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Malwee busca o
. título fora de caso
Equipe enfrenta o Joinville amanhã '

e precisa vencer para conquistar
o Catarinense.
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Câncer deverá
liderar mortes
Estudo da Organização Mundial da Saúde
mostra que câncer deverá superar as
doenças cardiovasculares atf201 O.
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Os homens ficam mais felizes quando
têm dinheiro, enquanto as mulheres
se satisfazem mais com aniizades e

relacionamentos com os filhos, os co
legas e os chefes, segundo uma novo

pesquisa globõl. A empresa Nielsen
entrevistou pela Internet 28.153 pes
soas em 51 países e concluiu que, em
meio à crise financeira mundial, mui:

. ta gente está lembrando que dinheiro
nõo Ilompra felicidade.

Fonte: Reuters
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Clubes correm atrás
de grandes técnicos
Celso Roth e Grêmio ainda não fecharam acor

do. Já o Inter está de olho em Luxemburgo.
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Marconi Bartholi fala sobre o primeiro
empreendimento do Estrutura em Jaraguá.
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Setor energético
passa por est
Segundo Celese, serão necessários inves
timentos de R$ 22 milhões para garantir
abastecimento na região até 2018.
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Orçamento paSSU
em duas Câmaras
Corupá e Massaranduba aprovam o projeto
que estima a receita e fixa a despesa para
o primeiro ano dos novos governos.
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Empréstimo tem

t!�iO��� Chego�o��
empréstimo pessoal. Foi a moi r elevação
já registrada desde março de 999.
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Viagem estranho com

gente esquisito
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CLIMA DE
NATAL

Ajude o fazer uma
coluna especial
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FAMEG

(47) 3373-2000
www.fameg.edu.br
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CHARGE

CoÁ PRA CONFIAR? )
\\

AÊ, PESSOAL
CHEGUEI!

PONTO DE VISTA

Para fechar com chave de ouro

LORENO HAGEDORN,
GERENTE EXECimVO
DO CENTRO CI..!I_TIJRAL
D;l\SCAR

Nesta quinta-feira, dia 11: a SCAR faz o

encerramento formal da sua grade de even

tos de responsabilidade dos núcleos de pro
dução da entidade. O espetáculo de dança
"Peter Parr' traz ao palco uma estória que
encanta crianças e adultos. Mais do que o

enredo, porém, o que estará visível aos olhos
do público é o desenvolvimento que a Cia.
de Dança vem experimentando, com uma

produtividade que faz da SCAR hoje um

dos pólos mais ativos desta modalidade em

Santa Catarina. Das crianças que dão os seus

primeiros passos, ainda que como uma brin
cadeira, aos cursos regulares de balé clássico,
acrobacias aéreas e de solo, e os cursos de
dança do ventre e dança do salão, durante o

ano foi intensa amovimentação nas salas de
aula e nos palcos do Centro Cultural.

O desempenho da dança deve ser es

timulador para que outras manifestações
. alcancem a mesma dimensão. Em todas
as áreas, a SCAR pode-se perceber o em
penho de todos os núcleos, alguns com

mais, outros commenos dificuldades. Mas
se observarmos o calendário de eventos

que foi cumprido durante o ano, vamos

ver que omomento é sim de comemoração
pelos resultados obtidos. É uma amostra

deste estado de espírito que toma conta da
diretoria da SCAR, dos artistas, técnicos e

funcionários admínístratívos que atuam no

DO LEITOR
r

E pau, é pedra, é
o fim do caminho!

Não são as águas de março, mas o efeito é ainda
mais devastador. Chuvas e enchentes não são novi
dades e nem as críticas e comentários que as seguem,
sempre procurando encontrar um culpado para tudo

que está acontecendo. É certo que diversos podem ser

os culpados e por isto cabe uma pequena reflexão.
Quando uma pessoa procura um lugar de alto risco

para construir sua casa, não é por amor ao perigo e sim

por desinformação e por causa do preço dos terrenos.
É inegável que a fiscalização em relação a lotea

mentos irregulares está muito maior, mas é difícil im

pedir que mais um puxadinho seja acrescentado a um

imóvel já existente. De qualquer forma, a fiscalização
municipal é fundamental para evitar estes riscos.

O desmatamento também pode ser apontado como

uma das causas para o deslocamento de encostas, mas
também é verdade que em diversos lugares as árvores
foram um dos fatores que a:gravou ainda mais o desliza
menta, pois as mesmas vieram junto com o terreno.

Grande parte dos deslizamentos - inclusive os mais

graves - aconteceram nas margens de rodovias e estra

das, comprometendo a circulação de pessoas e veículos
e colocando em dúvida a competência des engenheiros

.

que projetaram estas vias. Note-se que constantemente
ocorrem deslizamentos de encostas de rodovias, apesar
detodos os trabalhos de contenção que são realizados.

Claro que o terraplenagem de áreas ribeirinhas
também tem um papel importante nas cheias, pois
impede a livre expansão da largura da calha do rio e

assim cria muito mais correnteza.
Mesmo assim, mesmo diante de toda a tragédia, cabe

louvar a Deus pelo fato de que na última enchente em

nossa região, apenas o Rio Jaraguá atingiu provavelmen
te o seu maior nível de água da história enquanto o Rio

Itapocu e o Rio Itapocuzinho mantiveram-se com volu
mes de água bem abaixo de seus recordes. Caso isto não
tivesse ocorrido - e foi um capricho da natureza - cer

tamente teríamos muito mais vítimas a lamentar não só
em nossa cidade, mas também em toda a região. Ainda
assim, devemos aprender com nossos erros.

LOURIVAL KARSTEN, AI:lM!mSiRAI:lOR

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curte poro o

Av. Prefeito Waldemar Grubbo. 1400 • Bnepsndi- CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

Centro.Cultural, que poderá ser apreciada
nesta noite de quinta-feira. Se no palco pre
valecerá a magia do espetáculo, nas coxias
e nos demais ambientes do prédio está a

.

certeza de que o melhor foi feito pela cul
tura e a confiança de que' 2009 haverá de
sermelhor ainda. No próximo dia 19, esta
remos concluindo as atividades em 2008.
No dia 19 de janeiro, voltamos para mais
um período de trabalho. Com os cursos,
com as produções próprias e com a abertu
ra do calendário, diga-se em grande estilo,
preparandomais uma edição do Festival de
Música de Santa Catarina, já no dia 25 de
janeiro. A SCAR agradece a todos que per
mitiram fazer de 2008 um ano de grandes
realizações culturais, e espera o apoio e a

partícipação de toda a comunidade para
que o próximo ano seja ainda melhor.
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FALA Aí!

" Espero que o

preocupoção não

sejo temporário. "
EllA WOEHL, SECRETÁRIA

EXECUTIVA DO INSTITUTO RÃ
BUGIO, sobre deslizamentos de terra

causados pelo desmatamento.

" Poderíomos
minimizor os

.

impoctos."
OSMAR GÜNTHER, RELATOR
DO NOVO PLANO DIRETOR DE
JARAGUÁ, apontando a falta
de prevenção como uma das

.

causas da tragédia.

" Eu n.ão sou
condidoto O nodo."

PEDRO SIMON (PMDB), SENADOR
e defensor de prévias entre os

partidos para indicação de candidatos
iI Presidência da República.

Lula volta
Depois de receber o governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) na quarta
feira em Brasília, o presidente Luis Inácio Lula da Silva (Pn deve voltar hoje
a Santa Catarina. Para percorrer as regiões mais atingidas nos municípios de
Itajaí, onde já esteve há poucos dias, Ilhota, Gaspar e Blumenau. Lula deve
anunciar as medidas que o governo federal já adotou até agora para ajudar
na reconstruçõo do Estado. Ele já tem em mõos relatório de LHS mostrando,
entre outras coisas, os prejuízos levantados em 74 municípios atingidos pe
las chuvas já comprometem em R$ 2 bilhões mensais o PIB do Estado, que
tem altas dívidas com a Uniõo e com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Social, por exemplo. O governador já pediu um prazo de carência. Por en

quanto, mais de noventa por cento do discurso ainda nõo é prática. Tomara
que a infernal burocracia brasileira nõo ponha freio na ajuda anunciada por
Lula. É só o que falta para completar a desgraça.

MAIS RÁPIDO
OS estados de calamidade pública
e de emergência permitem, em co

sos específicas, a compra de bens
ou contratação de serviços com

dispenso de licitação. Porém, a

real necessidade imediata preciso
ter sido causada pela calamidade,
fato que deve estar devidament�
documentado, preferencialmente
com fotografias ou filmagens. A
contratação ou compra deve ser re

alizada com preço compatível com o

mercado. A orientação é do Ministé
rio Público de Santa Catarina para
prefeitos de cidades atingidas pela
catástrofe climática de novembro.

'

LÁ
Em Blumenau, a Câmara de Vereadores
aprovou duas emendas ao orçamento
do município para 2009: uma delas
de R$ 100 milhões para a Secretaria
de Regularizaçõo Fundiária e Habi

taçõo, destinados à construçõo de
.

moradias econômicas. A outra des
tina R$ 4 milhões do orçamento da
Câmara, antes destinados à constru

çõo -da sede própria do Legislativo,
para os programas de Regularizaçõo
Fundiária e Habitaçõo.

O CORREIO DO POVO lOQUINTA·fEIRA. 11 DE DEZEMBRO DE 2008

AQUI
Em, Jaraguá do Sul o projeto para
construçõo da nova sede da Câmara
está mantido. E nõo há notícias de que
qualquer vereador tenha se preocu
pado em propor mais recursos para a

secretarle de Obras e diretoria de Ha

bitaçõo pensando naqueles que perde
ram tudo com as chuvas torrenciais de
novembro. Nem aqui e nem nas outras
Câmaras da regiõo. Nem mesmo aque
les que acusam o Executivo de falta
de vontade política para execuçõo de

algumas obras.

INCOERÊNCIA
Se na Arena, lugar destinado à prática de esportes, ficam permitidos
eventos regados a bebidos alcoólicas, como protestou o vereador Ier

rys da Silva (PTB) na votaçõo de projeto que proíbe venda e consumo

em logradouros públicos, nõo seria absurdo, diga-se, permitir outras
festas particulares no meio da rua que nõo apenas a Stammtisch.

Ouero casar no meio da rua e ngo posso fazer a festa lá? Entõo, por
que alguns poucos privilegiados pelo sobrenome e conta no banco

podem ocupá-Ia com uma festa só deles?

VAI LÁ
Ouem quiser ajudar famílias atingidas pelas enxurradas em Jara�

guá do Sul devem levar os donativos para um galpõo localizado na

Rua Rosália Marangoni Ribeiro (segunda rua à direita, após o Posto
Pérola), no Bairro Ilha da Figueira. A tragédia ainda está latente, a
olhos vistos e muita gente vai precisar de ajuda por muito tempo
ainda.

ARROZ
Se nas prateleiras dos supermercados, de repente o preço do qui
lo do ll[Toz aumentar, não estranhem. Sagta Catarina, entre os tr�s
maiores produtores nacionais do grão, também teve a sófra atual

atingita. No país a quebra será de até 5% por causa do mau tempo.
SendoG'assim, adivinhem quem vai pagar o prejuízp? Ouem respon
deu "nós", acertou.

BENEFíCIOS 1
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
aprovou projeto do deputado Márcio França (PSB-SP), que reduz,.
entre 20 e 80%, os juros dos financiamentosdo Sistema Financeiro

da Habitação pura policiais cMs e militares que não tenham casa

própria.

BEN'EFíCIOS 2
Já a Cpmissâo de ConstUuição e Justiça e de Cidadania aprovo"u
projeto do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), que reserva 20%
dos gostos federais com habitação às mulheres responsáveis pelo
sustento da família. Nos dois casos, agora, só depende de aprovação
do Senado para se transformarem em lei.

SONHO DE CONSUMO
O Palá�io do Coggressq. Nacional obte��,a segun�� maior vota

-

entre os 25 monumentos selecionados p�lo Insti'tuto do Patrimôn
Histórico e Artístico Nacional Outrosmonumentos escolhidos por cor
reio eletrônicopara compor as Sete Ma(avilhas foram O ,Palácio da
Alvorada e o Polácio do Planalto. Participaram 22.971 pessoas, com
direito a "otar em até sete mon tos relacionpdos pelo governo
do Distrito Federal e i)lBureau naciOnal dé>Gdpita'is Culturais:
Brasília deve�r m smo uma maravilha.
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NO VALE
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Siena Fire'21

RS29.9ãõ;
2009

MUI,e Fire Economy(l)

R$22.890,
DI�$34,J'�

JAVEL Concessionária FIAT.
Rua Expedicionário João Zopellc, 214
Fone 3274 0100 - Joraguá do Sul - SC

www.jovel.corn.br

Câmaras aprovam
orçamento de 2009
Corupá e Massaranduha votaram esta semana
CORUPÃ

Mais duas cidades do Vale
do Itapocu tiveram esta semana

aprovados os orçamentos para o

primeiro ano dos novos gover
nos. A Câmara de Corupá vali
dou a proposta orçamentária de
R$ 18.332.000,00 em votação
única, na última segunda-feira.
No mesmo dia, os vereadores
de Massaranduba também apro
varam a LOA (Lei Orçamentária
Anual), que estima a receita e

fixa a despesa do município em

R$ 20.447.000,00.
Nos dois casos, nenhum dos

vereadores que representam as

chapas majoritárias vencedoras
apresentou emendas. Em Coru
pá, o orçamento projeta uma ar

recadação R$ 4.552 maior que a

deste ano, confirmada a receita
de R$ 13.780.000,00. Já o orça
mento de Massaranduba sobe
18%, frente à previsão de arreca

darR$17.907.000,00 em 2008. A
matéria ainda precisa passar pela
segunda votação, marcada para a

,

próxima segunda-feira..
A Câmara de Jaraguá tam

bém precisa aprovar o texto em

segunda votação, que acontece

hoje, em sessão extraordinária
logo após a ordinária, já que o

projeto exige votação específica.
No primeiro turno, na última
segunda-feira, a aprovação à pro-

.

posta que-�a a receita e fixa

CORUPÁ
Câmara de Vereõdores R$ 700 mil
Gobúlete do Prefeito

. .

