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Final de novela é sempre assim: Sofrimento
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As funções serão distribuídas entre as

dez seâetarias previstas no projeto de
reforma administrativa.
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Novo preço das
CNHS indefinido
Em Jaraguá, o custo médio cobrado
pelos Centros de Formação até dezembro
do ano passado era de RS 1,1 mil.
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Pesquiso brasileiro revelo que mulheres é

maioria entre o população leitora do país. En·
comendado pel9 Instituto·Pró livro e realizado

pelo Ibope em 2007, o levantamento Retrotos do

Leíturo no Brasil entrevistou 92% do popUlação
e aponto que, entre 55% dos que se decTororam
leítores de livros, 55% são mulheres, 8% a mais

que os homens; que representam 47%.

Fonte: Agência Brasil Que Lê
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OPINIAO----------
DO LEITOR

EDITORIAL
�

SE TIVEREM PACIÊNCIA,
VOU EXPLICAR O ATRASO
DA DUPLICAÇÃO DA BR-280!

I

JULIANA SANTANA, COORDENADORA
DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO BUfIIGE

Nascido no País em meados do século
XVI, com a instalação da Santa Casa de
Misericórdia, na Vila de Santos (SP), o

voluntariado assumiu contornos ousados
e revolucionários ao longo dos séculos.

Se, antes, a nobre atividade de doar
tempo, recursos humanos e financeiros
em benefício do bem comum cumpria
a função de minimizar o sofrimento dos
desprovidos, oferecendo a estes assistên
cia e suporte para uma vida digna, agora
o movimento que envolve os diversos

CHARGE

QUAL SERÁ A DESCULPA
DESSA VEZ?

<'

PONTO DE VISTA

o valor do voluntariado
setores da sociedade tornou-se um im

portante agente de mudanças nas esferas
pública e privada.

É possível que, no Brasil, o divisor
de águas entre o voluntariado de caráter
meramente filantrópico e o ator social

comprometido corri a promoção do
desenvolvimento comunitário tenha
sido o processo de redemocratização,
ocorrido no final da década de 80.
Com o surgimento das Organizações
Não Governamentais a reivindicação
dos direitos do cidadão e a defesa do
meio ambiente foram institucionali
zados. Ganharam, portanto, mais força
nos cenários nacional e global.

Na esteira destas mudanças é que o

voluntariado corporativo ganhoumuscu
latura. As empresas estão cada vez mais

ELE VAI DIZER
.

QUE É CULPA
DA FLORA!!!

Por que se- planta
tanto eucalipto?
A migração de plantas de um local do inundo

para ou outro pode trazer problemas, mas nor

malmente traz também muitos benefícios.
O eucalipto, de origem australiana, é uma,

planta adaptada ao clima seco e foi trazido para
o Brasil no fim do século 19 para ser utilizado na

produção de dormentes para as estradas de ferro
e combustível das locomotivas.

O motivo é que esta planta adaptada à busca de
umidade muito abaixo da superfície, encontrou no

Brasil sol e umidade em tal abundância que o seu

crescimento se torna muito rápido. Para comparar
com outros países, enquanto na África do Sul uma
árvore chega ao ponto de corte aos 9 anos, o euca

lipto no Brasil atinge este ponto aos 6 anos.

Na comparação com outras árvores e países, a
dupla Brasil/Eucalipto é simplesmente imbatível.

Embora utilizada para diversas outras fina
lidades, principalmente como combustível, em

1961 foi produzido o primeiro papel com 100%
de celulose de eucalipto e isto tornou o seu culti-
vo muito mais intensivo.

.

O Brasil que hoje é o 5° colocado no ranking
mundial dos produtores de celulose tem poten
cial para chegar à liderança graças a esta vanta

gem enorme que a natureza deu.
Mas, a natureza foi ajudada em muito pelas pes

quisas que produzem plantas cada vez mais preco
ces, mais adaptadas e com fibras melhores. Já existe
em laboratório uma variedade que'produzirá aos 4

anos a mesma quantidade de fibras que uma planta
de 6 anos hoje.

Não é sem motivo, portanto que se plantam eu

calipto em grande quantidade nas mais diversas

regiões do Brasil e nem que existem grandes pro
jetos de implantação de indústrias de celulose.

Com a crise econômica mundial nem tudo são
flores, mas fica a certeza de que as árvores no Bra
sil vão continuar crescendo muitomais rápido.

LOURIVAL KARSTEN, ADM!NISTRADOR

Os textos para esta coluna deverão ter no moximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redocao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro a

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

• telefone (. não serão publicados).

tomando consciência do seu papel na
sociedade, de que podem assumir a res

ponsabilidade de promover o desenvol
vimento também àqueles que não estão
em seus quadros funcionais.

Ao romper os muros que delimitam
fisicamente suas unidades, as empresas
encontram um mar de conhecimentos que
passa pelo resgate de valores essenciais à
vida e aos negócios, como o respeito, a soli
dariedade, a dignidade e a ética.

Acima de tudo, o voluntariado pro
move a humanização das relações dos
homens entre si e do homem com o meio
ambiente. As organizações são formadas
por pessoas. Quanto mais harmoniosas
forem as relações estabelecidas entre

elas, mais efetivos serão os resultados ge
rados nestas interações.
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" O ano nõo foi
ótimo, mos foi bom."
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
avaliando o desempenho do
economia brasileiro em 20,08.

"Nõo é poro filos
de atendimento. "

JEAN LEUTPRECHT (PC DO B),
PRESIDENTE DA CÂMARA

DE JARAGUÁ,
anunciando mudança do seu

gabinete para o piso térreo.

"Vim pegar o

que é nosso."
MARIA SUELI WOESKI,

DESEMPREGADA
e uma das centenas de flagelados que
invadiram um depósito de donativo�

em Ilhota atrás de comido.

RIDíCULO
Noticiários de emissoras de TV do
-Estado deram espaço nobre para
alardear que o preço da cesta bá
sica em Chapecó, apesar da seca

que afetou perigosamente culturas
de feijão e hortigranjeiros, caiu.
Em exatos R$ 2 se comparado a

dezembro do ano passado. Já ima

ginaram o que vai dar para com

prar com R$ 2 a mais no bolso?

Em Jaraguá do Sul, o exemplo de outros Cidades catarinenses, poderio ser

lei, mos não é. Por duas vezes o ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) vetou
projeto do ex-vereador Ronaldo Raulino (PDn proibindo espetáculos de cir
cos com o presença de animais no picadeiro. Mos agora, esta secular san
dice circense, onde os palhaços e não ursos desdentados e leões esquálidos
deveriam ser os grandes estrelas espalhando alegria, cominho poro um en

tendimento nacional. É que tramito no Senado um projeto do senadora Aldo
Melo (PTB-AL) alterando o lei de crimes ambientais, obrigando os circos o

notificarem o presença de animais do fauno brasileiro ou exótico em suas

estruturas. Oue serão apreendidos, trotados e removidos poro ambientes
adequados com orientação dos órgãos ambientais. Com multas e cadeia
por até três meses poro os que omitirem o informação. Uma peno que pode
aumentar em até um terço no coso de mortes de animais.

REFORMA 1
O projeto de reformo administrativo
proposto pelo prefeito Cecília Konell
(DEM), reformulando o estruturo de
governo, vai à votação único no Câ
mara no dia 15. Por ser complexo por
natureza e, por conseqüência, de difí
cil entendimento, não se pode afirmar
que o aprovação se dará por unani

z midade ou o toque do caixa, embora
o tendência seja o de não atropelar o
governo neste momento.FINALMENTE

REFORMA-2
Nos últimos quatro anos, é o terceiro
reformo administrativo que o Câmara
terá de apreciar. Outros duas ocor

reram no governo do ex-prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB), provocando
intermináveis discussões quando de
questionamentos colocados pelos
bancados de oposição. Entre outros

coisas, -cargos comissionados e gra
tificados. Contrariando promessa de
componho, aumentaram. No final do
governo, 427.

