain.

'5. Além do sucesso na arreca-
«

� dação, Obama ainda tinha em

is sua conta cerca de US$ 30 mi-
lhões até 24 de novembro, ape
sar da campanha agressiva na

reta final da disputa. Obama, que
se tornou o primeiro candidato

a recusar o financiamento pú
blico de campanha, gastou mais
de US$ 136 milhões entre 16 de
outubro e 24 de novembro. Em
comparação, o rival republicano,
John McCain, gastou US$ 26,5
mi no mesmo período.

A declaração financeira final
da campanha, que cobre as cin
co semanas até a eleição de 4 de
novembro, mostra que, nesse

período, Obama arrecadou US$
104 milhões. Durante a campa
nha, Obama e seus colaborado
res reiteraram que amaior parte
das contribuições vinha de in
divíduos que doavam menos

de US$ 200 cada, em vez do
financiamento convencional
de doadores ricos e banque
tes de coleta de dinheiro.
Segundo a campanha de Oba
ma, a maior parte do dinheiro
veio de cerca de 4 milhões de
doadores que fizeram contri

buições individuais.
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A EM ESPAÇO VIP
Biblioteca Pública Rui Barbosa ganha novo ambiente a partir de quinta-feira
A leitura ganhou novo espaço. A sentado às 19h.

Biblioteca PúblicaRui Barbosa acolhe A Biblioteca Rui Barbosa foi criada
o acervo de mais de 31 mil exempla- no ano de 1943. O acervo público já
res em uma área de 600m2, confortá- passou por uma sede na Rua João Pi
vel e mais estruturada. A partir desta colli, e na Ida Bana Rocha, onde per
quinta-feira (11), os usuários podem maneceu durante 12 anos. Os dois pré
utilizar o serviço no Centro Histórico . dias eram locados.
de [araguá do Sul. O horário de aten- Conforme a chefe de biblioteca
dimento da biblioteca permanece das Dianne Chiodini, 40 anos, uma verba
7h às 19h, de segunda-feira a sexta- anual no valor de R$ 7 mil é destina
feira, e nos sábados das 8h às 13h. da para a compra de livros. O recurso

Se não bastasse o local aperfeiço- é repassado pela Fundação Cultural e
ado, o acesso à internet gratuito será em média 20 a 30 títulos são adquiri
oferecido no cyber espaço. Além dos dos mensalmente. ''A aquisição é feita
dez micros computadores, mais dez de acordo com a necessidade e a pro
foram adquiridos. Os móveis também cura dos usuários", explica a chefe.
são novos. A parte administrativa fica Em 2009, deve ser implantado ho
separada por um mezanino. E três ba- rário especial. Para isso, uma pesquisa
nheíros estão disponíveis: feminino, vai ser feita com a comunidade. A con

masculino e aos deficientes físicos. tratação de funcionários também é uma
Outra divisão do local está re- necessidade. Ao todo, são seis servido

servada para lançamentosde livros, res, dois estagiários e três bolsistas. A
exposições, entre outras atividades. cerimônia de entrega da nova sede está
Inclusive, um evento acontece na bi- marcada para o dia 10, quarta-feira, às
blioteca, no próximo dia 17. O título 19h30, no Centro Histórico.

,

"Ecos de Família", de autoria de Ma-
riane Eggert de Figueredo, será apre- DAIANA CONSTANTINO Biblioteca passa a fundonar na Centro Histórico nesta quinta. Locol também conta com acesso à internet

�

A CARAGUA AUTO ELITE

NÃO ESQUECEU DE VOCÊ.
NACOMPRADE

UM CARRO USADO

".0 nJ5n"U',,\ �. ,<
',,",. ,.

Il t.�·
..
'

PARA COMPRAR PRESENTES DE NATAL
GANHE R$

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

47 3274 6000 Uma reloçõo de confiança. '

"
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