R$ 340 mil
�ecre.tari� �eMlTlinistr�çºo e Finanças

H

RS1.i42.óÓO,00
�e.cr.e.tario. �eA.gricu.IWra.e..Me.ioAITI�iente. ..............................••••

··

••••
·

••••••••R$4$$.mil.
�ecre.taria .. �.e.Ju.ri.sITl9,. D.e.�e.n.V9Ivil11e.n.to e. Plo.ne.lº.I11e.nt9.. . R$49�.lTIil.
Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social R$ 4.250.000,00
$�i:r�tllri� ••�.�.·ºbrIlÜSe.rviç�s Nbliç�s •••....................................... RS3.300.ÓÓÓ;00
�e.cre.�oria. de.J�uc��õ�,. C�I�ur�. eJspo�e�"

. . ..

·····.R$· 5.220�ºÓÓ,9ó
Encargos Gerais R$ 1:380.000,00
Reservll de CorÚ,ngêl1dll"

. . . . .

R$ 450 miT

MASSARANDUBA
Câmara de Vereadores . R$ 1,02 milhõo
Gabinete do Prefeito

H H

RS 54fmif
Pe.PO.rl.O.�e.��� de.A��i��stro.ç��··.·.···· ·········Rf91·5mll,

�::�rl:�:�!��: t;;������, P�r�s.e.�e.r�i�o�Urbanos
..••.. R;.�.:.1?oOÓ8()%�

pep�r)al11e�t� �e Ed�c�ç�� R$ 5.095.000,00
Departamento de Esportes, Cultura e Turismo

H

R$ 304mif

�j�j����rJtp�r�9(�f���[: � �d�l�s�ência
H •• • • •

��l�r�::
��i:a.rg�s G�fa.is ••••• ··.········································ ···············.·············.···············R$ 990 mil
Re.�e.rva de. Cºntingênciº

.

RS 295 miT
Transferências Financeiras

. .

Rfs.058.ÓÓO,00

a despesa em R$ 288.234.528 foi
unânime. Schroeder foi a primei
ra cidade a votar o orçamento, de
R$ 26.125.300,00, aprovado dia
3 de novembro.

Restando três sessões ordi
nárias para encerrar o período

-

.

legislativo, a data da votação
ainda não foi confirmada pela

Câmara de Guaramirim. Se não
for incluído na pauta até dia 22,
os vereadores não entram em re

cesso até o projeto seja aprovado.
O texto prevê arrecadação de R$
42.241.485,20 em 2009, contra
os atuais R$ 36.300.000,00..

Legislativo de Massaranduba
terá novo Regimento Interno

Uma das matérias a serem

votadas pela atual legislatura é
o novo Regimento Interno da
Câmara. Na próxima sexta-feira,
os vereadores se reúnem com a

assessoria jurídica da Casa para
fazer últimas correções antes da
votação, prevista para a última
sessão, dia 22. Caso isto não
ocorra, o RI deverá ser aprecia
do em plenário em uma sessão
extraordinária.

Para o presidente da comissão
criada para fazer a revisão, Ivaldo
da Costa (PP), por se tratar de fim
de legislatura, é necessário que
o texto seja aprovado ainda este

ano pelos vereadores que traba
lharam as mudanças. Lembra
que dos atuais nove, apenas dois
retomarão às vagas em 2009.

Costa lembra que todas as al
terações já fazem parte da nova
Lei Orgânica do município, re
visada pela mesma comissão
em 2007 e nos primeiros me

ses deste ano. "Um dos prin
cipais pontos é o nepotismo,
agora já eliminado", comen
tou o vereador, informando
que a LO já está vigente. Ou
tra mudança é com relação
ao recesso parlamentar, que
cai de 90 para 45 dias.

CAROUNATOMASEW

Ivaldo do Casto informo que RI está sendo adaptado à novo Lei Orgânico
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ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

JARAGUÁ DO SUL

Primeiro sinônimo de de
senvolvimento. Depois, antô
nimo de expansão e motivo de

preocupação. Reconhecida pela
importância histórica, a Estação
Ferroviária de Jaraguá do Sul ul

trapassou momentos de comple
to abandono. Nesse período, não
tão distante, ela foi depredada
pelotempo.

Mas, a partir de hoje o ce

nário muda radicalmente. Se
antes o imóvel acumulava pro
blemas estruturais, mofo e ser

via de morada a pessoas que
vivem nas ruas, agora a situa

ção é outra. Ao invés disso, se

transformou ell} porto seguro
para a biografia do município.
Ao lado do antigo depósito de

cargas, que também passou por
reformas, o prédio completa o

Centro Histórico da cidade.
Aberta oficialmente na noite

de ontem, a construção passa a

abrigar o Museu do Expedicio
nário e o Memorial da Estação.
Além disso, ainda ganha a Pra

ça França Vosgerau como prin
cipal vizinha. Ela está munida
de um palco para futuras apre-

sentações artísticas. 'Atntenção
é que o lugar seja utilizado pe
las entidades culturais", explica
NatáliaPetry, presidente daFun
dação Cultural. O órgão, aliás,

. também muda para o endereço
durante os próximos dias e vol
ta a funcionar na segunda-feira.
Com isso, o Arquivo Eugênio
Victor Schmôckel toma conta

do ambiente antes dividido com
setores administrativos e Biblio
teca Pública Rui Barbosa, na Rua
Ida Bana Rocha. "Encontrar um

espaço próprio e adequado para
ele é um novo desafio", comple
menta Natália, lembrando que a

edificação é alugada há cerca de
12 anos e não oferece toda a in
fra-estrutura necessária à conser

vação do acervo.
A revitalização da Estação

Ferroviária começou em feverei
ro de 2008 como parte do projeto
aprovado pela Lei Rouanet do

governo federal, Os quase R$ 2

milhões desta última etapa, a

exemplo do restante, foram fi
nanciados pela iniciativa privada
par meio de renúncia fiscal.

KBLY ERDMANN

Defesa Civil chegou a interditar antiga Estação Ferroviária em 2006
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BIOLOGI�
. E�FERMAGEM�

EDUCAÇAO FISICA I!:.

• � Inscrições abertas
Rua Presidente Epitócio Pessoa, 676 I Centro I Jorogw do Sul/SC

47 3371.0202 I www.fucutdodeiongodg.com.br
,.. '\'" '

Jangada .'

Centro Histórico abriga Museu do Expedicionário e Fundação Cultural. Setor volta abrir segunda-feira

1998 - restoumção começo o ser discutido no tidode
2003 - arquitetos e engenheiros vendem o pmjeto pom o Fundação Culluml
2005 - Prefeilum compm o Estação do All (Américo latino Logístico)
2006 - Ministério do Cullum oprow projeto de revitolizoção
2007 - initio dos obms de refonno do antigo depósiio de corgos
2008 - começo dos melhorias no Estação Ferroviário e inougumção do Centro Histórico

Compro do projeto: R$ 15.267,50
Compra do Estoçóo Ferroviário: R$ 1.176.485,50
Restouroçóo no depósito de cargos e construção de quiosques: R$ 1.085.073,70
Reformo do prédio principal do Estoçóo e poisogismo: R$ 1.770.490,22
Porreiros: Weg (95% do projeto), Zanotti, Duas Rodos, Metalúrgico Tropp
e Mime Distribuidora

"Sem ela, Jaraguá não seria o que é"
Historiadora lembra passado da Estação Ferroviária e do desenvolvimento
JARAGUÁ DO SUL

Inaugurado em 1943, o prédio
principal daEstação Ferroviária é
considerado um dosmais impor
tantes da história jaraguaense.
Segundo Silvia Kita, do Arqui
vo Eugênio Victor Schmôckel, o
município cresceu em tomo do
imóvel, que se transformou em

ponto de encontro da população
e de escoamento da produção lo
cal. "Todo o movimento se con

centrava ali", acrescenta.
Para confirmar a relevância

da linha férrea, ela explica que
em 1914, quando a estação ainda
funcionava no posterior depósito

de cargas, 11 locomotivas, com
612 vagões, transitavam por [a
raguá do Sul. Esse

vo�e,
con

siderado bastante exp ssivo, já
havia sido conquistad apenas
quatro anos depois d abertura
do ponto de parada. Conforme
a historiadora, na época da inau
guração a cidade era somenteum
distrito de Joinville e a população
não chegava a dezmil pessoas. Em
1934, noentanto, o porte econômi
co e o crescimento no número de
moradores transformaram a lo
calidade emmunicípio.

Mas, a década de 1970 brecou
a continuidade da expansão. O

transporte de passageiros parou
e cedeu caminho para que o local
fosse privatizado, em meados de
1990. Desde então, o prédio so

mou anos de abandono. A situ

ação causava estranheza emRolf
Zehnder, 72. Há 41 anos moran

do nos fundos da estação, sente
saudade .de quando ela estava

em pleno funcionamento. "Era
como o shopping hoje em dia,
um passatempo ver o trem che
gar e partir", lembra. Além disso,
a locomotiva tinha o título de
meio de transporte mais rápido e

barato, com vagões de primeira e

segunda classe.

Outra vez com as portas abertas
Revitalização temrina e Centro Histórico é inaugurado após obras de R$ 4 mi
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CADÁVER

POLíCWGERAL-'-'-·;:.:--------

Aposentado encontrado morto no rio
Pedro Alves da Silva, 67 anos, estava desaparecido desde a noite de'sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

O aposentado Pedro Alves
da Silva, 67 anos, foi encontrado
morto na tarde de ontem, dentro
da tubulação do ribeirão da Tifa
da Pólvora, no Bairro Czerniewi
cz. Ele estava desaparecido des
de a noite de sexta-feira, quando
foi a um bar e não voltou mais

para casa. Segundo os bombei
ros voluntários, ele apresentava
várias fraturas na cabeça.

O genro de. Pedro, Roberto
Carlos da Silva, 40 anos, que
morava na casá do aposentado,
conta que o idoso saiu de casa

por volta da meia-noite. Ele
conta que a familia estranhou o

fato, mas achou que ele tivesse
ido visitar uma filha, que mora

no Bairro Água Verde. "Mas, no
domingo à tarde, já começamos a
pensar o pior", comentou o serra
lheiro, que ajudou os bombeiros
a retirarem o corpo do ribeirão.

O cadáver foi descoberto
por crianças, que brincavam
nas' proximidades do local e

sentiram um forte cheiro de de

composição. '� gente chamou
um vizinho para ver o que era.

Aí ele viu que era um homem

morto", comentou o estudante
Lucas Johann Wilbert da Sil
va, 11. Assustadas, as crianças
avisaram o enteado da filha de
Pedro, de 13 anos, que reconhe
ceu o aposentado e, em segui
da, acionou a Polícia Militar e

os Bombeiros.
A família preferiu não co

mentar sobre a possível causa
da morte do aposentado. Al
guns moradores levantam a

hipótese de latrocínio (roubo
seguido de morte), pois estra
nham o fato de o corpo'estar
dentro da tubulação. Segun
do vizinhos, uma espécie de

porrete teria sido encontrado
junto ao cadáver. Também

.

há informações extra-oficiais
de que Pedro teria buscado a

aposentadoria do dia do desa

parecimento e saído do bar na

companhia de dois homens.
Pedro Alves da Silvamorava

na Tifa da Pólvora e tinha seis
filhos. O velório acontece na

Capela da Vila Lenzi. O enterro
será às 16h de hoje, no Cemité
rio da Vila Lenzi.

DAIANE ZANGHELINI . Corpo foi descoberto por crianças e resgatado pelos bombeiros na tarde de ontem, na Tifo da Pólvora.

.