"O ensino do História do Brasil in
cluirá obrigatoriamente conteúdos
relativos aos aspectos históricos
regionais e locais e levará em conto
os contribuições dos diferentes cul
turas e etnias poro o formação do
povo brasileiro, especialmente dos
motrizes indígena, africano e euro

peia." O projeto é do senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE). Resumindo,
nos escolas posso o ter prioridade
o conhecimento dos alunos sobre
próprio cidade onde moram, o es

tado e o país. E ponto final.
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ÚlTIMO DIA
Termina hoje o prazo para que prefeitos do Vale do Itapocu e de
outras cidades do Norte catqrinense façam relatórios e apontem
ações para reconstrução do patrimônio público danificado pelos
chuvas de novembro. São 160 milhões do governo federal para
estas obras, com distribuição da verba definida pelas necessi
dades mais prioritárias. Quem não o fizer, ficam sem um tostão.
Pior ainda vai ser explicar depois.

-

POIS É
Ex- secretário de Comunicação e presidente do PMDB, Carlos
Chiodini, aponta, entre outros fatores que teriam provocado a

derrota do ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) nas urnas, erIOS
de comunicação sobre realizações da prefeitura. Já que era o

titular da pasta, não há como duvidar.

PATRIMÔNIO
Prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB), em seu terceiro mandato,
não gostou nada do parque de máquinas e equipamentos que
recebeu do antecessor Conradp Muller (PP). Por isso, não está
descartada uma auditoria par.a levantar o patrimônio da Secre
taria de Obreis que existia até 2004, quando ele deixou a prefei- "
tura, e o que foi investido no seto,r nestes últimos quatro anos.

IPTU
Em Blumenau, atjngidos por deslizamentos de terra em novem�

hro devem ter um desconto no IPTU ele 2009 em percentual ainda4,,:
n�o definido. Já são 1,7 mil pessoas cadastradas. Em Jaraguá os

.

carnês começam a ser distribuídos em fevereiro ou março, mas
a prefeitura ainda não sinalizou �om esta possibilidade sugeri-
da logo depois das chuvãs de novembro.

PARA SABER 2
Telefone 102... não! Agora é 08002800102 e de graça, só que a ope
radora não anuncia isso, porque pelo outro número a gente paga R$
1,20 pela consulta. Outra: a Lei 3.051/98 dá o direito de, em coso de

,

roubo ou furto, a gratuidade, mediante a apresentação do Boletim
de Ocorrência ao Detran na emissão de segúndas vias de documen-

.

tos como: CNH (R$ 42,97); identidade (R$ 32,65) e licenciamento
• de veículos (R$ 34,11).

PARA SABER 1
Cópias de certidões de nascimento ou casamento, não exigem
mais ir até um cartório, pegar senha e esperar um tempão na

fila. O cartório eletrônico já está no ar Nele você resolve essas

(e outras) burocracias, 24 hqras por dia, on-line. Cópias de cer
tidões de óbitos, imóveis, e protestos também podem ser sell

c!tados pela internet. Para pagar é preciso imprimir um boleto
liancário. Depois, o documento chega por Sedex.

'

-

polltica@ocorreiodopovo.com.br
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NOVO ORGANOGRAMA

POLíTICA----------

CAROLINA TOMASELLI Segundo Volmir, o levantamento financeiro seria concluído ainda ontem

FUNCIONÁRIOS DE CONFIANÇA
PASTAS

Gabinete do prefeito 11

Gabinete do vice-prefeito 01

Procuradoria-geral 07

Secretario do Administração· 10

Secretario do Fazendo {)5

Secretario de Turismo, Cultura e Esporte � 07

Secretario do Educaçóo �
45

Secretario do Saúde � , 19

Secretario de Obras e Urbanismo 14

Secretario do Desenvolvimento Social,
Família e Habitação 11

Secretario do Indústria e Comércio 06

Secretario Extraordinário do Reconstrução
e do Desenvolvimento Rural 12

.

Secretario do Planejamento : 03

Prefeitura terá 174 comissionados
A Fundação de Cultura e a

de Esportes ficam suborclinadas
à Secretaria de Turismo, Cultura
e Esporte, que está sendo criada.

Já a Fujama (Fundação [aragua
ense deMeio Ambiente) fica sob
a responsabilidade da Secretaria
Extraordinária da Reconstrução
e do DesenvolvimentoRural, que
também muda de nomenclatura

para absorver as demandas dos
danos causados ao município
pelas chuvas. Esta é, inclusive,
uma das justificativas na men

sagem da' prefeita para que o

projeto seja votado em regime
de urgência,

'

Pela proposta, o número de
conselhos também diminui. De
21; passarão para 14 os órgãos de
participação comunitária. Caem
os conselhos de Trabalho e Em

prego,DesenvolvimentoAgrope
cuário, Defesa do Consumidor,
Entorpecentes e Planejamento
Urbano, e de Contribuintes. Este
será criado- por uma outra lei,
que estabelecerá a estrutura das

Juntas Administrativas de Re
cursos e Infrações de Trânsito.

A NOVA ESTRUTURA
ADICIONAIS DE FUNÇÃOCARGOS OTIDADE SALÁRIOS

RS 9.470,38 (fixado por outro lei)
�--

RS 5.800,00 RS 1.740,00

RS 3.800,00 . RS1.140,00
RS 2.200,00 RS 660,00

RS 3.800,00 RS 1.140,00

RS 2:500,00 RS 750,00

RS 2.700,00 RS 810,00

RS 2.200,00 RS 660,00
-

RS 1.800,00 RS 540,00

Cargos ficam distribuidos nas dez secretarias que são criadas com a reforma
JARAGUÁ DO SUL

A nova estrutura da Prefeitu
ra terá174 cargos de provimento
em comissão na chamada ad

ministração direta:, que incluí
secretarias; procuradoria, con

troladoria-geral e nos gabinetes
do prefeito e vice. O projeto en

. caminhado pela prefeita Cecília
Konell (DEM) à Câmara extingue
amaioria dos cargos comissiona
dos criados pelas duas reformas

promovidas no governo do pre
feito Moacir Bertoldi (pMDB), a
primeira delas em 2005.

'.

No dia 1°, uma das primeiras
ações da nova prefeita foi demi
tir 259 servidores, entre comis
sionados e gratificados, além das
outras 168 demissões efetuadas

por Bertoldi. Os cortes também
ocorrem no número de secre

tarias, uma das promessas da
democrata durante a campanha
eleitoral. Serão dez, contra as

atuais 11 pastas, entre as quais
dois gabinetes - Comunicação
e Planejamento e Gestão -, que
serão extintos. As três fundações
municipais, que na estrutura an

tiga tinham status de secretaria,
passam para o segundo escalão.

Secretários,
chefe de gabinete,

.

procurador-geral,
controlador-geral 13

- --

Diretores 26

Gerentes 46

Sub-: - 'entes 34

Asse. .es 05

Of

Ad
de

1� Gabinete 02

redor de Centro
'ção Infantil 30

Ad,nir "rudor de
Unirlr de Saúde 17

Chefio. 01

Valor do impacto
.

não informado
o texto não traz o impacto

financeiro da medida, um dos
questionamentos que deve ser

feito pelos vereadores na reunião
que acontece esta manhõ, às 10
horas, na Câmara. O levantamen
to deveria ser concluído ainda on

tem pela-Controladoria, informou
o procurador-geral do município,
Volmir Elói. Segundo ele, a eco

nomia deve ser da ordem de RS
600 mil mensais, como adiantou
a prefeita ao O Correio na sema

na passada.
A votação do projeto, em

turno único, acontece em sessõo
extraordinária na próxima quin
ta-feira, às 17 horas. Como se

trata de lei complementar, preci
sa de maioria absoluta para ser
aprovada. O presidente da Casa,
Jean Leutprecht (PC do B), acre
dita que a reforma será aprovada
sem dificuldades, por entender
trotar-se de uma prerrogativa do
Executivo.

Salário dos'
,

- gratificados
O projeto da reforma abre

a possibilidade para servido
res ocupantes de cargo efe
tivo que assumirem função
comissionada de escolher a

modalidade que representar
uma melhor remuneração
mensal. Os gratificados, como
são chamados, poderão optar
por receber o salário relativo
à função comissionada ou

manter o vencimento do car

go efetivo, somado a uma gra
tificação de 30% do salário do

cargo comissionado.
A proposta não inclui os

funcionários de confiança do

Codejas, Samae, Issem e das
três fundações, que terão os'

vencimentos e 'cargos defi
nidos em outro projeto, que
tratará da estrutura das enti
dades da administração indi
reta. O texto deve ser enviado
à Câmara no prazo de três
meses a partir da vigência do
novo organograma.
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Centros que
.