Polícia procuro a mãe do bebê
abandonado embaixo da ponte
JARAGUÁ DO SUL sido causada porque o bebê era

A Polícia Civil continua in- grande e estava inchado, devido
vestigando a morte do bebê en- ao estado de decomposição.
contrado no Rio Itapocu na noi- A polícia também acredita
te de segunda-feira, embaixo da que a mãe tenha feito o parto
Ponte do Trabalhador, que liga sozinha. A perícia constatou
os bairros Ilha da Figueira e Vila

.

indícios de que o cordão um

Lalau. De acordo com o delega- bilical foi 'cortado sem o uso de
do responsável pelo caso, Uriel técnicas mais adequadas, indi
Ribeiro, diferente do que foi cando que a mulher não deu a

constatado inicialmente, o bebê
.

luz num hospital. "Mesmo as

é uma menina recém-nascida. sim, estamos verificando junto
A suspeita é de que a criança foi aos hospitais se há registro de
abandonada pela mãe logo de- alguma mulher que tenha ido
pois do parto, já que ela ainda tratar de algum sangramento
estava com o cordão umbilical.

� naquele dia", comentou.
Segundo Uriel Ribeiro, peri- Se for identifi-cada, a mãe da

cia realizada pelo médico-legista, criança responderá por crime
Mauro César Grüdtner, aponta de infanticídio (matar o próprio
que a criança tenha nascido no filho durante ou após o parto),
sábado, quando foi abandonada, com pena de dois a seis anos.

e permaneceu no rio por cerca Segundo o delegado, o laudo
de dois dias. Sobre a hipótese do IML (Instituto Médico Le
de que amenina tivesse cerca de gal), que constatará a causa da
dois meses de vida, Ribeiro expli- morte, deve ser concluído ain
ca que a falsa impressão pode ter da nessa semana.

Jaraguazinho
em risco
JARAGUÁ DO SUL

Uma equipe de geólogos
e engenheiros da Prefeitura
realiza hoje uma análise geo
técnica na localidade de Jara
guazinho, onde cerca de dez
famílias permanecem fora de
suas casas devido ao risco de
deslizamento. Na próxima
segunda-feira, uma empresa
contratada pela Prefeitura vai
iniciar o serviço de corte de
eucaliptos no local avaliado,
para aliviar o peso do terre
no. O coordenador da Defesa
Civil, Maicon da Costa, disse
que o barranco continua ce

dendo. Segundo ele, o tama

nho do morro já reduziu cer

ca de um metro e meio desde
o início da enxurrada.

No Rio Molha, outras 15
casas permanecem interdita
das. Na terça-feira, o trânsito
na Rua Adolfo Antônio Em
merdoerfer (acesso ao bairro),
foi liberado em meia pista.
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Celesc faz projeções para 2018
Diagnóstico apresentado a empresários prevê investimentos de·R$ 22 mi
REGIÃO

Até 2013 serão necessários R$
22,4 milhões para ampliar a in
fra-estrutura do Vale do Itapocu.
Esta é a previsão do diagnóstico
apresentado pela Celesc - Regio
nal de [araguá do Sul- aos par
ticipantes da plenária da Acijs e

Apevi esta semana. Pela primeira
vez, uma regional realizou um

trabalho tão minucioso sobre as

necessidades ,de uma
- micror

região evitando ações urgentes,
que de antemão, sabe-se que não
teriam respostas rápidas.

Para o gerente regional Luiz
Melro Neto, a conclusão dos tra
balhos evitam correrias na hora
de solucionar deficiências por
conta do aumento da demanda.
"Demora-se um ano para cons

truir uma subestação, agora sei
o que vou precisar nos próximos
cinco anos". O levantamento,
feito pela Centrum Engenharia
e Consultoria, fez projeções até
2013 para demanda de consumo

,

e até 2018 para carregamento de

subestações - necessidade de,
instalação de transformadores
de grande porte. Agora, o docu
mento será levado à diretoria da

Celesc.
"Queremos estar presentes

quando isso acontecer", afirma
o presidente do Conselho Con
sultivo da Associação dos Micro
e Pequenos Empresários do Vale
do Itapocu, Márcio Silveira. Para
a associação, desde as conversa

ções iniciais os procedimentos
adotados são os mais adequa
dos possíveis. "O primeiro passo
num planejamento estratégico'
é estabelecer as necessidades, e

hoje conseguimos saber as de
mandas locais e as prioridades", '

coloca. A intenção empresarial
agora é se mostrar forte como

classe e trabalhar em conjunto
para viabilizar os recursos.

Em primeiro plano será ativa
da a subestação Chico de Paulo.
Outros investimentos de maior

porte são previstos para a subes
tação do centro de Jaraguá do Sul,
Rio da Luz e de Nereu Ramos.
Em Corupá será ampliada a dis
-tribuição de energia e amudança
mais imediata em Schroeder será
instalar uma linha expressa de 38
mil volts da indústria Menegotti ,

com Guaramirim, também com

alterações previstas. De acordo com Silveira, empresários se unirõo para mostrar força e viabilizar a liberaçõo de verbas

Secretaria de Saúde faz
concurso neste sábado
SCHROEDER

O número de inscritos nos

dois concursos da Secretaria de
'Saúde e Assistência Social de
Schroeder não satisfez por com

pleto as expectativas do governo
municipal. No processo seletivo
símplíficado a média é de 1,5
candidatos por vaga oferecida
e para a contratação de funcio
nários para a Estratégia Saúde
da Família (ESF) a média é de
aproximadamente 1,8 candida

, tos por vaga.
Na contratação, por tempo

determinado, serão contratados
médicos, farmacêutico e nutricio
nista substitutos. As contratações
são para 20h e o maior salário
aproxima-se de R$ 3,4 mil. Para
admissão de pessoal por tempo

c,
indeterririnado a seleção é para

g médico, enfermeiro, odontólogo,o

§5 técnico de enfermagem, auxiliaro-

� de enfermagem e de consultório
Falta de inscrições resultará em novo processo para contratação, diz secretária dentário (grupos I e II) e agente

comunitário de saúde (grupo Ill).
Com carga de 40h os salários po
dem passar de R$ 6 mil.

As contratações serão para,
2009 e a secretária de Saúde, In
grit Eichemberger, garante que
haverá outro concurso. "O que
não for preenchido será motivo

para realização de novo processo
seletivo" � Para agentes comunitá
rios - salário hase de R$ 516,23
- a Prefeitura oferece 27 vagas,
mas houve apenas 24

�.
critos.

No sábado (13) será realizado
o processo seletivo dos pos I e
II - no Núcleo Avança de En-
sino Supletivo, na Rua Marechal
Castelo Branco, 3905 às 8h - e no

período da tarde serão aplicadas as
provas do grupo ill - naEscolaMu

nicipal Professor Emílio da Silva,
na Rua Paulo Jahn, n0215 às 141.
As provas para cargos com tempo
de exercício determinado serão
realizadas dia 17, naEscola Profes
sor Emílio da Silva, às 18h.

SDRCapadta
diretor estadual

Diretores e assessores da
rede estadual.de ensino da Se
cretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR) de Jaraguá do
Sul receberam o certificado de
conclusão da primeira etapa do
Curso de Formação Continua
da - Construindo Qualidade.
Ao todo, 28 profissionais das
redes de ensino cursaram 60

horas/aula sobre gestão peda-
,

_ gógica e administrativa.
As aulas foram divididas

em 16h presenciais, realizadas
em Penha, de 5 de junho a 5
de setembro, e 441 à distância
- via internet. O curso só esta
rá completo em 2010, quando
ocorrer a terceira etapa.

_

Em SantaCatarina, cerca de
1,5 mil profissionais do ensino

participaram da capacitação
que tem como objetivo discutir
o processo de aprendizagem
em sala de aula e estudar prá
ticas pedagógicas inovadoras
para aplicar no ensino. '
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NEGOCIO COM PRESENTE E FUTURO
Construtora traz um novo conceito em empreendimento imobiliário

Você já imaginou ter um

clube dentro de casa? Pois essa

é a proposta do Grupo Estrutu

ra que traz a Jaraguá do Sul o

primeiro empreendimento da
construtora na cidade: o Em

mendõefer Home Club.
O conceito, que é uma inova

çãono setor imobiliário da região,
procura unir lazer, convivência e

saúde. O condomínio que será
construído no Bairro Vila Nova

será concluído em 36 meses, e

vai contar com área verde, mini
golf, piscina, brinquedoteca, spa,
quadra de esportes, academia,
espaço zen, espaço gourmet,
home cinema e até mesmo uma

sala de reuniões no melhor esti-

lo conference center. A tecnolo

gia e a preocupação com o meio

ambiente também estão entre os

diferenciais da obra.
Todas as novidades foram im

plantadas de acordo com pesqui
sas sobre o comportamento do
consumidor e sobre os hábitos

dos moradores.
Em entrevista ao O Correio do

Povo, o diretor comercial do Gru

po Estrutura, Marconi Bartholi,
fala sobre o empreendimento, a
valorização do setor imobiliário
na região e também sobre as es

tratégias da empresa ao entrar no

mercado jaraguaense.

DEBORA VOLPI

Hoje, é fundamental
que cada empresa
entenda o impacto
que ela gera ao meio

ambiente

Já está no

DNA do

empresa
qualidade e

inovaçfio

O Correio do Povo: Por que o grupo
Estrutura, que é de Joinville, resolveu
iniciar um empreendimento em [ara
guádo Sul?

Marconi Bartholi: Era um planeja
mento da empresa vir há muito tempo
para Jaraguá do Sul. A gente fez uma

reestruturação de foco de negócio. E no

nosso planejamento estratégico estava

previsto vir para Jaraguá somente em

2009. Mas aí a gente cresceu bastante e

eu vim para Jaraguá em um dia, vi uns
20 terrenos e bati o olho nesse (na Vila
Nova, onde será construído o Emmen

dõefer]. Todo o conselho da empresa

aprovou. O que a gente quer é trazer

para Jaraguá esse projeto inovador não

só para Jaraguá, mas para a região toda.
Para a empresa, é estratégico, porque

Jaraguá é próxima a Joinville. É uma

cidade 'empreendedora, com qualidade
de vida. E em pesquisa a gente viu que
tinha espaço para esse produto. Então
antecipamos em um ano a nossa Vinda.
Esse é nosso primeiro empreendimento
no município. Somos uma construto

ra que se preocupa com o crescimento

sustentável da cidade. Queremos ajudar
Jaraguá a melhorar. A gente tem proje
tos para lançar já no ano que vem novos

empreendimentos aqui.
.

OCP: O que o Emmendüefer tem de
diferente dos outros condomínios?

(3(3
Somos uma construtora

que se preocupa com o

crescimento sustentável
da cidade. Queremos
contribuir com Jaraguá

nesse sentido.

�
MB: O Emmendõefer é um concei

to de Home Club que alia lazer, prazer
e bem-estar, considerando também o

comportamento do morador hoje. Le

vando em conta, por exemplo, o impac
to do trabalho que se leva para casa, da

administração de tempo, da família. Por
isso, a gente tem toda a parte de lazer, e
de tecnologia, o que tem impacto direto
na redução do custo do condomínio.

OCP: E quais necessidades dos con
sumidores a empresa procurou trazer

para o empreendimento? _

MB: Esse negócio do convívio com

as pessoas próximas na academia, na

piscina, no Home Cinema. A gente
consegue agregar dentro da residência
tudo isso. Porque o tempo está cada
vez mais escasso. A gente tem o web
site do prédio, onde' a pessoa pode
agendar o uso da sala de reuniões, ou a

limpeza do apartamento, por exemplo.
As pessoas aqui viajam muito. Então

mesmo de fora, dá para entrar no site e

reservar algo. Tudo isso porque o com

portamento do consumidor mudou
drasticamente. As empresas-vão ter

que se adaptar a isso. Hoje ainda não é
uma exigência do mercado, é um dife
rencial que a gente criou, mas daqui a
dois ou três anos será uma exigência.
A gente também procurou otimizar o

espaço dentro dos apartamentos. A

pessoa quer um lugar confortável, prá
tico e que ela possa personalizar.

OCP: As. estratégias de venda do

produto também são diferenciadas.

MB: São vários fatores que ajudam
no sucesso das vendas. Primeiro é a pes

quisa de mercado. A gente procura en

tender o que o mercado precisa. Antes
da pesquisa de mercado, é o histórico da
empresa que já é reconhecida por ser de

qualidade em construção e acabamento.

Já está no DNA da empresa qualidade e

inovação. Tem que treinar muito bem
a equipe de vendas. O atendimento ao

cliente é um diferencial muito grande
que a gente tem. Até o momento de o

cliente decidir pela compra ou não do

apartamento, a gente procura proporcio
nar a ele um relacionamento

prazeros�.ínformativo. Outra coisa que a gente us
é o marketing de experiência. Quando
cliente entra no nosso plantão de ven

das, ela sente o cheiro, vê o apartament
decorado, se envolve. Antes de a pessoa
decidir se quer ou não comprar o aparta
mento, ela já entra em um apartamento
decorado. Isso é uma inovação no pró
prio setor imobiliário.

OCP: Os imóveis continuam sendo
uma boa forma de investimento?

MB: Mudou drasticamente o concei

to e o perfil do investidor. O investidor

era a pessoa que tinha dinheiro e inves

tia em imóvel. Hoje, 90% dos nossos

clientes são investidores. Porque como

a gente tem estabilidade econômica, as
pessoas entendem que a longo e médio

prazo, o imóvel valoriza. Então é inte

ressante a pessoa comprar na planta,
porque ele vai se valorizar ao longo da
construção. As nossas linhas de produto
são muito boas para investidores. Nossa

valorização histórica tem dado 40% ao

ano em cima do preço do apartamento.

OCP: As enxurradas que atingiram
Santa .Catarina aumentaram ainda
mais a preocupação com o meio am

biente. A empresa também tem esta

preocupação?
MB: Também é um diferencial nosso.

Ainda não é uma exigência do mercàdo.
Mas quem está preocupado com a sus

tentabilidade deve se preocupar com

essas questões. Hoje, é fundamental que
cada empresa entenda o impacto que
ela gera ao meio ambiente. No Emmen

dõefer a gente tem captação ela água das
chuvas para os jardins e também para
a limpeza geral. E também integramos
a natureza ao empreendimento, com

uma grande área verde. Usamos mate

riais que causam menos danos ao meio
ambiente. Nos preocupamos ainda em

minimizar o uso de energia nos aparta
mentos depois de pronto.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSTA

Lugar de gente
estranho esse

Entrei naquele ônibus um tanto apreensi
va. Há muito tempo não viaja para nenhum

lugar distante junto com mais 50 pessoas
desconhecidas. Aliás, nem lembrava a última
vez que havia feito isso, tenho até dúvidas se

algo parecido já me aconteceu antes.

Logo depois de sentar naminha poltrona, ten
tei me ajeitar como podia. Mexe para cá, mexe
para lá e todas as posições possíveis pareciam ain
da desconfortáveis. Respirei aliviada ao perceber
que ninguém parou ao meu lado. Dois bancos à
minha disposição faziam a viagem melhorar bas
tante. Tentei dormir para aliviar a tensão.

Após a segundameia hora de sono, acor

dei assustada. Logo percebi que não, o ônibus
não tinhasofrido nenhum acidente, era só o

passageiro da primeira poltrona. O indivíduo
teimava em se manter desacordado, com a

boca aberta e, conseqüentemente, exalando
sons nada agradáveis ônibus afora. O efeito-do
ronco possuía grande semelhança a de uma

britadeira em pleno serviço. A cabeça insistia
na sensação de dançar de um lado ao outro,
de cima para baixo. Ninguém conseguiu fe
char os olhos. Pior, o ser em questão resolveu
descansar a mente durante o dia também.

Alguns meses mais tarde embarquei nova
mente no veículo de uso coletivo. Preparada
contra possíveis estrondos emanados pelos ron
cadores de plantão, ajeitei o tampão laranja nos
ouvidos, inclinei a poltrona e sonhei em dormir
até o amanhecer. Eis que no momento exato o

tagarela do assento 27 desembestou a falar. Uma
completa matraca em volume máximo. Passei
a noite inteira escutando a biografia dele. Era
descasado quando conheceu a segunda espo
sa, trabalhava em um canto do país, mas tinha
nascido na: outra extremidade. Amulher da vez

_
sentia ciúmes das andanças, no entanto, ele já
avisou: a larga se não parar de chiliques.

Um embarque mais tarde, o problema veio
de uma senhora. Nem mesmo os fones gruda
dos no ouvido deram jeito. Logo na saída da
rodoviária, ela começou a série de telefonemas.
O ônibus inteiro soube que necessitou descer
do transporte coletivo porque era devagar e

pegar uma van ou chegaria atrasada e perderia
a passagem, Contabilizei 20 ligações munidas
de texto exatamente igual desenrolado durante
cerca de duas horas seguidas. Ao cessar o fala
tório, o filho de quatro anos pensou estar em

casa. O .corredor estreito virou pista de corrida
e os bancos vazios colchões de molas.

Dias atrás, me aventurei de novo. O sofrido
da vez foi o nariz. Mesmo sentada no meio do
ônibus o cheiro proveniente do banheirome acor
dou cam o estômago do avesso. Entre ânsias de
vômito resolvi levantar e ver se a porta estava

aberta. Não, bastou puxar a descarga duas vezes
e o meu olfato pôde respirar aliviado:

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

• Cine ShoRping 1
,

• 007 - Quantum Of Solace (Leg) (14h30 - quo, qui,
sex, sob, dom) (16h40 - todos os dias)
• Os Estranhos (Leg) (19h, 21 h - todos os dias)
• Cine Shopping 2
• UniSegredo Entre Nós (Leg) (15hl0 - quo, qu.f�sex,

· sobidom)(17hl0, 19h1 0,21 hl0 - tOdosos dia�)

• Cine Shopping 3
..

• Bezerro de Menezes - O Diário de um.Espírito (DUb)
(15h - quo, qui, se1;"sgb, dom)

'.

(16h30, ISh, 19h30, 21h-todos os dias)

• Cine Cidade 1
·007 -Quontm Of8010ce (Dub) (19h, 21hl0
- seg, ter, quo, qui, sex) (19h25, 21 h25 - soh, dom)
.• Caçadores de Dragões (Dub)
(1Zh50 - sob, dom)(14h, 15h40, 17h2a'
- seg, ter, quo, qui, sex)
• Madagoscar2 (Dub) (14hl0, 16h - sob,dom)

• Cine Cidode 2
.• Missão Babtlônio (Leg) (Uh - seg, qui, sex)
(15h50, 17h40, 19h30, 21h20 - todos osdias)
• Os Mosconoutas (Dubl (14h - ter, quo, sob, dom)

o melhor
funcionário

Zack ganho pouco. Funcionário de
um imenso supermercado, o rapaz não
está nem aí com o carreira. Promoções
e osucesso fazem porte do currículo do
mauricinho Vince. Mos chego uma dispu-
to: aquele que fizer o maior número de
pontos levo poro coso um carrão.

DaneCook Jessica Simpson Dax Shepard

Como alterar
sua realidade

As fronteiros mais distantes poro o

ser humano: os do próprio corpo. De que
são feitos o pensamento e o realidade? E
como um pensamento mudo o natureza
do realidade? Um livro surpreenden
te que conduz, através do ciência, poro
dentro de um universo que é mais vivo do

que se pode imaginar: o fronteiro final
do conhecimento científico.

'" ..

Funci
s

•

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Denise desmaio. Livia procuro Flor de Lys e pede
suo ajudo poro desvendar o mistério dos bone
cos. Júlio recebe uma chamado do hospital. Ce
leste pego o pen drive enquanto Belarmino estó
no banho. Livia procuro João e diz que preciso
de um trabalho. Tamuz pede o Belarmino que
tenho mais respeito por Semíromis. Antonello\
diz o Adriano que irá poro os EUA quando Diego
assumir seu lugar no empresa. Belarmino dá
falto do pen drive e Aurora acuso Tamuz de es

tar com o objeto. Denise perde o bebê.

TRÊS IRMÃS
Suzana ajudo Xonde. Polidoro negocio com

Vidigal e Duda recupero seu patrimônio. Mar
quinho questiono Paulinho sobre suo atitude
contra Doro. Gennaro e Neidinha tromam contra

Jacaré. Zig conto o Liginha que resolveu fazer
intercâmbio no HavaL Violeta tento convencer

lázaro o permanecer em Caramirim. Lulu lê o

mão de Jacaré e Waldete repreende o amigo
por se fingir de vidente. Toninho vai poro o CTI e
Dudo se desespero. Paulinho encontro Suzana e

os dois se. desentendem por causo de Dora.

A FAVORITA
Gonçalo dá um dia poro Dodi pensar. Manu ten
to convencer Dodi o aceitar o dinheiro. Gonçalo
converso com Floro e elo sente ironia em suas

palavras. Romildo choro nos braços de Arlete e

promete que vai se'redimir. Greice aparece poro
conversor com Damião e se declaro. Romildo se

declaro culpado poro o imprensa de todos os

acusações que lhe foram feitos. Catarina chego
de viagem e Leo o recebe com hostilidade. Oodi
aceito o proposto de Gonçalo. Gonçalo lico hor
rorizado quando vê o conteúdo do OVO.

CHAMAS DA VIDA
Beatriz diz poro Antônio usá-lo como refém.
Antônio pego um canivete e finge que Beatriz
é suo refém. Dr. Raul diz que ele está blefando.
Leo jogo espumo do extintor no médico e nos

seguranças. Antônio, Beatriz e Leo correm poro
o corro. Os seguranças seguem o corro. Miguel e
Andressa se beijam. Andressa se assusto. Elo diz
que Roberto nunca o assumiu por medo de Vil
ma. Miguel diz que Vilma nõo faria nado contra
Andressa. Antônio jogo seu corro contra o dos

seguronças, que bote em um poste.

-OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
OS mutantes cercam os agentes do Depecom.
Ferroz ordeno que os agentes atirem contra

eles. Toni, Cláudio, Hiromi e Miguel ficam per
plexos. Torso vê os dentes de João e pergunto o

que estó acontecendo. Sandro aviso que João

quer motor Batista. Torso se teletransporta e

surge por trás de Bram, bote no cabeça dele.
Torso diz poro ninguém encostar em Sóndro e se

teletransporta. Ele volto e diz poro João esque
cer que ele existe. Torso se teletransporta com

Batista. Luna e ísis ajudam'o cuidar de Batista.

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

MUNDO ARTISTICO

Madonna e

exigências
Durante sua estadia na cidade de São
Paulo, Madonna credenciou apenas
13 pessoas que podem dirigir a pa
lavra a ela. A maioria delas é de sua

equipe norte-americana. Para circular
pela cidade, Madonna exigiu uma

frota de carros Audi, entre eles um A8
blindado exclusivo para ela e um Audi
07 blindado para os filhos. Madonna
trará seus cozinheiros. Ela só come

alimentos macrobióticos.

Deborah Secco
quer ter 30 anos
Deborah Secco acabou de completar
29 anos, mas confessa que não vê a

hora de se tornar uma balzaquiana.
"Estou louca para chegar aos 30. O
amadurecimento nos deixa muito
melhor. As mulheres de 30 são mais
atraentes", garante ela, cheia de
charme. E o que será que ainda falta
para Deborah se sentir completa?
"Não falta nada, está tudo tão bem,
que pode continuar assim", declara.

Atriz troca de
novela em 2009
Cássio Kiss faria uma participação
especial em "Malhação", mas pediu
dispensa do trabalho. A atriz chegou
até a participar do lançamento da
nova temporada da novelinha teen na

qual contracenaria com Paulo César
Grande, mas justificou sua atitude ex

plicando que foi convidada para atuar
no remake de "Paraíso". Com estréia
prevista para março, na novela, Kiss
será a Beata Mariana.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO
O dia começa com tempo instável e ainda
com condições de chuva isolada, melhorando
com presença de sol no decorrer do período.
Temperatura em ligeiro declínio.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE

MiN: 17° C
MÁX: 29° G r "

Nublado com pancadas
de chuva

SEXTA

MíN: 16 C f

MÁX: 28° G
Nublado

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Energias sagita
rianos influenciam
suas atitudes que,

são ainda mais cheias de paixão
do,que sempre foram. A prática
de esportes está favorecida,
a energia física e mental se
encontra elevadíssima. Cuidado

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Toda atitude que
você tiver trará
reconhecimen-

to e muito amor: Isso pode
acontecer tanto em sua vida
pessoal e amorosa quanto na

profissional. Tudo o que você
der ao mundo neste momento
retornará a você multiplicado.

L� LEÃO

�,:;) (22/7 a 22/8)
:. '} Você estará mais

� u.-. sociável e nada
passará des

percebido. Use da razão e do
comedimento para não cometer
excessos. Fase boa para fazer
novos contatos. O trabalho passa
por uma reorganização necessá
ria para mudanças futuras.apenas com excessos.

�" CÂNCER
�........J (21/6 a 21/1)
;���� Mais profundidade
: ; em suas atitudes

especialmente as

que dizem respeito a amor, que
durante todo mês passa a ser

visto com seriedade e profundida
de. Algumas mudanças a caminho
prometem momentos de intensi
dade. O trabalho é intenso.

ny
VIRGEM
(23/8 a·22/9)
Procure não se

deixar levar por
nenhuma fanta-

sia, mantenha os pés no chão e

perceba que as portas do passado
devem ser fechadas para que seja
aberto um espaço para que o novo

possa entrar. Mais um desafio,
virgem, nesta difícil fase.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Mudanças pos�tivas
marC!lm esta epoca.
Elas começam em

seu coração e fazem você perce
ber a importância de deixar par
tir algumas coisas e pessoas que
já não fazem nenhum sentido em

sua vida. O que permanecer será
positivo para você.

� Fases da lila

NOVA

1112

CRESCENTE CHEiA MiNGUANTE

5/12 O 13/12 19/12

SÁBADO
MiN: 16° C
MÁX: 28° G
Nublado

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2008

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua criança
interior está sendo
convocada pelo

Universo. Aproveite esta fase
de alegria para deixar para
trás problemas que fazem parte
do passado. O momento é de
limpeza para que novas energias
possam brilhar no próximo ano.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
As finanças estão
indo bem, mas
não se deixe levar
pela compulsão.