"OÕ funcionam
Dos 28 centros de educação

infantil, de Jaraguá do Sul, so
mente seis trabalham em regi
me de plantão. Essas unidades
acolhem as crianças atendidas
nas unidades que estão fecha
das até o dia 21. O centro de
educação infantil Wolfgang
Weege atende as crianças que
pertencem as unidades Onélia
Ersching, Waldir Theilacker
e Rui Kroeger, O CEI Jader
Marcolla está aberto para as

crianças das unidades Márcio
Mauro Marcatto, Alexander de
Borba, Carlo Andrei Emmen
doerfer, Gertrudes Kanzler,
Anélia Karsten, Guilherme Tri
bess, [ones Chiodini e Estrada
Nova, llse Dumke Giese e Proa
Karsten ScIiwedler. A unida
de Mário Nocollini atende. as
crianças do centro Almida Ber
toli. O CEI Leoni Passate Alves
atende as crianças pertencentes
as unidades Franciane Ramos,
Sidnei Berns, Robson Breis,
Elza Crossklags, Cecília
Karsten, Márcio Klinkoski
e Boa Vista. Os CEIs Daniel
Prettí e Rosa Maria Donini
atendem somente as crian

ças da própria unidade.

Trabalhador
sofre acidente

Elinton Higino da Silva, 20 anos, tev
a mão direita atingida pela lâmina
de uma máquina de moer plástico, na
tarde de ontem. O acidente aconteceu
numa empresa de embalagens, na BR-
280. Três dedos tiveram cortes profun
dos e quase foram amputados. Ele foi
levado para o Hospital Santo Antônio.

SÓ EM FEVEREIRO

Creches em regime de plantão
Apenas seis dos centros de educação infantil estão abertos

Diretora do educação infantil Gracioso Fock. do ensino fundamental Sirley Schapoo e o secretário Silvio Celeste

mas também como professor.
"Nas salas de aula hão pode
ensinar apenas as matérias de

geografia, matemática e por
tuguês. Temos que formar as

crianças e adolescentes em ci

dadãos", destacou ele. E para
tornar o trabalho mais eficaz,
Celeste assinalou as funções de
diretora do ensino fundamental
à Sirley Schapoo e a de diretora
da educação infantil à Gracio
sa Otília Fock.

JARAGUÁ DO SUL

As atividades nos centros de

educação infantil recomeçam
normalmente a partir do dia
9 de fevereiro. Em sistema de

plantão funcionam apenas as

unidades Wolfgang Weege, [a
der Marcolla, Mareio Nicollini,
Daniel Carlos Pretti, Prof- Leo
nir Pessati Alves e Rosa Maria
Donini. E no período do dia 22

de janeiro ao dia 6 de fevereiro,
todos os centros de educação
infantil do município vão aten

der em regime de plantão.
De acordo com o secretário

dA Educação, Silvio Celeste,'
mais de 800 crianças continuam
na fila de espera por uma vaga
nas unidades infantis. O proble
ma deve ser amenizado, segun
do o secretário, com a amplia
ção e as reformas nos centros de
educação infantil da cidade. As
parcerias com as empresas tam
bém é cogitada.

Os objetivos iniciais do se

cretário durante a sua gestão
passeiam pelas salas de aula das
escolas. "Os ambientes devem
ser agradáveis, onde os estudan
tes sintam-semotivados ao .estudo
e haja boa convivência entreeles,
A qualidade no ensino também é o

que pretendemos", promete ele.
O secretário vai dar continui

dade ao servi-ço já iniciado nas

gestões anteriores.A atitude in

depende das siglas dos partidos
políticos. "O que importa é o tra
balho bem feito", afirma Celeste.

Reunião com diretores no dia 14
Uma reunião acontece com todos das equipes de gestão nas próprias

os diretores das escolas municipais unidades de ensino. "Eu já fui ·dire-
de ensino fundamental, no Museu tora da escola Anna Tiiwe Nagel e

Emílio Silva, no dia 14 às 8 horas. sei o quanto é importante o traba-
A proposta do encontro é conversar lho em grupo com os profissionais",
sobre a definição e o fortalecimento

.

disse Sirley.

Na opinião dele, o desempenho
dos professores em sala de aula
também é responsável pelos
bons resultados que Iaraguá do

Sul atingiu na área educacional
nos últimos anos.

A preocupação de Celeste
não é apenas como secretário, DAIANA CONSTANTINO

Esta promoção é válida para toda linha Fiai

Jovel, modelos básicos, disponíveis em estoque.
Promoção válido até 10/01/2009 ou enquanto
durarem os estoques. <licenciamento grátis pago
pela Jovel, O imposto (IPVA) decorre por conta

da diente. Toda o linho .Fiat com reduçôo do IPI

ransferência

Gráti
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Letras é o mais procurado

Edital foi

prorrogado
JARAGUÁ DO SUL

o prazo de inscrições
para o Edital Elisabete An
derle de Incentivo à Cultura
foi esticado pelo governo de
Santa Catarina. Agora, pro
ponentes de projetos que
contemplam manifestações
artísticas têm até 13 de mar

ço para solicitar o auxílio. O
investimento total alcança
os R$ 6,8 milhões.

O montante será distribu
ído entre propostas inclusas
em sete áreas: teatro, letras,
artes populares, patrimônio,
artes visuais, música e dan
ça. Por enquanto, 152 pedi
dos foram enviados à Funda
ção Catarinense de Cultura
para avaliação. Eles saíram
de 30 municípios do Estado
e os escritores são os mais I

participativos. Do lado con

trário estão os atares e artis
tas circenses com o menos

número de envios.
Para conferir as normas

do edital, basta acessar o

site www.fcc.sc.gov.br e pro
curar o link de downloads.:
Quem tiver dúvidas deve en

trar em contato pelo e-mail

editais2008@fcc.sc.gov.br.
O atendimento telefônico é
feito através do (48) 3953-

2347, de segunda a sexta-fei-
ra, sempre das 13h às 19h.
iniciativa.

DIREÇÃO

GEML���������--
/

CNH ainda sem preço fixado
Até dezembro o documento custava em médiaR$l,l mil
JARAGuÁ DO SUL

Quem pretendia começar o

ano sematriculando emum Cen
tro de Formação de Condutores
passou a primeira semana útil
de 2009 sem saber quanto irá de
sembolsar pelas aulas de direção.
Por enquanto, os Centros de For

mação de Condutores não infor
mam o valor a ser praticado com
a implantação das novas regras
do Contran (Conselho Nacional
de Trânsito). Elas entraram em

vigor no dia 1 de janeiro e ainda
causam dúvidas nos futuros mo
toristas e instrutores.

Se antes a média de preço
girava em torno de R$ 1,1 mil,
a partir de agora as taxas podem
chegar a R$ 1,5 mil, segundo in
formações não oficiais. No final
de 2008, a assessoria do Detran

(Departamento de Trânsito) de
Santa Catarina havia afirmado

que os custos repassados ao ór

gão para a emissão não sofreriam
acréscimos. O aumento, por
tanto; seria resultado apenas da

amplíação no número de horas!
aulas: No entanto, os centros de
formação de Jaraguá do Sul ain
da aguardam o sinal verde para
eontínuar usando a tarifação fi
xada pela Portaria 043, de 2004.

Para evitar prejuízos, a desem
pregada Suzamar Cristofolini,
23, resolveu encaminhar a CNH
antes das mudanças. Ontem, ela

Suzamar: antecipação à mudanças determindas pelo Contram vai representar uma boa economia

começou os exercícios de volan
te e acha que, se tivesse esperado
mais um pouco, pesaria no orça
mento. Segundo Larissa Pedrellí,
auxiliar de um CFC, opiniões
como a da jovem ajudaram a es

vaziar o ingresso de alunos em

2009. Em capitais, como Recife
e São Paulo tirar a CNH custa,
em média, R$ 650. Já em Porto

Alegre e Curitiba, o valor sobe
para cerca de R$ 1,2 mil.

Previsão de fim de semana instóvel
Sol, calor e trovoadas devem marcar os próximos dias em Santa Catarina·

,

. /

JARAGUÁ DO SUL

Dias de céu azul, sol, calor
e, para completar, belas noites
estreladas. Se você planeja apro
veitar o final de semana fora das

. paredes de casa apreciando esses

cenários típicos de verão, não es

queça de levar uma sombrinha
na bolsa ou no carro. É que o sá
bado e o domingo não devem se

guir o exemplo dos últimos dias,
quandd sequer Iima gota de chu
vamolhou o Vale do Itapocu.