Vida familiar em boa fase traz
tranqüilidade. A fase em geral é
muito boa, portanto, relaxe. Pare
de procurar pelos em ovos. As

mudanças foram necessárias.

DOMINGO

âMí�: 17° G
MAX: 27° C
Sol com nuvens

I ANIVERSÁRIOS

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Energia física e

mental incremen-

�m
sua natural

necessidade p movimento.
Apróveite para raticar exer
cícios físicos. E ão perca de
vista seus plan s materiais para
2009. Prepare-se para novos

projetos com ganhos efetivos.

11/12
Ana Caroline D. Correia

Anderson Rauber do .Silva
Andréia Noernberg
Andressa Tatiane Chalinski

Clovis Fritzen

Donato Dchwartz

Eliz Fernada R!egel
Ieda Denise Giovanella Angelo
Ivo Steinert

Jairo José Flores

Jonly Moyckel
Karine Zandonatto

Lois Maria Dabri

Maiara R. Lise

Marcelo Monfrini

H'atalina Ferrari Odelli

Paulo R. Sporrer
Renilda Funka

Rosimere Hindemayer
Silvana Mara L. Reckowsky
Vinicius Schone

DIVIRTA-SE

Seqüestro
Uma loira bonita entra numa con

cessionária, escolhe o modelo mais
caro e sem pechinchar, dispara pro
vendedor:
- Vou levar este, mas primeiro tem
uma condição!
- Pois não?
- Ouero que vocês instalem um pára-
raios nele.
E sem disfarçar o sorriso o vendedor
responde:
- Um Pára-raios? A senhora me des
culpe, mas eu nunca ouvi falar de um

carro que usasse um negócio destes!
- Ah, é? Aposto que você também
nunca ouviu falar de sequestro-re
lâmpago!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Vida boa e muitas
alegrias. A vida
material passa

também por uma ótima fase.
Possibilidade de ganhos inespe
rados. Fase ót.ima para se divertir
junto aos amigos e deixar a vida
te levar. Daqui em diante, muitas
portas voltam a se abrir.

CAPRICÓRNIO PEIXES
(22/12 a 20/1) ... (19/2 019/3)

,..f,. Mudanças e boa •• A necessidade de
sorte marcam esta ,�� supremacia entre
fase. Prepare um o velho e o novo

bom plano de vida pora 2009, dê voltam a incomodar. Não se
um passo de cada vez. Nesta fase deixe levar por fantasias. Para
você receberá muitas propostas. avaliar os passos que já deu,
Não se deixe levar pelo otimismo deixe o passado para trás. Não
exagerado e leve em consideração se deixe abater por aconteci-
os prós e os contras. ;;';, mentos sem importãncia.

' .'
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IH O CORREIO DO POVO
ÕUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2008

Ouinto-feira, 11 de dezembro
-london Pub: é polca da comemoração de 01 ano de aniversário do Replay
Mídia. Apresentam-se es bandas Combinacão Perfeita (pagode) eZimbrus
(reggae). Acessos: RS 5,00 feminino e RS 10,00 'masculino, cobrados o

partir dos 22h30 apenas para área interna, sendo o deck da cosa com

acesso livre.
- Estação do Tempo: faz ambiente com discotecagem de hits de época.
Acesso: RS 3,00 feminino e R$ 8.00 masculino - cobmdo� a partir das 21
horus.
- Mornho Disco: traz atração internacional para agitar a cena hip-hop em

Jllraguá do Sul. Apresenta-se na casa DJ da tour mundial de Snoop Dog, 9
nova-iorquino Spin Easy, seguido par OJ Xalinho no line-up. Acessos: RS
1 O,OO.lnício às23 horas.

Sexto-feira, 12 de dezembro
- london Pub: show com bando Tribo da Lua, com repertório pop-rock e

clássicos do rock. Acessos: R$ 10.00 feminino e RS 15,00 masculino,
cobrados a partir das 22h30 apenas poro área interna, sendes deck da
coso com acesso Hvre.
- Choperio Bierbude: traz mais limo ediçôo de seu Pagode Chic porn agitar
a casa. Grupo Nova Tendência é quem sobe 110 palco. seguido por DJ
Fernando S. Acessos: R$lO,OO.lnício às 22 horns.
- Estação do rempo: .músico 00 vivo com bando Nina, trazendo clósslcos do
rock poro o palco da cosa. Acesso: RS 8,00 feminino e R$12,OO masculino
cobrados o partir dns21 horas.
- Carambo' s: em Indoiol, promove o Festo do Champagne, apresentando a

OJ Ale Rouen e o residente Curios Fuse. Acessos: valores não divulgados.
Início às 23 horns.

•

Sábado, 13 de dezembro
-london Pub: aberto para happy hour a partirdos 17h30, apresenta It noite
Bolada london, com house music em destaque. Acesso: RS 10,00 feminino
e RS 15,00 masculino, cobrados o partir <fos 22h30 apenas paro área

interno, sendo o deckda cosa com acesso livre.
- Estação do Tempo: discofecagem de hits de época até meio-noite com o

residente DJ Odair, !\pÓS, repertório de house music. Acesso: R$ 5,00
feminino e RS 10,00masculino - cobrados o portirdas21 horas.
- Activy Tour:. que Aquático üceê, bolado elWônico
apresentando so Fly, Frame, Cassiono Cruz, Cosmic
'(rip live, ·léo Dagaz, Oioll\9,lC e Origens live. ComplementalJJ o listo de
atrativos decoraçôo especial, telêes, VJ, lounge e molabdres. Acesso:
volores nõo divulgados. Início às 21 horas. localização: SC 415, KM 88 •

7km após o trevo deG'uoramirim, sentidoMassarondubo.

Domingo, 14dedezembro
-london Pub: aberto para happy hour o partirdas 17h30, apresenta à noite

especial sertanejo com duplo Fábio &Juliano. Acessos: RS 5.
RS 10,00 masculino, cobradllsa partir das 20h apenas para
sendo o d atesso livre.
• fstaçôo d a com sertanejo universilar ao

vivo o partirdas 19 horas.�c�sso: RS 3,00 feminino e RS 8.00moséulino.

EXTRAS· LITORAL:
Bali Hoi: em Piçarras, celebro neste sábado es 14 anos de aniversário.

Apresentam-se DJs Ruan Suiço, Teh Bianchi, Eletrocode Percu�üo com

20FIN6ERS e Banda TiaVeyg.""Acessos: valores nôo divulgodq�. Contoto:
, bolihoLcom.br.
Bonona Joe: em Ubatuba, foz ediçôo da Batucada da Vila, com DJs Alex
Silva e,Mile!1o Sebe ementom o lista de a grupos
Pogbde.com'e KibéU dupla Fábio & Juliano. Ace res não

di9ulgados. Contato: ban aioe.com.br

CONTATOS:
ActivyTour: 9944 3772; Coramba 's: carombos.com.br; Chopperia Avenida:
chopperiaavenido.com.br ou 3373 1597; Choperia Bierbude: 8433 0083;
Estação do Tempo: 3376 4822; London Pub: 3055 0065; Moinho Disco:
99733866 ou moinhodisco•eem.

r.3@poracaso.com

VlTRINE---------�
SCAR

Peter Pan encerra
atividades de dança

Das páginas da literatura infan
til, um clássico do mundo da fantasia
vai encerrar as atividades da Cio. de

Dança da Scar, hoje. O espetáculo
será apresentado no Grande Teatro do
Centro Cultural, às 20 horas. Ingressos
a R$ 12 e R$ 6 podem ser adquiridos
na secretaria do Centro Cultural.lnfor
mações pelo telefone (47) 3275-2477.
O espetáculo vai reunir no palco 120
alunos da Escola de Dança, desde o

projeto Brincando de Dança, aos cur

sos regulares de acrobacia aérea e de
solo, dança do ventre e balé clássico. A

direção geral e artística é do professor
Egberta Saurini, que também é res

ponsável pela confecção dos cenários.

PREFEITURA

Ponto facultativo
o prefeito Moacir Bertoldi decre

tou; ontem, ponto facultativo nos ór

gãos públicos municipais de Joraguá
do Sul no período de 22 a 31 de deste
mês (dias22, 23, 24, 26, 29, 30 e 31),
mantendo-se os serviços essenciais.

SHOW

Chitõozinho
& Xororó

Uma apresentação inesquecível
que fará a diferença na reconstrução de
Santa Catarina. É desta formo que será
realizado o show da dupla sertaneja Chi
tãozinho &Xororó, na próxima terça-feira
(16), às 20 hems, no Centreventos Cau
Hansen, em Joinville. Todo o dinheiro
arrecadado através da venda de ingres
sos será totalmente revertido para a

reconstrução das cidades atingidas pela
enchente em Santa Catarina. O preço do

ingresso ainda não foi divulgado.

FALECIMENTOS

Faleceu às 5h do dia 10/12, o Sr. João Ba
tista Ludwig com idade de 55 anos, o se

pultamento será realizado dia 11/12 as 9h,
com saída do féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi, seguindo para o cemitério Mu

nicipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 3h05 do dia 10/12, o Sr. Hilde

gard Raasch Geisler com idade de 79 anos,
o sepultamento foi realizado dia 10/12, com
saída do féretro da Igreja Apostolo Pedro
em Ribeirão Grande da Luz, seguindo para o

cemitério da mesma localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 1989

03 - 15 -- 40 -- 69 -- SO

. CONCURSO N° 116

PrimeirlJ Sorteio
11 - 14 18 - 19 - 31 - 32

DEFERIMENTO DE LICENÇAAMBIENTAL
WS Imóveis Ltda Me, torna público que foi deferido

pela Fundação Estadual de Meio Ambiental (FAT
MA) o seu requerimento de Licença Ambiental Pré
via para o Loteamento denominado São Rafael,
sob LAP NO 048/2008 , situado a Rua Lauro Zim
mermann no município de Guar-amirim-SC.

RECRUTA CANDIDATOS

SESlsc
Sí$t&m<f�ç:io diU.,/lld�strlas

dQ E.s.t3do deEM/it Catarina

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

AUXILIAR DE SAÚDE
Jaraguá do Sul

01 Até 15/12 pelo site

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

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

Protocolo: 91458 Sacado: BRASIL LUIS DA LUZ CPF: 346.059.599-04
Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ: i9.501.862/000

��;����:t��N°2g�t :JSfLé��: Duplicata de Ve��aMSe����f�: 1���09�g08 Valor: 105,25

Protocolo. 91530 Sacado: JULIETA ANTUNES TIBES - ME CNPJ: 08.660.333/000
Cedente: COMERCIO DE ALUMINIO SH LTDA CNP!: 05.493.308/000
Numero do Titulo: 4555/9 Espécie: Duplicata de Venda Mercenul por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Dala Vencimento: 21110/2008 Valor: 946,92
__ R." "�_"_""."_"._�_.__._"_. " ·_"__

Protocolo: 94006 Sacado:AlINE FRANCIELE NUNES CPF: 058.370.419·07
Cedente: INDAIAL REFEICOES LTDA ME CNPJ: 09.247.3i61000
Número do Titulo: 59í66 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 07111/2008 Valor: 147,10

Protocolo: 94035 Sacado; IRONTEC REPARACAO E ASSISTENCIA DE MAQUI CNP!: 07.410.547/000
Cedente: INDEK COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA GNPJ: 78.262.169/000
Número do TItulo: 251594/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 21111/2008 Valor: 321,32

Protocolo. 94044 Sacado: TEREZINHA SCHALINSKI CPF: 760.911.129-53
Cedente: ZC CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LT CNPJ: 07.342.250/000
Número do Tituio: TEROS-Q2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/1112008 Valor: 653.50

Protocolo: 94164 Sacado: THEODORO DISTR.FRUTAS E VERDURAS LTDA CNPJ,00.947.1541000
Cedente, DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000
Número do Tuulo: 0000662201 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 20/08/2008 Valor: 375,00

Protocolo: 94166 Sacado: CN MOTOCICLETAS CLAUDIACORAZZA ME CNPJ: 09.443.413/000
Cedente: WILSON JOSE RIBEIRO FILHO ME CNPJ: 05.374.4571000
Número do Tlfulo: 000024 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 20/1112008 Valor: 600,00

Protocolo: 94189 Sacado: JOSE OSVALDO DE OLiVEIRA- TRANSOLIVEIRA GNPJ,78.815.958/000
Cedente: EDNO ANTONIO ALVES ME CNPJ: 09.029.363/000
Número do Titulo; 1776 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/11/2008 Valor: 244.34

Protocolo: 94246 Sacado: ADELINO DAMASIO DE JESUS CPF: 310.995.059·68
Cedente: DACRIL DISTRIBUIDORALTDA- ME CNPJ: 03.803.636/000
Número do Titulo: 54654/1. Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimenlo: 12/11/2008 Valor: 202,72

Prolocolo: 94247 Sacado: ADELINO DAMASIO DE JESUS CPF, 310.995.059-68
Cedente: DACRIL OISTRIBUIDORA LTDA- ME CNPJ:.Q3.803.636/000

��������:t��N��8gg B�s&f;ADuplicata de ven����:��:;�:ng��fI20008 Valor: 172,84

Protocolo: 94739 Sacado: JONAS ARlAN DE LIMA CPF: 066.259.449·55
Cedente: BOAl PRESTACAO DE SERVICOS EM COBRANCAS

���;��t���i��Jd�ANK ���its�p�'t���e�5Z�rp�Ercantii �\�n��;;'fm�nto: 15/1112008 Valor: 260,00
-----�------"----------

Protocolo: 9477B- Sacado: VALDELINO RODRIGO LIMA CPF: 070.906.189-78
Cedente: BANCO FINASAS/A

.

CNPJ; 57.561.615/000
Numero do Tllulo: 36.8.320.112Espécie: Oulros TIpos de Dívidas
Apresentante: BANCO FINASAS/A Data Vencimento: 19/0712007 Valor: 8.970,24

Protocolo: 94779 Sacado: GILMAR PIRES DASILVA CPF: 071.983.67941
, Cedente: BANCO FINASASIA CNPJ: 57.561.615/000

Número do Título: 3679732518 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ S/C Data Vencimenlo: 11/0712008 Valor: 11.816,92

Protocolo: 94780 Sacado: VALDECI GARCIA CPF: 017.849.889-1)1
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTILLTDA GNPJ: 01.209.784/000
Número do Titulo: 553093(12/36Espécie: Letra de Câmbio
Apresentanle: ABS EMPReENDIMENTO MERCANTIL LTDA Dala Vencimento: 20111/2008 Valor: 189,28

Prolocolo: 94782 Sacado: LUIS CARLOS ALVES CPF: 988.598.039·34
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: O; .209.784/000
Número do Titulo: 510696{6!30)Espécie: Letra de Câmbio

! Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento: 20/11/2008 Valor: 217,69

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacae, faz por inlermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecem neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por Que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da lei, etc.z

.

Jaragua do Sul. 11 de Dezembro de 2008
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COLUNISMO
Até tem gente que penso o contrário,
nos acham frívolos. Mas nós colunistas
sociais, procuramos sempre estar bem
informados e através de uma coluna
"light", divulgar todo o glamour en

volvendo pessoas, fatos e fofocas, por
que não? Estamos sempre nas festas,
nos divertindo, mas certamente muito
atentos. Ali nós fazemos amigos, nos

inteiramos de eventos futuros, sa

bemos das novidades. Pensam que
é fácil? De jeito nenhum! Mas, vale
a pena. É {) nosso mundo, é o nosso

batente, fazemos com amor, é a nossa

vida. Acredito que, agindo com caráter e
principalmente com muita honestidade,
escrevemos a nossa saga palmilhando
sempre o caminho do bem. Neste mo

mento eu quero agradecer o meu amigo
e jornalista Rivadávia Rassele, o popular
Geraldo José, que deu a oportunidade
de eu começar a trilhar esse caminho hó
mais de 20 anos. Parabéns a todos nós

pela semana do colunismo.

TEM
Dos males, o pior. Nõo é que o Vasco
salvou o futebol carioca em 2008? Foi
praticamente a única alegria dos torci
das do Flamengo, do Fluminense e do

.

Botafogo neste Brasileirão. Ou não?

,�P{ifititá
Oisque-entteg_a

3275..1_

Margareth Menegotti e Débora Breithaupt, no festa Floro Style

ZUMZUMIUM
Estó o maior comentório nas rodas de
bar o aniversório de um jovem, ocor
rido aqui na urbe. Dizem que a mãe
do garoto, moderna e descontraída,
presenteou o filho com um show de

"strip tease" light... As duos moças
chegaram e fizeram a farra no meio
dos convidados. Dá pra acreditar? Sei
ló .... em Jaraguó tudo acontece.

NAS RODAS
• Mulheres descoladas e antena
das têm que dar um "pulinho" na

loja Voilà. Fiquei sabendo que a

Cláudia e a Carol estão dando des
conto de até 40% e o pagamentn
em cinco vezes. É o Natal!

• Sóbado o OJ Deivid Raussis vai em
balar o London e comemorar o ani
versório. E o que é melhor: caipirinha
London até meia noite free.

• No sóbado o meu amigo Hermes
. Kuchembecker passa por uma ci
rurgia delicada. Estou torcendo por
ele. Tudo vai dar certo.

.

A acadêmico
de Propagando
e Publicidade
Ana Caroline
Dams Correia,
o bonito filho
do casal amigo
Roseli e David"
Correio, troco
idade hoje.
Mil vivos!!

"
Seja
leal

consigo
mesmo

• Claudinha Callai, menina es

poleta, bonita e do bem, circula

sempre bem acompanhada nas

baladas da moda.

• Por essas e outras, que Jaraguó
View.

BICHO CHATO
Andei lendo em vórios jornais que Hugo Chávez proibiu Cyndi Lauper (lembra
dela?) de se apresentar no Venezuela. Segundo ele, o motivo é porque ela de
fende o casamento gay. Vem có: esse fanfarrão não tem mais o que fazer, não?
Ele já não ocupa todo o tempo útil tentando se eternizar no poder? Bem, mas
jó que ele não consegue parar quieto, por que não tenta acabar com o ócio

passando trote para o George Bush? "Alô, é da Casa Branca? Penico de barro

enferruja?" Hehehe! Seria legal!

TE CONTEI!
• Hei.. ..Fala sério! O Ronaldo
Fenômeno acertou mesmo seu con,
trato com o Corinthians! Poxa, mas
o Timão, que jó tinha o Dentinho,
arrumou o Dentão para quê?

• O meu abraço de hoje cheio'
de energias positivas vai paro as

minhas amigas: Doia e Sandra.
Cabeleireiros de sucesso, no
Giardini Lenzi: Aquele abraço.

• O jornalista Ronaldo Corrêa
estó preparando os quitutes poro
comemorar a idade novo, no

próximo dia 14.

• Sóbado (13), a partir das 17
horos no Juventus, tem pagode
beneficente com a participação
dos grupos Produto Nacional,
Desejo Constante e Expressão
Sincera, além da duplo sertaneja
Cleiton e Rafael.

• Sexta-feira(12), tem a último
balada do ano na Bierbude com

a festa Pagode Chie. Presença
do grupo Nova Tendência e o OJ
Fernando'S.

• Não hó vento que semeie
sempre a tempestade.

• Com essa, fui!!!

VIDA
"O correr da vida embrulha tudo, é
assim: esquenta e esfria, aperta e daí
afrouxa, sossega e depois desinquie
ta; o que ela quer da gente é cora

gem; ser capaz de ficar alegre e mais

alegre, no meio da alegria, e ainda
mais alegre no meio da tristeza."
GUIMARÃES ROSA

DISNEY
A gatíssima Ana Flóvia Joesting, fi
lha dos meus camaradas Juergem
"lgue"Joesting e Adriana, estó nos

Estados Unidos. Vai curtir a Disney e

as delícias da terra do Tio Som.
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O atirador jaraguaense Samuel Lopes não se canso de subir
em pódios. Neste fim-de-semana, ele conquistou o tricampeonato
brasileiro no modalidade de carabina deitado, o segundo conse
cutivo. Com isso, ele mantém o liderança no ranking nacional,
onde está há 18 meses. Lopes comemorou o conquisto e disse que
o ano foi muito bom, principalmente nos resultados individuais. A
equipe esperava o tri do Jose, que infelizmente não pode ser realiza
do. Independente disso, Jaraguá do Sul mostra cada vez mais o forço
no modalidade, sendo uma dos principais equipes do país.

Samuel é tri

DIREÇÃO DA FME
Já foi dito que o diretor do FME será um cargo subordinado 00 Secretário
de. Esportes. Airton Schiochet, o Ito, foi o primeiro o ser sondado para
assumir o entidade, mos declinou em razão de compromissos com o bas
quete. O segundo que apareceu foi Márcio Eeltrin, que trabalhou com o

voleibol muito tempo. A coluna apurou e constatou realmente que este
. tem grande chance de assumir Mos outro nome surgiu em conversos no

meio esportivo - o de Cleide Mosca, professora de educação física e que
trabalhou no setor de eventos do FME, no Governo de Irineu Passold.

DESTAQUE NA PISCINA
Como era esperado, o nadadoro jaraguaense Helena Gschwendtner con
quistou o prêmio de destaque do Federação Aquático de Santo Cotarina.
Elo obteve o melhor índice técnico do ano por causo dos bons resultados
nos Jogos Mundiais do Juventude Italiano e nos campeonatos nacionais.
Antes do premiação, 41 atletas participaram do Estadual de Verão, con
quistando 78 medalhas, sendo 29 de ouro, 23 de prato e 26 de bronze.
Helena levou quatro de ouro e uma.de prata. Já Henrique Fructuozo ven
ceu as cinco provas que disputou.

MALWEE EJEC
Se a Malwee quiser vencer o Joinville hoje à noite, preciso melhorar bas
tante. O time foi aquém do esperado no primeiro jogo. Abaixo do que o

torcedor está acostumado o ve[ Os reforços que chegaram ainda não con

seguiram se encaixar bem no esquema. O poderio ofensivo da Malwee não
deu certo. Teve atleta que' chegou a ser vaiado pelo torcido. Um time com

esto,estruturo tem o obrigação de sempre disputar título. O que vem ocon

tecendoJ realmente. Mos quando jogo mal, é preciso criticar também.

J060S DAS E .�.
O Jogo do Estrelas, pro'" o pelo croque Falcão, foi odi partida,
inicialmente marcado poro segundo-feira (15/12) teve de mu ar de doto
porque a estruturo poro@ontar o quadro de showbol demora muito poro
ficor pronta. E no terço-feiro começo o Taço Brosil. Além disso, o regulamento
desta competição prevê que o ginásio tem de ficor o disposição dos equipes
participantes 24 horus antes do início. Uma novo doto deve ser confirmado,
provavelmente no dia 22 de dezembro, também uma segundo-feira.

esporte@ocorreiodopovo.éom.br

ESPORTE---------

o pivô Lenísio acredita que a Malwee poderá explorar os contra-ataques, já que espera um adversário vindo para cima

ESTADUAL

Só uma vitória dó
o título à Malwee
Time que vencer hoje será campeão estadual
JARAGUÁ DO SUL

Hoje, às 19 horas, Malwee
e [ec fazem o jogo de volta da
final da Divisão Especial do
Campeonato Catarinense. O
resultado de 2x2 no jogo de
ida esquenta ainda mais a dis

puta, uma vez que vencedor
será o campeão da competi
ção. Um novo empate leva a

partida para o terceiro jogo,
marcado para sábado, às 13

horas, em Joinville.
O técnico Fernando Ferretti

disse que o empate foi conse

qüência da falta de ritmo de
jogo. "Nosso último confronto
foi contra o Colegial no dia 20
de novembro. Além da falta de
ritmo tivemos dois jogadores

.

voltando de lesão (Andrey e

Falcão)", comentou o treinador.
De acordo com ele, a equi

pe terá que dar mais atenção
as finalizações para sair com
a vitória. "Temos que entrar
mais concentrados", comen

tou, emendando que a respon
sabilidade é toda do [ec, que
joga em casa. "O time de Join
ville acha que está com uma

grande vantagem de jogar em

, Franklin em

recuperação
o goleiro do Molwee e do Se

leção Brasileiro, Franklin, ficorá
longe dos quadros por pelo menos

três semanas. O jogador teve uma

fissu[o no dedão direito· no últi
mo omistpso do seleção
,contra o· Ven�fuelo. $
preparador físico João
goleiro está fazendo trabolho de
musculação poro manter o Jotmo
físico. Mos o previsão é que ele
volte a treinar com bolo somente

depois de três semonos.

casa. Mas-a nossa equipe tem

condições de ganhar em qual
quer lugar", declarou.

Para o treinador o fato de
cinco jogadores representa
rem a seleção em amistosos
não influenciou no resultado
da partida. "Tivemos os joga
dores aqui bastante tempo,
uma vez que não aconteceu o

Jasc", finalizou.

O pivô Lenísio revelou que a

equipe está preparada e que no

jogo de hoje o time de Joinville
terá sair mais para o jogo, o que
favorece a Malwee nos contra

ataques: '� defesa deles foi mui
to bem no jogo, mas sabemos que
temos condições de ganhar deles
lá", observou Lenísio.

GENIELLI RODRIGUES
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Fifo fixará regra mundial de
tempo mínimo para contratos
SÃO PAULO

A Fifa anunciou ontem que
estabelecerá uma regra mun

dial destinada a fixar um pra
zo mínimo para contratos com

jogadores. Em nota, a entidade
encorajou seus 208 membros a

respeitarem a nova regra "para
que sejam levadas ern conta as

obrigações mais importantes e

fundamentais de jogadores e

clubes".
"Esta iniciativa é um passo

importante no trabalho de mo

dernização das relações sociais
no futebol. mundial, feita em

estreita colaboração pela Fifa e

a Federação Internacional dos

Jogadores Profissionais de Fu-
.

tebol desde 2001", completa.
O documento lembra ainda al

. guns avanços derivados da co

laboração entre as duas institui

ções, que data de sete anos.