Desde ontem uma nova fren
te fria vem atuando no Sul do
Brasil e, com isso, o tempomuda
também no Norte do Estado.
Conforme Marcelo Martins, do
Ciram (Centro de Informações

de Recursos Ambientes e de Hi

drometeorologia de Santa Catari
na), todas as regiões passam a ter
ocorrências de trovoadas a partir
desta sexta-feira.

Segundo ele, as pancadas são

isoladas, porém chegam com

alertas redobrados à população.
"Temos possibilidade de estragos,
com Inundações locais e granizo
forte em alguns pontos", expli
ca. Os temporais previstos pela
equipe de meteorologistas geral
mente ocorrem no entardecer e à
noite, sempre relacionados com,

ventos de força significativa.
Já os termômetros não sen

tem demaneira expressiva a pas
sagem da frente fria. As tempera-

'

turas permanecem altas durante
.todo o período, o que beneficia

quem pretende usufruir de ba
nhos de piscina, mergulhos no

mar ou garantir o tradicional,
bronzeado de verão. No entanto,
Martins lembra que a umidade
do ar vai alcançar níveis altos,
causando desconfortos.

Entre os dias 12 e 21 de janei
ro, mesmo com o distanciamento
da frente fria, o panorama segue
de forma semelhante ao existen
te ao longo deste fim de semana.

Uma área de baixa pressão passa
a atuar e provoca chuvas freqüen
tes no território catarinense.

KELLY ERDMANN
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SUCATA

Seeretérlc diz que falta dinheiro
Frota de trinta veículos e máquinas está quase sem condições de uso
CORUPA

A Prefeitura de Corupá
calcula os prejuízos deixados
pela antiga gestão. A reclama
ção é do secretário de Admin
istração Sandro Rogério Glatz:
"A informação que consta no

relatório de transição é que
sobraram R$ 170 mil e que
todas as obras não concluídas
estavam pagas". Entretanto,
rebate, as cobranças de emp
reiteiras, posto de combustív
el, energia elétrica, INSS e

Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço de dezembro se

acumulam em sua mesa, -diz
Glatz. "Não estamos encont
rando este dinheiro", afirma.

O secretário acredita que
os R$ 170 mil quitarão so

mente o INSS e o FGTS que
estavam atrasados. Serão ne

cessários mais R$ zoo mil

para cobrir todas as dívidas,
calcula. Um valor que não
inclui os prejuízos previstos
no setor de obras. Conforme
o secretário de Obras Antônio
Vicente Tureck, dos cerca de
30 veículos da frota somente
nove estão funcionando, "e

eles já passaram por revisão
neste ano".

São retroescavadeiras sem

pneus, caminhões sem freio e

com a carcaça quebrada, am-
<,

bulância commotor danificado
e camionetes faltando peças.
"O ferro velho de Corupá está

aqui", compara Tureck. Ele es

pera reformar a frota eo almox
arifado em 60 dias. Já Sandro
Glatz afirma que as contas de
2009 terminarão no positivo:
"Vamos recuperar".

O sucateamento da
frota de veículos da Prefeitura
tem conseqüências diretas na

vida dos moradores, princi
palmente com as chuvas que
atingiram a região em novem

bro. "Recebemos reclamações
todos os dias e acredito que
todas as ruas de Corupá pre
cisam de melhorias", destaca
Tureck. Ele coloca como prio
ridade a conservação das es

tradas e estima concluir o tra
balho em até quatro meses, Até
o fechamento desta edição, O
Coreia não conseguiu cantata
telefônico com o ex-prefeito
Conrado Urbano Muller (PP). O secretário de obras Antônio Tureck quer reformar a frota em dois meses:

"

o Ferro, velHo de Corupá é aqui"

Lotérico é assaltado
duas vezes em um mês

Dois assaltos em menos de'
ummês e o medo só aumentou a

indignação. Esta é a situação do

gerente da Lotérica Trevo, Ma
ciel Delmonego Neto, 30 anos, e

. seus três funcionários. Nesta ter

ça-f eira (6) o estabelecimento fi
cou fechado. "Não tínhamos es

tado emocional para trabalhar",
desabafa Delmonego. A agência
fica a 100 metros do Trevo Tabu
leiro, principal acesso a Barra
Velha. A localização privilegia a

fuga dos assaltantes, mas tam
bém é um importante ponto
comercial: "Por trabalhar num
local bem estratégico, atende
mos várias comunidades, que
remos maior apoio da Polícia
Militar".

No último assalto; que acon

teceuna segunda-feira (5), houve
disparos e ninguém se feriu. '�

impressão é que são os mesmos

assaltantes, eles têm o mesmo

modo de operação", afirma Del-

monego se referindo ao outro

ataque do dia 15 de dezembro,
onde dois motoqueiros entraram
na agência usando capacete, en
tre 16 às 17 horas.

O capitão da Polícia
Militar de Barra Velha, Hélio
Puttkammer, diz que é razoável
o pedido de policiamento. '�
lotérica está localizada numa

área de grandevulnerabilidade,
que é responsabilidade da Polí
cia Rodoviária Federal", declara
Puttkarnrner. Ele acrescenta

que a Polícia Militar está à dis
posição, mas é difícil fazer uma
ronda permanente: "precisamos
atender as solicitações do co

mércio e dos moradores".
A lotérica é familiar e tem ZO

anos de funcionamento, sempre
no mesmo local. Maciel Del
monego conta que os assaltos
iniciaram em Z005, mas eram

isolados. "Em Z007, fomos assal
tados quatro vezes", diz.

Nova quadra
para São João

�'

Através de um convênio com o Go
verno Federal, o Prefeitura de São João
do Itaperiú conseguiu o liberação de
RS 146.250 poro o construção de uma

novo quadro poliesportiva no cidade. A
Prefeitura investiró 10% do total des
te convênio. A expectativa é iniciar o

construção neste primeiro semestre.
"

Buracos nas ruas
de Barra Velha
Segundo o secretório de Adminis

tração de Borro Velho, Luiz Henrique
do Silvo, hó 490 buracos mapeados'
, o que daria um total de quase dois
quilômetros de vias com problemas.
"Nós pedimos o todos que tenham pa
ciência. As frentes de trabalho organi
zados pelo setor de Obras chegarão às
os comunidades e bairros", promete o

prefeito Samir Mattar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r;tI o CORREIO DO POVO
-.:.. SEXTA·FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2009 'VARIEDADES---------

Por Jéssica Ehmke Kraetzer
'recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

"
'

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

Completou 22 anos dia 07, Joice Karine Dumke. Quem deseja felicidades
� seu namorado Fabio, os pais Edir e Edemar e o irmão Guilherme.

I �. ubéns ao casal João e Dinalmar Protska, que no mês de dezembro
comemorou 10 anos de casados e aguardam ansiosos a

chegada do segundo herdeiro. Felicidades!

�

Na foto a família de Reginaldo Baumann
comemorando o ano novo. Um ótimo

ano para família!

Parabéns para os aniversariantes de dezembro,
Marildo Bier dia 20, Melita Bier que comemorou

dia 21, ClaudeD:1ir Hefter dia 23 e dia 29 Wilson
\ de Souza. Felicidades e muita saúde é o que

deseja todos os familiares.

Os irmãos André e Simone
e os pais Verônica e

Adilson, mandam os

parabéns para Adriano
José Anjolete, que dia 04
comemorou idade nova.

Parabéns para o

locutor Jotha Luiz,
que no dia 31/12

-comemorou idade
nova. Felicidades!

Parabéns para Mari Bogo, que comemorou

idade nova dia 05. Felicidades!

Parentes e amigos parabenizam o casal
Terezinha e Heinsie Wendt, pelas "bodas
de ouro" celêbradas no dfti' 20/12 na

comunidade Evangélica Luterana dos

Apóstolo.s. E agradecem a bela recepção
que aconteceu na sociedade

-V • .;il'ensé. Felicidades!

(lts pais Arlindo e Irene e os irmãos Julie
e Juliana, desejam felicidades para Jaine
Ristau, que completou 15 anos dia 06.

Na foto Reno Weller que no dia 12 completa
mais um ano de vida. Quem deseja felicidades

é sua esposa, filhas, genros e seu neto.