Entre elas estão a imple
mentação da Câmara de Reso

lução de Disputas, em 2002, e
a assinatura, em 2006, de um
acordo sobre todas as questões
atuais do futebol, em proces
so de 'consulta permanente.
"Hoje em dia, isto representa
um grande avanço no diálogo
social entre' os membros da pi
râmide mundial do futebol",
destacou.

'Cassuli

Cassuli Advogados AssociadosOABiSC 397/99

Rua Donalda Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 • Fax 47 3275 1820

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúr

gicas, Mecânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, de Equi
pamentos Elétricos, de Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Alternadores, de
Implementas Agrícolas, de Máquinas, de Peças para Reparação de Veículos,
de Fundição e das Oficinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Re

gião, convoca todos os sócios do Sindicato, para a ASSEMBLÉIA GERAL OR

DINÁRIA, a realizar-se no dia 15.12.2008, em primeira convocação às 18:30

horas, e em segunda e última às 19:00 horas com qualquer número de sócios

presentes, tendo por local a sede do Sindicato, sito a rua João Planincheck, nO

157, nesta cidade de Jaraguá do Sul.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

a) Deliberação sobre Prestação de Contas, com a especificação da aplica
ção do patrimônio; apresentadas pela Diretoria Executiva referente ao ano de

2007, bem como o respectivo parecer do Conselho Fiscal;
b) Deliberação sobre Proposta de Orçamento das Receitas e Despesas para
o Exercício do ano de,2009, com a especificação da aplicação do patrimônio,
bem como o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 2008,

VILMAR SIZINO GARCIA - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúr

gicas, Mecânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, de Equipa
mentos Elétricos, de Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Alternadores, de

Implementas Agrícolas, de Máquinas, de Peças para Reparação de Veículos,
de Fundição e das Oficinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e

Região, convoca toda a categoria da base territorial, sócios ou não, para a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 15.12.2008,
em primeira convocação às 17:30 horas, e em segunda e última às 18:00 horas

com qualquer número de presentes, tendo por local a sede do Sindicato, sito a

rua João Planincheck, nO 157, neste município de Jaraguá do Sul.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO'DACONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2009.

Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 2008.

VILMAR SIZINO GARCIA
Presidente

MAIS MUDANÇAS
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Técnicos começam a

estudar futuros times
Comandantes iniciam fase de negociação
DA REDAÇÃO

Três grandes nomes do fute
bol brasileiro negociam aonde
irão trabalhar na temporada
2009. Carlos Alberto Parreira

pode ir para o Flamengo. Já Cel
so Roth negocia sua permanecia
ou não no Grêmio. E Vanderlei
Luxemburgo foi sondado pelo
Inter.- Pelo Flamengo, o presi
dente do clube, Márcio Braga,
terá um encontro hoje com

Parreira para, segundo o diri-
, gente, acertar detalhes da con

tratação. Parreira trabalhou, nos
anos 1978 a 1980, com Cláudio
Coutinho, que foi treinador do

Flamengo naquela época e tam

bém da Seleção Brasileira na

Copa da Argentina 1978.
"Parreira foi companheiro

e teve formação com'Cláudio
Coutinho. Ele me conhece da

quela época, sabe bem o que
eu penso e como quero enca

minhar a direção técnica do

Flamengo. O Coutinho era ru

bro-negro, o Parreira é tricolor,
mas ele tem interesse de dirigir
a Nação rubro-negra. Vamos.
aprofundar nossa conversas a

partir de quinta-feira", afirmou
Márcio Braga.

Grêm\io e Roth
sem acordo
(

Já Celso Roth, do Grêmio,
tem uma negociação complicada
com o time gaúcho. Tanto clube

quanto treinador desejam mais
um ano de contrato. O problema
é que. os valores propostos por
cada parte estão afastados por al

guns milhares de reais. O clube
gaúcho diz que 'chegou ao seu

limite. Ou Roth aceita a oferta
proposta na última segunda
feira, ou o Tricolor terá novo

treinador para a Libertadores
de 2Cl09. "O que pode impedir a
renovação é o aspecto financei
ro. Vamos ver se os valores se

aproximam. No momento, diria
que há uma diferença conside
rável.A proposta está feita. Não
existe possibilidade de, majora
ção", disse o diretor de futebol
do Grêmio, André Krieger.

o
,«

�
s
:::>
>
ã

Parreira deve acertar hoje os últimos detalhes com diretoria do Flamengo
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Seu habitat natural.

- Grande área verde
..... Minigolf
- Quadra pollesportlva
- Piscina com raia
.- Sauna
- Brinquedoteca
- Espaço Gourmet
- Churrasqueiras
- Home Cinema
- Espaço Zen
- Fitness Center by Reebok (exclusívidade do Grupo Estrutura)

- Reserve serviços pay-per-use (governança e lavanderia) e áreas comuns
no website do empreendimento. Disponha de tecnologias que ajudam a

economizar energia, água e pessoas, mantendo o valor do condomínio
acessível.

Condomínio íntellgente e sustentável:
- Eco Clean: reutilização da água da chuva pam limpeza geral.
- Eco Clean Car: vaga para lavaro carro com água captada da chuva.
- Coleta seletiva do tixo.

PUBLICIDADE--------�

. www.grupopstrutura.com.br • 473433.0644
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Incorporação e Construção

Visite o apartamento decorado
em novembro na rua Frederico
Curt Alberto Vasel- Bairro Vila Nova

Informações: (47) 9922-7480
EStRUTURA

J

TERRACO

Comercialização

J�r.�m
(41) 3371.0768

� ImÓvelsplaneta
(41) 9176.0064

(41) 3275.0500

�.
(41) 8403.8453

LEIER
r:��
'.7,2101 .. 0000
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----------MULHER

FAÇA A COLUNA
PARTE I

Muito bem. Toda terça feira é dia de Divõ. um es

paço para alguma mulher especial nessa coluna.
Mas sõo tantas mulheres lindas. fortes. lutadoras.
corajosas. vividas. empreendedoras. que eu ado
raria ter aqui algumas dezenas delas. Sendo as

sim lanço um desafio: quero uma foto sua. ou da
esposa (no cese.dcs queridos que lêem a coluna).
da irmã, da mãe, da avó. (bem fófis) caracteriÍada
de Mamõe Noel (pode ser só o gorrinho). na colu
na do dia 23. Publicarei os oito primeiros e-mails
com a foto e as respostas: nome completo; idade;
em que trabalha; e um desejo de Natal. lembran
do: a foto tem que ter boa resoluçõo. ok? Vamos
ver a coluna cheinha de grandes mamões noéis.
Email: universotpm@ocorreiodopovo.com.br.

FAÇA A COLUNA PARTE II
Nõo. meninas! Nõo é preguiça de escrever nem falta
de assunto. Até porque quem me conhece sabe que
tenheussunto para duas vidas. Mas. eu gostaria tan
to de ver como fica uma coluna todinha feita pelas
leitoras. que resolvi fazer isso. Você faz o seu pedi
do. ou agradecimento ou reclamação do ano que
passou ... e nós publicamos. Você pode usar seu bom
humor, pode falar sério. pode pedir que sua paixõo
platônica te dê bola em 2009. pode mandar uma

simpatia. Enfim. a coluna de terça. 30. também é de
vocês. Assuntos relacionados a 2009 serõo publica
dos aqui. Com nome completo. ok. gente?

VIDA NO MATO
'Me preparei para dormir, programei o celular, "afo-

.

fel" os travesseiros. desligueis as luzes e deitei. Um

sapo coaxava. um grilo cantava. um trem passava ao

longe. e eu jó estava quase adormecida quando algo
óspero pousou na minha perna descoberta. Com o

coraçõo aos pulos acendi a luz. procurei o bicho es

quisito e o joguei pela janela. Mais calma. desliguei
as luzes e deitei. Um brilho me chamou a atençõo na

parede a direita ... outro brilho na parede em frente.
Como é bom morar em meio à natureza. Ló fui eu
tocar os vagalumes. Eita vida selvagem!

PELE MANCHADA
Nõo dó aquela raiva quando o bronzeado fica disfor
me e todo,manchado? Entõo. a idéia é seguir alguns
passos bem fóceis pro evitar que isso aconteça. Pas
sar o protetor solar ainda em casa antes de ir à praia
e pedir que alguém o faça por você. Esfoliar a pele
pelo menos uma vez por semana também ajuda
num bronzeado sem manchas. A depilaçõo deve
ser feita dias antes e nõo na hora de vestir o bi

quíni. No banho. um sabonete neutro e uma bucha
suave sõo ideais. Após a praia. uma ducha fresca
e muito hidratante. E se você pegou sol demais.
o ideal é ficar sem praia pelo menos até sair o

vermelhõo. E protetor solar de qualidade. passado
em boa quantidade e com regularidade. Pronto.
Belo bronzeado o seu. hein?

�---

ORGULHO
Peço permissõo para falar (mais uma vez) de alguém
da minha família. Assisti à banca do meu primeiro
sobrinho. Juro. gente. senti um nó na garganta em

.

vê-lo ali. homem feito. inteligente. dedicado. lem
brei da educaçõo que ele teve e do homem educado
que se tornou. lembrei do amor com que foi criado
e de como hoje é um namorado tranqüilo e apaixo
nado. lembrei de como a vida financeira da família
dele nunca foi moleza e de como hoje ele é um cara

seguro e controlado nos seus gastos. Por fim. entendi
que muito do que ele é hoje é reflexo de uma boa

criaçõo. Estou orgulhosa. Parabéns. Eder!

�!�t��!�! 82 enos pediu 'jud, Ó pnlíclo ,
depois que seu marido. da mesma idade. insis- 'I
Undo em ter relações sexuais com ela. tomou
uma dose de Viagra. A mulher disse que pediu
auxilio por medo de que o homem tivesse um

problema de saúde. "Aos 82 anos. com tantos

problemas. tanta paixõo poderia ser leta!". dis
se a idosa. Fonte: Terra. Uma observaçõo: é bem
verdade que o remedinho poderia ser letal. Mas
para quem? Para ele? Ou para ela? Haja fôlego
pro agüentar o garanhõo!
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Pronta poro mais um dia?

NO MERCADO
Alguns cuidados na hora das compras para quem
estó de dieta e nõo quer gastar com bobagens. Nõo
vó ao supermercado com fome. caso contrório você
vai encher o carrinho de guloséimas e as frutas. ver
duras e demais produtos saudóveis jamais chegarõo
a sua portÍl. Nõo leve os filhos pequenos pidões com

você (a gente sempre acaba fazendo alguma vontade
deles até porque eles esperneiam e antes de passar
vergonha a gente cede). O bom é começar sempre
pelo setor de frutas e verduras e abarrotar o carri
nho. para que sobre pouco espaço para

�restante.Antes de ir ao supermercado. faça uma list sensata.
de preferência logo após ter almoçado. E po se longe
das gôndolas de chocolate e bolachinhas r cheadas.
A opçõo é o corredor de produtos diets. É ssim que
se faz um supermercado bem magrinho.

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

• E como não poderia deixar

passar, hoje é Dia do Arquiteto. Dia
do Engenheiro. Dia do Agrimensor
e Dia Nacional das APAEs. Parabéns ,

aos profissionais destes segmen-
tos. Para terminar hoje é também o

Dia Nacional do Controle de Peso.
Viva nós mulheres. bem ou mal

i.' ,sucedidas
nas dietas. Controlar

a gente tenta. Nem sempre dá
resultedo, não é?

Em determinadas situações,
a gente tem que deixar de
pensar muito e fazer exatamente
aquilo que o primeiro pensamento
mandou fazer. Ok, isso é apenas
exceção porque se a regra fosse
essa, uau! Que caos seria o mundo.
Mas as vezes acho que pensar
enlouquece. E sem pensar muito,
eu tirei a nota máxima na prova
final e passei de ano.

GÊNIO
"; Se Deus fosse brasileiro. o oxigênio
seria submetido a 354 impostos. 27
taxas e 12 contribuições de melhoria.
seria vendido em postos autorizados após
cinco ou seis horas de espera em fila e sua

fórmula envolveria. entre outras coisas.
hidrogênio. metano. silício e pêlo de cabra
( .. .) Se Deus fosse brasileiro, quando Adõo
comesse a maçã. Ele o miraria com orgulho
e diria: "Meu menino!" (... ) Se Deus fos
se brasileiro. o mundo teria sido criado no
milionésimo terceiro dia. após o Carnaval e
o recesso parlamentar.... Parte do texto dó
genial Marconi Leal. no blog: marconileal.
opensadorselvagem.org.
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floriani@florianiequipamentos.com.br
www.f1orianiequipàmentos.com.br

! Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275-1492

Pensar de forma quantitativa e qualitativa
Participei dias 4 e 5 de dezembro em Canoas

RS, do Primeiro Encontro Brasileiro sobre Pesqui
sa e Análise de Dados Quantitativos e Qualitativos
- Quanti & Quali 2008, promovido pela SPHINX
Brasil e pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, cuja temática foi a análise de dados quantitati
vos e qualitativos em pesquisas organizacionais e ge
renciais, e em pesquisas acadêmicas. Como docente
da Univille, apresentamos um trabalho entre mais
de 70 pesquisadores, de 34 instituições públicas e

privadas, de 11 estados brasileiros e da Colômbia.
Enviamos um trabalho denominado "Espectroeco
nomia", tendo sido classíficado para o livro de casos

(33 casos de pesquisa completos), mesa temática e

como painelista. O tema tratava de pesquisa efetu
ada sobre as atividades empresariais em [araguá do
Sul no período de 1999 a 2002, apresentando uma

classificação por tamanho de empresa, da formação
do valor adicionado do município que resulta no

cálculo da participação da atividade econômica da
cidade no ICMS estadual.