Parabéns para Juliano que entem
comemorou idade nova. O filho Hugo

,

Antoni e esposa Sueli desejam felic:idades,
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As últimas emoções de ''A Favorita"
Desfechos são antecipados enquanto o público espera pela punição de flora

Quando a novela '� Favorita" estreou, o

autor João Emanuel Carneiro amargou alguns
baixos índices de audiência e muitas críticas.
Sem mudar muito o rumo inicial de sua trama
e inovando quando revelou a identidade da
vilã praticamente nos primeiros capítulos,
ele conseguiu prender o público que agora só

quer saber qual será a punição de Flora, in
terpretada por Patrícia Pillar.

Claro que as emoções finais estão sendo man
tidas em segredo, mas nos bastidores da trama
correm algumas especulações, Uma dela é que,
logo depois que Flora descobre a ex-parceira

.

está viva, Donatela finge apoiá-la e declara que
também quer reviver a dupla "Faísca e Espole
ta". Louca, Flora acredita e embarca na idéia.

Mas, eis que existe o Dodi (Murilo Benício)
no caminho. Ele quer livrar sua cara e apare
ce no rancho exigindo mais dinheiro e encon

tra Donatela e Silveirinha, (Ary Fontoura). Ele
e Flora discutem, ele ameaça matar Donatela e

Flora acaba com ele. Sem nenhum remorso, a

megera esconde o corpo de Dodi enterrando-o
nU1Jl terreno nos fundos do rancho.

Ainda segundo as especulações, Donatela
manfém o sangue frio e segue com sua arma

ção. Silveirinha agenda um show espetacular no

. qual será revelado a nova identidade da antiga
dupla. No entanto, momentos antes de entrarem'
no palco, Donatela diz que não vai mais cantar.
Flora enlouquece e saca de seu revólver (cujamu
nição foi trocada por balas de festim) para matar
a companheira e é aí que surge a polícia, que fora
avisada anteriormente e prende a assassina. Ela
acaba confessando todas as suas atrocidades.

As possibilidades para o final de Flora não
terminam por aí. Existe uma corrente que ga
rante que ela será exterminada por Silveirinha

(Ary Fontoura) que está farto de ser humilhado

por ela. É esperar para ver.

Outro desfecho muito esperado pelo públi
co, é a reconciliação entre Lara (Mariana Xime
nes) e Halley (Cauã Reymond). Enquanto isso,
Cassiano (Thiago Rodrigues) depois de muita

dor-de-cotovelo, vai se entender com Alicia

(Taís Araújo). Maria do Céu (Deborah Secco) e
Orlandinho (Iran Malfitano) ficarão realmente
juntos, no maior estilo felizes para sempre.

Final de novela é sempre assim, o sofrimento
é recompensado por boas coisas no fim, E, aca-

. bando '� Favorita", o público-fã dos folhetins
se prepara para as novas emoções prometidas
por "Caminho das Índias", da autora Glória
Perez. A nova novela estréia dia 19.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Mundo cão
Nossos livros de história relatam a situação

penosa de indígenas do Nordeste, que busca
vam o litoral à procura de água e alimentos.
Acabavam, muitos, escravos dos brancos. Hoje,
cinco séculos depois, o que encontramos? Os
índios foram parcialmente dizimados, sua po
pulação diminuiu consideravelmente. Os que
vivem de suas reservas, partilhando a vida dos
brancos, são uma grande minoria, assim como

os quilombolas,
a maioria sofrendo grande pobreza. Há per

guntas que sempre afloram: o que mudou nes

tes últimos 500 anos? Ou nos últimos 50 anos?
A resposta é extremamente complexa e re

quer cuidados, principalmente se levarmos em
conta o mundo de tecnologia em que estamos
imersos. Constatamos isso pessoalmente, no

interior do Piauí. De acordo com documentá
rios; livros, artigos, as cidades mudaram sensi
velmente: carros, motos, parabólicas. Nas feiras
livres, praticamente tudo vem de fora. Mas por
quê? Não existe o pequeno agricultor. Existem
famílias que plantam para comer . .A idéia de

produzir e viver de sua venda é uma espécie de
ideal longínquo, apenas sonhado. As casas

são extremamente precárias, geralmente fei
tas em locais que não lhes pertencem, como
nas favelas das grandes cidades. Nenhuma
tem banheiros. A população infantil é imen
sa, o que torna mais cruel a constatação da
ausência de iniciativas que tornariam a vida
dessas populações mais suportável. Moradias
precárias, atendimentos de saúde precários,
educação precária.

O que há de positivo? Só conseguimos
pensar numa resposta: a vida vale pela vida. É
muito? É pouco? É o desejável? Diante de um
córrego altamente poluído, no município de
Piri Piri, Maria Nadiene fala dos políticos que'
pedem votos e depois desaparecem. No mesmo
município, Santelmo, com sua mulher Luci
cleine e 11 pequenos filhos, vivem na incerte
za de 'poderem continuar na precária casa, que
nem lhes pertence. Maria Gilda, no município
di Pedro li, faz vassourinhas que vende a R$
O O e cuida da criancinha recém-nascida, filha
( , TI homem que foi para São Paulo. No inte-
r; .Ie Parnaíba encontramos Maria Zilma, de

<_lOS, sete filhos, o primeiro nascido quan
Q ela tinha apenas 13 anos, todos no case

In ' 'fnde vivem, os partos atendidos por uma
senhora vizinha. O marido, Pedro, pergunta
orgulhoso: "Não ternos que povoar o Brasil?".
Olga da Luz, jovem mãe de quatro filhos, de
clara conformada: "Quando meu marido não.

arranja trabalho alugado, passamos a semana

corno Deus quer".
Os governantes existem para promover o

desenvolvimento dos países e, sobretudo, dar
segurança e estabilidade à sociedade, valorizar
a vida de seus habitantes, com atenção constan
te, com afeto, com respeito, sem esquecer que é
o povo que dá vida ao governo. Caso contrário,
essa relação será danosa, corrosiva, perversa...

VARIEDADES---------

.Cine Shopping 1
• U dia em qq,e a Terra Parou (Leg)
(14h40, 17h, 19h10r21h20 -:-todosos dias_

I!!Cine CidaÜê'�
• Bolí Supercão (O�b)
(13h40, 15h30, 17Ii20 -todos os dias)
• Crepúsculó (Leg)
(t9hl O, 11 h30 -todos os dias)

.Cine Mueller 1

·.0 dia em que a Terrg Parou (Leg)
(13h30,.15h40, 17h5Ô: 20h, 22hl0 -todos os dias)

.Cine Mueller 2
• Madôgascar 2. (Oub)
(13h�5, 15h20';,todos 9sd1o�)
,!. Mqrley e Eu (teg)

,

(Vh2Q, 19h40, 22�,ti;lódos ps diosl

William
Burrou"ghs

Nem depois
de morta

Kate está noiva. Até que ela morre

horas antes de seu casamento. Um ano

depois e Henri, seu noivo, nõo refez sua

vida. A irmõ dele decide contratar Ashley,
uma médium, para fingir que Kate está
encorajando Henri a namorar novamen

te. Mas' Ashley se apaixona por Henri .e
Kate vem atormentá-los.

o gato por dentro

'1Jm livro sobre como o corwívro
.com gatos pôs Burrcuqhs e�

Uma vida
com gatos

"O Gato por Dentro" é uma viagem senti
mental e particularíssima pelo ancestml conví
vio entre gatos e humanos - e pela relaÇ(ío de
alguns gótos com um ser humano específico:
William S. Burroughs (1914-1997), céleb�
esaitor beat autor de ')\Imoço Nu" e '1unky",
e inveterado amante de felinos. "O Gato Por
Dentro" traz inventivas e espirituosas reminis
rendas e reflexões.

lia não Coai de!xar ninguém
. descansar em paz.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Edilza, Wu e Stelinho afirmam poro Liu que vão
destruir Flor de Lys. Morolonis e Edniar recebem
Antonello no EI Choporrito paro a primeira con

versa sobre a ação da guarda de Edmarzinho.
Matilde enfrento Evondro e garante que lutará
até o fim com Aloor pelo guarda de Edmorzinho.
Zé Boneco diz que considero Luli como uma

mãe. Adriano dá um anel de compromisso para
Júlia. Aritonella-diz a Alaor que fará de tudo

para Maralanis continuar com Edmarzinho.

TRÊS IRMÃS·
Boby foz elogios às três irmõs. Alma e Suzana
desconfiam, mos Ooro fica encantado. Violeta

qUestiona Walquíria sobre seu interesse em Al
cides. Neuza conta o Natália que recebeu uma

corta de Nélson e pede sigilo. Violeta vê Leonora
trabalhando no peixaria e reage com ironia. Po
lidoro é avisado sobre o morte de Valéria. Boby
comenta com Violeta sobre seu encontro com as

irmãs e conto que Doro ficou atraído por ele.
Sandro volta e é recebido por Liginha. Gaivão se

nega a dor mais dinheiro a Sueli.

A FAVORITA
Oodi discute com Oonotelo. Tentando decifrar
on'de Oodi podeJer escondido o OVO, Floro lem
bra do esconderijo onde ele guardava dinheiro.
Oodi levo Oonotelo à forço poro o corro. Catari
na confessa a Stela que gosta de Vonderlei. Nor
ton revela a Flora o elÍdereço do armazém onde
Oodi escondia o dinheiro da empresa Fontini e
mostro a parede falsa, onde ela encontro cópias
do OVO. Floro expulso Oodi do rancho, sob ofen
sas e humilhações. Silveirinha conta a Oonatela

que os cópias do OVO foram destruídos.

CHAMAS DA VIDA
Vilmo acho que é Miguel que está ameaçando.
Vilma pergunta se ele quer dinheiro. A pessoa
diz que o fogo é o elo entre os dois. Vilmo escuto
as ameaças e liga para Miguel ao mesmo tem

-po. Yilma fica chocada 00 ouvir o voz de Miguel
e comprovar que não é ele quem a ameaça. Vil
ma pergunto por que o pessoa misteriosa rilO�
tou Walter. Ela responde que foi por diversão. A

pessoa diz que Vilma a conhece. Vilma fala poro
Miguel que ligarom poro elo de novo. Miguel
diz que agora é a hora de corrigir o erro.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ezequiel diz que tem muitas novidades poro
Érica. Oanilo e Bené vão visitar Ari. Oonilo levo
um susto ao ver Gór e pergunto. Cloro implora
para não ser abduzida. Telê e Samiro captam
que Júlia só quer assustar Cloro. Júlio aviso que
será anunciada a nova vacina anti-mutações.
Na verdade a vacino terq o efeito contrário. Vi
viane, Pachola e Ângela saem poro um passeio
na praia. Ezequiel aviso que irá ajustar o chlp
implantado em Érico. Érico tento se soltar, mas
Nadir lhe aplica uma injeção.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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Big Brothers 9

presos em bolha
Até o primeiro paredão do BBB9,
quatro dos participantes ficarão
confinados em úma bolho de vidro.
Destes, apenas um poderá ir poro o

coso. A bolha ficará no Shopping Via
Porque, no Rio de Janeiro, e quem
quiser poderá acompanhar cada posso
dos confinados no local ou pelo site.
Durante esta etapa do programo, o
público pode participar 00 votar em
seu candidato favorito no shopping.

Turnê pode
continuar
A turnê de shows do ultimo disco do
roinha Madonna, Sticky & Sweet, pode
ganhar uma segundo temporada em

2009. A artista estaria negociàndo
apresentações no Oriente e Oceania,
além de dotas adicionais no capital
britânico. Sticky & Sweet, com 58
shows, foi consideroda o turnê mais
lucrativo do história, poro uma artista
solo, com mais de US$280 milhões
em vendo de ingressos.. -

Lara atira
em Flora
No último capítulo, Floro descobre
que Donatela e Zé Bob vão passar o
lua-de-mel no coso do 6uarujá. Os
dois dão de carQ com o megero, que
os ameaço com o armo. Irene, Lara
e Silveirinho, já sabendo que Floro
descobriu o paradeiro dos noivos,
seguem poro o 6uarujá. Floro dá um

tiro em Zé Bob e quando vai atirar em
Donatela, os três chegam. lnrn dá um

tiro no ombro de Floro.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito Simples e vicionte._O objelivo ,_
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repelir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Aberturas de sol, com pancadas isolados de
chuva durante os tarde devido 00 calor e, com
o deslocamento de uma frente frio pelo mor,OH__ 'Il_se_s_da_!t!_ll_---_--�----
chuva estará acompanhado de trovoados.

'

CRESCENTE CHEIA

4/1

SÁBADO
MíN: 17 C
MÁX: 280 C

DOMINGO

MíN: 17" C
MÁX: 30" C

Sol com nuvens Nublado com pancadas Nublado com pancadas
de chuva de chuva

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você quer sair e
se divertir, estar

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
.: ') Com a entrada

...., � de Júpiter em
aquário sua forma

de se relacionar não será mais
a mesma. Você inicia uma fase
de maior interesse pelo outro,
e deixará o egoísmo leonino um

pouco de lado. Só tome mais cui
dado com o excesso de energia.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Procure não sair
muito, pois parte
de seu equilíbrio

você conseguira ficando dentro
de sua casa, Faça uma inves

tigação íntima e procure ter
claro o que achar necessário
para dar inicio a um longo
processo de mudanças.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Nem tudo o que for
dito hoje é para
provocar ou desafiar

você. Sua sensibilidade estaró�
mais aflorada e você deve aumen
tar sua capacidade de compreen
são com o limite das pessoas
que estiverem mais próximas de
você. Seja cuidadoso. '

em contato com

o resultado e o sucesso de
seus empreendimentos dos
últimos meses. Procure apenas
observar e aceitar os limites

que a vida traz a você. Aprenda
a lidar com as frustrações.

TOURO
, (21/4 a 20/5)
A entrada de -

Júpiter em aquário -

pode elevar sua
vibração. Procure não se irritar
com qualquer coisa. A paciência .

e a tolerância ganharão maior

importância. Evite discutir e
imponha-se apenas quando for
realmente necessário.

,; ,,- CÂNCER
�_........� (21/6 a 21/1)
;��f� Hoje é um dia cheio
: 'de boas surpresas

e de coniato com

pessoas diferentes. Procure
observar sua forma de se

relacionar e aceite as mudanças.
Relacionamentos mostrarão uma

nova e mais interessante faceta
, de sua personalidade.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não peItO a padên
da em seu ambiente
de trabalho. Procure
estabelecer regras

e deixá-Ias bem claras para que
não haja invasões em seu ter-

.

ritório. O momento pede cautela
.e paciência no estabelecimento
de projetos e decisões.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Seu sistema nervoso

está muito sensível
e você deve levar

isso a sério. Faça exercícios de
relaxamento e procure fazer um
bom programa de meditação e

. dieta. Tudo isso 'vai ajudar na
manutenção do equilíbrio de
seu sistema nervoso.

CHEIAMINGUANTE

'\) 1S/1
V

26/1

SEGUNDA

MíN: 17° C
MÁX: 32" C
Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Os estudos estão
em alta e voçê não
deve deixar passar

esta oportunidade de incre
mentar seu corpo mental. Faça
pequenas viagens ou viagens
mais longas, com o propósito de
aprender sobre novas teorias de
capacidade profissional.

CAP-RICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

,..[. Hoje seu coração
ficará apertado se

você não perceber
que deve colocar em andamento

algumas energias estagnadas
dentro de você. De nada adianta
resistir às mudanças. Não se

esqueça que quando um ciclo se

fecha um outro abre em seguida.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS '

9/1

DIVIRTA-SE

.Maridos
A mulher vai buscar o resultado dos
exames do marido no hospital e o

médico alerto:
- Seu marido está com cirrose, gas
trite, tuberculose.-A senhoro não acho
que ele está bebendo de mais?
- Nem me fole, doutoro! Aquele
homem só penso em beber!
- Mos isso tem solução! Meu ex

marido era igualzinho?
- Não me digo!
- É que eu descobri que o problema
era o falto de fósforo.
- A senhoro usou vitaminas poro
curá-lo?
- Não! Risquei um fósforo perto dele!

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Os problemas
possuem o

exato tamanho que
damos a eles. Esta é uma das mel
hores fases de sua vida, portanto,
coloque �iUa energia e pensamento
nas coisas boas que quer para sua

vida. abra-se para o novo e não
tenha "!edo das mudanças.