Foi um momento importante, pois encontramos

pesquisadores e profissionais de diferentes áreas

que se propuseram a discutir métodos e técnicas,
independente de objetos de pesquisa em si. Houve
uma grande sinergia com discussões e trocas de ex

periências, bem como uma troca entre os mundos
acadêmico e empresarial. De fato, o objetivo geral
era de contribuir para o desenvolvimento de uma

cultura gerencial e acadêmica de coleta, de prepa
ração e análise de dados, assim facilitando e alavan
cando tanto o perfil gerencial quanto o processo de
cisório das organizações. Nada mais apropriado para
os tempos que estamos vivendo. Não há carência de

quantidade de informações, mas de qualidade, ou

melhor, de maneiras de qualificá-las no cotidiano
dos que tem que tomar decisões que influenciarão
diretamente no resultado das organizações. Bus
car dados primários e secundários não faz parte
do cotidiano dos empreendedores de pequenas e

médias empresas, pois na maioria das vezes, se lá

chegarmos e solicitarmos um dado do faturamento
dos últimos três anos nos indicará como fonte o

seu contador. Este é um dado simples, que um,_a
vez obtido, poderá dar uma série de informações
para o empresário, como, quem somos, onde esta
mos e para onde vamos.

Outros dados mais apurados então, praticamente
são inexistentes e por unia razão bem simples, não
existe uma cultura de quanti & quali como orienta
dor nas tomadas de decisões, ficando mais na base
de tentativa e erro. Consultores estão ganhando di
nheiro apenas elaborando informações para os em

presários em cima de dados que já estavam na em

presa, apenas estavam adormecidos. O estrategista
chinês Sun Tsu, conhecido através do livro, a Arte
da Guerra, já dizia nas suas estratégias que "seremos
vencedores quando enxergamos o que não é visível",

e na maioria das vezes tudo estava ali, na frente, tão
óbvio que logo vem a expressão "como é que nin

guém viu isso", a custo de uma boa quantia de di
nheiro. Levantar dados, obter informações para a ge
ração de conhecimento se torna, lamentavelmente,
para muitos empresários, uma atividade secundária,
ficando em primeiro lugar ·apenas o fazer. Pensar dá
trabalho, logo muitos buscam um lugar de conforto.
Isto exige novos conceitos, conceitos que não fazem

parte da experiência cotidiana, conceitos para os

quais não existem palavras..
A solução de grande número de termos tende

para um único valor - comportamento chamado de

·convergência. Avançar rumo ao deserto da abstra

ção ... um esplêndido isolamento intelectual (Stuart,
1991). A verdade simples é que estamos entrando
em um mundo novo e estranho no qual a mudança
rápida será a única característica estável (Knowles,
1975). Crie condições pata quantificar e qualificar a
análise das atividades da sua empresa, identificando
tendências. Como já dizia Einstein, o levantamento
de novas perguntas, de novas possibilidades, a ob

servação de um velho problema sob um novo ân

gulo, requer uma imaginação criativa. Isto é o que
possibilitará avanços reais no desenvolvimento dos

negócios. A estabilidade do seu negócio também

depende dos estados próximos. Saber sobre você e

seus oponentes é o caminho pra a vitória. O conhe
cimento é a chave.

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

NO BOLSO

Juros de empréstimo têm maior alta
Taxa bancária no início do mês chegou a 6,25% no empréstimo pessoal

A taxa média de juros co

brada pelos bancos. no início
do mês chegou a 6,25% anuais,

.

no caso de empréstimo pesso
al. Foi a maior elevação já re

gistrada desde março de 1999

(6,77%), segundo pesquisa di

vulgada ontem, pela Fundação
Procon de São Paulo Gam base
em dados apurados, com dez

instituições financeiras: Banco
do Brasil, Bradesco, Caixa Eco
nômica Federal, HSBC, Itaú,
Nossa Caixa, Real, Safra, San
tander e Unibanco.

Apesar da alta, o número de

instituições que aumentaram

a taxa foi menor do que em no

vembro. A majoração foi detec
tada em dois bancos, enquanto
no mês passado cinco institui-

ções haviam aumentado os ju
ros. O Unibanco passoua cobrar
6,99% ante uma taxa anterior de
6,59%, com alta de 0,40 ponto
percentual; e o Santander alte
rou a cobrança, que era de 6%
para 6,69%. O HSBC foi o único
a promover pequena redução.
Nessa instituição, a taxa caiu de
4,85% para 4,83%.

No caso do cheque especial,
houve aumento em três institui

ções. Em novembro, sete bancos
haviam elevado as taxas. Nessa
modalidade de crédito, os juros
subiram pelo segundomês segui
do para a taxamédia de 9,33% ao

ano, ante 9,24%, em novembro.
É amais alta já cobrada desde ju
nho de 2003 (9,43%).

O Unibanco e o HSBC acres-

centaram 0,40 ponto percentual.
nas taxas do cheque especial, que
passaram de 8,59% para 8,99% e

de 9,25% para 9,65%, respective
mente. No Santander, os clientes
arcaram com juros de 9,85% ao

ano, 0,15 ponto percentual aci
ma da taxa anterior. Os demais
bancosmantiveram as taxas.

A nota técnica do Procon
lembra que a reunião que está
ocorrendo do Copom (Comitê
de Política Monetária) vai defi
nir a Selic (taxa básica de juros),
hoje. O grande desafio é conter
as pressões inflacionárias diante

.

da crise financeira global, sem

comprometer o investimento e o

crescimento econômico.

AGÊNClAESTADO Unibanco teve alta de 0,40 ponto percentual e passou a cobrar 6,99%
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Câncer será mais fatal em 201 O
Estudo daOMS mostra quemal deverá superar as doenças cardiovasculares

O câncer deverá superar
as doenças cardiovascula
res como primeira causa de
mortalidade no mundo em

2010, revela estudo do Cen
tro Internacional de Pesqui
sas contra o Câncer da OMS

(Organização. Mundial de

Saúde). O principal fator do
aumento é o tabagismo, prin
cipalmente em países em de
senvolvimento.

Segundo o relatório, os ca

sos de câncer dobraram entre

1975 e 2000, e devem duplicar
novamente entre 2000 e 2020.
Em 2030, o câncer poderá
matar 17 milhões de pessoas,
contra os 7,6 milhões de óbi
tos que provocou em 2007, ad
verte o relatório. "Este rápido
aumento dos casos de câncer .

representa um autêntico desa
fio para os sistemas do mun

do", revela Peter Boyle, diretor
do centro de pesquisas contra

a doença.
A maioria dos países de

senvolvidos restringiu o fumo
em lugares públicos, incluin
do locais de trabalho e restau

rantes, o que contribuirá para

uma redução ainda maior dos
casos de câncer nos próxi
mos anos, segundo o estudo.
No entanto, advertiu de que,
perante o sucesso das campa
nhas, as empresas de cigarro
concentraram sua atenção nas

nações em desenvolvimento,
onde são capazes de investir
em "um nível de publicidade
sem precedentes".

"Mais da metade dos casos

e dois terços dos óbitos por
câncer ocorrem nos países
com nível de renda baixo ou

médio. Os países em desen
volvimento, onde a população
crescerá 38% até 2030, não
têm meios para lutar de forma
eficaz contra o câncer", desta
ca o relatório.

Se não forem adotadas me
didas para conter este avanço,
poderá haver 2 7 milhões de
casos de câncer a cada ano no

planeta até 2030, e outras 75

milhões vivendo com a do

ença durante os cinco anos

seguintes a seu diagnóstico.
Em 2007, foram registrados
12 milhões de novos casos de
câncer no mundo.

MARISTA
-

preparaçao

para todas

Educação Infantil
ao Ensino Médio

www.marista.org.br
33110313

Dia de greve
geral na Grécia

o principal fator do aumento é o tabagismo, que cresceu ainda mais nos países desenvolvidos, mostra estudo

HONG KONG SACRIFICA FRANGOS
Equipados com máscaras, funcionários do serviço sanitário come

çaram a sacrificar dezenes de milhares de frangos em Hong Kong on

tem, um dia após autoridades elevarem o alerta de gripe aviária para
"sério" depois de registros de um surto do vírus em uma granja.

as provas
da vida.

COLÉGIO
MARIST
SÃOLuí

Matrículas abertas

Confrontos entre poli
ciais e manifestantes marca

ram uma marcha de mais de
dez mil pessoas no centrode
Atenas ontem. Muitas pes
soas estão realizando ma

nifestações na capital grega
pelo descontentamento com

as políticas econômicas do
governo, após quatro noites
de violência no país detona
das pela morte de um jovem
por policiais. A polícia lançou
bombas de gás lacrimogêneo
para conter um grupo de jo
vens que lançavam coquetéis
Molotov e pedras nos arredo
res do Parlamento.

Em Atenas, os jovens
começaram a jogar bombas
de gasolina, pedras e outros

objetos contra as forças da
ordem. Protegidos por escu
dos, policiais responderam
com bombas de gás lacrimo
gêneo. Em Tessalonica, no

norte do país, também foram
registrados enfrentamentos.
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SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

,

MAReiO VENTURA,·
,..

,

1RA QUIUDADE NO GOL
Todo grande time começa com

um grande goleiro. A frase existe
desde que os ingleses inventaram
o futebol, no fim do século 19. No

-Juventus, não foi diferente. Vários
arqueiros fizeram história, como

Perala e Carlão, já retratados nes

ta série de reportagens. No anos

90, outros passaram por aqui, mas
quem resolveu ficar foi Márcio
Ventura. Natural de São José do
Rio Preto (SP), se profissionalizou
no Mirassol, de onde se transferiu

para cá em 1992. Ficou até o fim de
1993 e foi emprestado para o Amé
rica (SP), mas voltou em 1995 e deí-

· xou o [uventus em 1997. "Eu que
ria ser campeão catarinense, mas

não consegui aqui. Então fui para a

· Chapecoense, em 1998, e levamos
.

o título. Aí parei de jogar profissio
nalmente", lembrou.

Márcio acredita que sua maior
característica em campo era a tran-

· qüilidade, "Meus companheiros
sempre falavam isso", disse. Dos

.

jogos que mais marcaram, ele relata

um contra o Criciúma, no dia 14 de
abril de 1993 e que terminou OxO.
"Foi a partir desta partida que con

seguimos nos reerguer no campeo
nato. O Soares, que era o meia deles
(Crícíúma) chutou do meia da rua e

eu estava adiantado. Mas consegui
me recuperar, matei a bola no pei
to e saí jogando. Ninguém espera
va que eu fizesse isso e até hoje me

lembram deste lance", comentou.
Hoje Márcio Ventura é professor

de Educação Física. Até trabalhou
com escolinhas, mas preferiu se de
dicar ao magistério. No futebol, joga
apenas na categoria sênior. "Não te- .

nho mais idade para acompanhar a
velocidade do pessoal do amador,
então prefiro jogar nos veteranos",
comentou. Neste ano, ele defendeu
o Seleto, de Guaramirim, e dá outro
motivo para jogar entre os "coroas".
"É que quando se forma um time,
se reúnem só os amigos t;l assim fica
até melhor de jogar", finalizou.

JULIMAR PIVATTO

CÃO
..

Acima, Márcio hoje e na época de atleta o uventus; abaixo, time de 93; em pé: Márcio Ventura,
Moser, Amauri, Rocha, Luizinho e Zé Mário; agachados: Ricardo, Éder, Biro-Biro, Ari e Gilvan

GANHE R$ .0A CARAGUÁ AUTO ELITE

NÃO ESQUECEU DE VOCÊ.
NACOMPRADE

UM CARRO USADO

Onn.!'1 "1';
.
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.

. .... ,.. _'" u
..

PARA COMPRAR PRESENTES DE NATAL
o valer-de R$1.000,OO oterectco na promoção 'Não esqueceram de mim" é válido somente na compra de vercnos usados, não vatendopara modelos O km. Ovalorde RS1.000,OO será entregue em cheque nominal.As Imagens do skate. da bicicleta, da televisão
e do videogame constantes deste anuncio são meramente sugestivas. não fazendoparta da promoção nem estando disponíveis para retirada na Caraguá Auto Elite. Ao obter qualquer percentual de desconto. o comprador de veiculo usado renuncia
autcmetícemeote ao prêmicde R$1.000.00 constante da promoção "Não esqueceram de mim". Promoção válida aJé 11/12/2008. Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. �_��. 47 3274 6000
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