PEIXES

til.. (1'9/2 019/3)
•• Coloque toda
�..., sua energia em

projetos de médio
e longo prazo, pois você não se

arrependerá. Trabalhe muito, em
qualquer iugar e de qualquer
maneira. Se não trabalhar neste
momento pode entrar numa fase
de confusão prejudicial.
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VITRINE�---------

Formação de'
Oficiais da PM

o período de inscrições poro o Curso
de Formação de Ofidois (CFO) do Polí
cia Militar de Santo Catarina encerro

no próximo segundo-feiro (12). Até o

final desta terço-feiro (6), haviam 222
inscritos poro disputar os 35 vogas ofe

-

recidos, duas delas poro mulheres. A
exigência do Curso de Direito integro,
pelo primeiro vez, os requisitos poro o

ingresso no carreiro policial militar. Os
aprovados serão matriculados no Cur
so de Formação de Oficiais (CFO), real
izado no Academia de Polícia Militar

� do Trindade (APMTI, no Capital. Com

'"
Com o o�jetivo de. ,desenvol��r e melh.oror o simples o capacidade dos

o exigência do graduação em Direito,

pollticippntes no ven�ô� atendimento via telefone, o curso "Telemorketing:
o CFO foi reduzido de quatro poro dois

Fer�omen!o poro conquistar e manter clientes" será oferecido. A copod-
anos. Durante esse per.íodo, o cadete

toçoo esta morçodo pare-o dia 19 em florionppolis. No cidade de Itajaí o
- como é chamado o acadêmico poli�

curso acontece no dia 20, no município de,Blumenou o evento vai ser no
ciol militar - receberá um vencimento

dia 21"e em São Bento .do Sul o capacitaçãd,' será realizado no dia 22. O
de RS 1.405,02. Depois de formado,

yhorário .sçrá �as 8h30 �s .17h�0 em tod?s os locais. O público-alvo atinge
será declarado Aspironte-o-Oficiol,

os seguintes areos proflsslOnOls: marketlng e vendas, vendedores (internos percebendo RS 3.753,61. A Carreiro
e e�ter�os) e operadores de telemarketing; supervisores e gerentes de tele-

de Oficial da Polícia Militar oferece

marketlng; representantes comerciais; supervisor�s e gerentes de vendo;
os seguintes Postos: 2° Tenente, 1° Te-

coorden�do�es e gerentes de qualidade; integrantes de morketing de rede; nente, Capitão, Major, Tenente Coronel

operadote$ de coU center; otendentes; supervisores e gerentes. A cargo
e Coronel do Polícia Militar de Santa

horário recomendado é de.8 horos.,,·�
. Catarina. O edital completo pode ser

acessado no si te www.pm.sc.gov.br.

No programação constam os assuntos: Mercado: Breve histórico do Telemarket
ing, A expansão do uso do telemorketing como ferramenta de vendas e Poro onde
vamos; Telemorketi�g: Implantação do telemorketing poro otimizar o processo
de vendas e atendimento, Usos do telemnrketlnq, Erros comuns do telemor
keting, Postura do operador de telemorketing, Regras poro afastar o Cliente
Técnicos de telemar�eting, Resultados do telemarketing, O processo de Vendo:.
V�ndendo o entrevisto, Identificando necessldndes, Vendendo através de benefí
CIOS, Fechando o vendo e O preço. O instrutor será o empresário luiz Fernando de
Castro Borges. O valor do investimento é de RS 198 ou duas parcelas de RSl 00.
O c.er!ificado, �ateriol didá�ico e coffee break estão incluídos no preço. Para
mms mformaçoes e fazer os Inscrições, os interessados devem entrar em contato

atro�és �o número. (47) 3248-8811 ou pelos e-mails: unidade de Florianópolis:
pO!rlck.sllvo@soclesc.org.br, unidade de Itajoí: juliono.steil@sociesc.org.br,
um�ode de Blumenou: jomor.bispo@sociesc.org.br, unidade São Bento do Sul:
domelo.balasso@sociesc.org,br ou no site www.sociesc.org.br..

EDITAL
MARGOTADELlA GRUBBA LEHMANN. Tabelia DesignE
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarir

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contr

�1arg�� AdeHa Grubba leh��nn, Oficial faz saber 911� por não terem s!do encontrados pessoalmente nos endereços a mím
fornecidos aos que interessar que os presentes EditaiS virem ou dele bverem conhecimento que deu entrada neste Oficio pa
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03{três) dias úteis,

'
'

Protocolo: 97252 Sacado: GERMANIATOLDOS E dOBERTURAS LTDA CNPJ' 04175 962'000

C�dente: COMERCIO DE ACOS JARAGUA LTOA EPP CNPJ: 07.221.605/000
. . . •

Numero do Titulo: 9616/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndícação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento, 11/1212008 Valor: 164,50

Pr;;;;;��i;-9732â-'s��do cLÃuÊií.wUlMÂAAES"RÃÊ'LLY·"·---"épF 041656837-94
Cedente: J<AELLY INDUSTRIATEXTIL LTDA ME CNPJ: 73.284.325/000

. .

Numero do Titulo: t4738 . Espécie, Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
��_r:���"!.:!RADES:<:_ Data Vencimento: 15112/2008 Valor: 362.34

Protocolo: 97335 Sacado: FERAARlPiSCiNÃSLTDAME-'--"CNPJ' 07.890.8201000 '

Cedente: DA�COR SIA IND MECANICA CNPJ: 33.561.853/000
Numero do Titulo, 3104135101 Espécie: Dupliçata de Venda Mercantil por Indicalção
Apresentante: BRADESCO

.

Data Vencimento, 08/12/2008 Valor: 946,90

P;;;tocolo:97358Sacad;CVI COMÚNiCACõEsVisUAL INTE'ÜGENTE LTDA CNPJ 09123307/000
Cadente: VERSATILlND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000

. .

Numero co Titulo: 06020·A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por mdtcaoão
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 11/12/2008 vaiar: 91 20

P;;;;;�olo. 97372
...

-Sacado:pEÔRÕpAiTRÃ
..........-----..

CPF:41ã�325.319.53
'

C�dente: EGIDIO MAZZI CPF: 218.165.Z39-49
Numero do Titulo: 06/12' Espécie, Nota Promissória
Apresenlante: EGIDIO MAZZI Dala Vencimento: 10/01/2008 Valor; 250,00
_�_A_. ·_�__ �_·__ ·__··_· ·· _

Faz por inte'rmédio do pr�.s��te Edital, par� que as mesmo� comparecam neste Tabelionato, à Ave�ida Marechal Deodoro da
Fonseca, 1589 a·�m de IIqu!car O,S7U debito, �u entaa, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma 9a LeI. Horano de Funcionamento do Tabelionato: 09.00h às 18:00h
_ ..

_-_--------------;-------_----_
.. _-------------=-------------

Jaragua do Sul, 9 de Janeiro de 20(

FALECIMENTOS

Eleição da
novo diretoria

A inscrição dos chapas poro o eleição
do novo diretoria. do, Associação de
Moradores do Bairro Agua Verde está
aberto até o próximo segundo-feiro,
dia 12. A votação acontece no dia '19
deste mês, às 18h30, no snlêo de fes
tas do Igreja São Judas Tadeu. O atual
presidente, luiz Hirschen, deve passar o

cargo, com mandato de dois anos, poro
Charles Salvador Contatos poro in

scrição pelo telefone 8424-3174.

Temporada de
shows 2009

O Fort Beer apresento The Seres, hoje,
sexto-feiro (9). No polco, o rock pro
gressivo do bando vai abrir o tempora
da de shows deste ano no coso. O aten
dimento no estabelecimento começo o

partir dos 16 horas e o apresentação
dos músiços está marcado poro às 23
horas. O ingresso deve ser adquirido
no local, Avenida Procópio Gomes de
Oliveira, nO 1587, próximo o empresa
Duas Rodos, em Joraguá do Sul.

Faleceu às 07:15 do dia 07/1, o Sra.
ErI1@ Kienel1, com idade de 83 fu ,EDUCAÇÃO
anos, o sepultamento foi realizado

--'''''-----'l!:�=-M--'?�____;llE:.

dia 08/01, com saído do féretro do Inscrições abertas
Salõo do Igreja Sõo Jose, seguin-
do poro o cemitério municipal do para o ProJovem
mesmo localidade.

LOTERIA

02

CONCURSO N° 04309

Prémio
10
!

Os jovens e adultos do região Norte co

tor[!lense que não concluíram o Ensino
Fundamental (8D série) têm o oportun
idade de voltar o estudar através do
curso desenvolvido numa parceria dos
governos Estadual, Federal e Munici-

.

paI. O objetivo é garantir o iniciação
profissional e práticos de cidadania,
além de acesso à informático. As in
scrições terminam no dia 5 de fever- A peço ieotral "Diálogo dos Pênis"
eiro e devem ser feitos pelo portal: acontece hoje o amanhã em Balneário

www.projovem.gov.br. Ao todo, serão Comboriú. O espetáculo será opresen-
oferecidos 400 vogas poro' cada dos todo no Centro de Eventos Itália, que
dois municípios. A cidade 'de Joinville

.

fico no Ruo 700, esquino com o Aveni:
também participo deste programo e, do Central. Informações pelo telefone

por ter uma população superior 0200 (47) 3360-7799 ou 8408-6898.

mil habitantes, o convênio é direto
entre os governos Federal e Munici
pal. O curso tem duração de 18 meses,
totolizQndo 2.000 horas/aulas, e o

aluno que tiver freqüência de 75% nos,

aulas receberá um auxílio de RS 100
por mês. o candidato deve ter entre 18
e 29 anos, saber ler e escrever e não
ter- concluído. o' ensino fundamental.

.

Nesta primeiro etapa, 14 municípios
cotarinenses (Vale do Itojoí, Norte e

Grande Florianópolis) participAM do
projeto. Informações no 0800 722
7777, de segundo-feiro à sexto-feiro,
dos 7h às 23horos; sábados, domingos
e feriados, dos 8h às 20h ou pelo site

www.projovem.gov.br.
'

Feira de Arte
e Artesanato

A Feiro de Arte e Artesanato de Bal
neário Camboriú foi aberto no dia
primeiro de janeiro e vai até o dia 26
de fevereiro. A partir dos 17h, o públi
co pode cheqnr até o Praça do Cultura
(Higino Pio), no Avenida Alvin Bouer.
Os interessados devem ligar no Funda
ção Cultural do município no telefone
(47) 3366-5325

APÃE

Números
sorteados

A Apoe (Associação de Pois e Amigos
dos ExcepCionaiS), de Joroguá do Sul,
divulgo os números sorteados no rifo
Apoe Noel- extração do loteria Feder-
01-, no último dia 7. Os números pre
miados foram: 1 ° prêmio - 244.040,
2° prêmio - 040.713,. 3° prêmio
- 713.932í 4° prêmio - 932.335, 5°
prêmio - 335.244.

Músicas Latinas
. O Evento Shaw de Músicos latinos está
marcado poro o dia 13 de janeiro, próx
imo terço-feira. A partir dos 19h30, os
convidados podem chegar no estab
elecimento Guocomole Restaurante
Mexicano, no endereço Avenida Beiro
Rio, nO 1122, no Bairro Borro Sul, em
Balneário Comboriú. Mais informações
através do número (47) 3366-0311.

�'D'iálogo dos
Pênis"

.
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1010
Nem começou o ano e já pululam no mesa do prefeito eleito, Cei:ílio Ko
nell, nomes de possíveis prefeiturávets. Cloro, todos sugeridos, por aque
les "amigos" que se arvoram de o haverem conduzido à vitória. No final
dos contos, pode acabar significando um fio de navalho poro o prefeito,
porque acabo agradando fiéis escudeiros e contrariando segmentos que
podem atrapalhá-lo, futuramente.

fNA?PARALELA,
rf··

.

W Ele não é popstar e nem
�-
r jogador de futebol famoso,
; mos transito no área médico
I'brasileira como umnde suas

�. maiores estrelas. Quem é ele?',

r Ivo Pitangui. Hoje o cirurgião
:.Lplástico mais famoso do Brasil,
� baixo na cidade de Joraguá,,.

� �ozinho,Ele.yoidireto curtir
�;unsdiasde brisa; sol e mor, no

I:casa deum;grande a\TIigo'no'
i p�(lia de Armação. Eu ,sónâo.< ..••.•.

� dIgo o nome do dono do coso:

NAS RODAS
• O dentista· F-roncisco Reis

-

reuniu os mais chegados
poro brindar o seu aniversá
rio, ontem, com um churrasco
no reservado do Auroro.

• O empresário Márcio Mou
ro Morcotto e suo Vera estão
curtindo temporada de férias
em Miami.

• O meu amigo luiz Alberto
Oppermonn foi curtir 00 rodo
de suo Dilmo, temporada de
férias no seu opê, em Balne
ário Comboriú.

• O corretor de imóveis Edson
Müller preparo os quitutes
poro comemorar, no próximo
dia 12, o idade nova.

PASTA NOVA
O jovem Marcelo Müeller, que cur

tiu suas férias pelo nordeste brasi
leiro, teve surpreso quando voltou
à cidade. Ele assumiria o diretoria
do Habitação, mos foi deslocado
paro posto de Iurlsma.Isporte e

lazer. Segundo os fofoqueiros de
plantão o viagem poro o Bahia lhe
deu todo o know-how poro assumir
o importante diretoria.

NA ORLA
O empresário e amigo Raul Dries
sen, diretor do grupo Molwee, cur
te com o família os delicias de Bal
neário Comboriú, em seu elegante
opê de frente poro o avenida mais
famoso do sul do país.

LENDA
Olho só ontem, aqui em frente
00 meu trabalho, encontrei uma

figuro com um soco cheio de la
cres de cerveja e refrigerantes
que ele vinho cotando o meses.

Gente por favor, vai aí uma dica
"de grátis": isso não existe, não
adianto juntar milhares de lacres
.de latinha de cerveja ou refrige
rante poro serem trocados por uma
cadeira de rodos? Nem cadeira de
rodos, nem sessão de hemodiálise,
nem computador - há vários ver

sões poro essa lendo urbano di
fundido em todo o mundo. No No
ruega, por exemplo, o prêmio seria
um cão-guio poro cegos. Inclusive
ninguém nunca viu um posto de
troco desse tipo. Copiou?

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é meu amigo, "corneteiro"
de primeiro e contador, Cino Schmidt. Ele
lê a coluna todos os dias e foz excelentes
comentários. Valeu i!

IRONIA
Como é interessante o vida. Quando'
a gente menos espero, nãoestó nem

oi pro nodo, surge algo, de .repente,
no suo vida e lhe prego uma grande
peço. Você até vê, sente, falo, mos é
quase que proibido de pegar. O amor

realmente é ingrato.

@:SPORT .er»
c>r;:>q::zr:>{.}1{.!7

f�t,..#
Ginástica é moda

Ana Carolina Gonçalves faz biquinho para começar com o pé
direito o ano de 2009.

"Aomi�ode
pode existir entre

os pessoas
mais desiguais.

Elo os torno iguais"
(ARISTÓTELES)

K��'NTANt .•... Sb'SHl LO\JNGE
\. "

\t

", •

-"-,. liberdade significo re5,;'0
ponsobilidode, é por isso que
tonto gente tem medo dela.

�- 3371-1584

o CORREIO ,DO POVO rnSEXTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 009

41'33760414

Rw��. ao $I! 03
Cemro - Jl�•SwlI

'TE CONT�I!

• O boa gente Norberto
Kuhnen, � Beto Fiscal, curte
temporQdo de féri

..
os 00 Iodo

,

da esposo Eloine e a filho

Júlio, no Balneário 'de Borra
e es

Velho.

• Com essa, fui!!
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o empresário
Todo mundo sobe do Iodo
empresário do craque Falcão.
Ele fez crescer o marco com o

nome dele, pensando no futu
ro depois de parar de jogar.
Além des negócios, como os

escolinhas, ele também é em
presário de atletas. Um deles
é conhecido de porte do torci
do jaraguaense. E no quarto
feira fez dois gols no Taça São
Paulo de Futebol Júnior, com
o camisa do Aval. Troto-se do 0
meio Medina, que jogou nos

divisões de base do Juventus
e chegou o ser campeão esta
dual juvenil. Além dele, ó Avaí
também tem o volante James
que é vinculado áo camisa 12
do Malwee. Em breve, Falcão
deve montar uma série de
escolinhas de futsal e futebol
também no Jopão.

FALANDO NISSO•••
O Juventus formou o Medina e é capaz de não ganhar nodo com isso se

o jogador for negociado pelo Aval. Ele foi poro o time do Capital como
amador e, por isso, 0Jricolor jaraguaense fico o ver navios. É preciso,
urgentemente, p{ofi�l�nalizar e fortalecer o trabalho de base no fu
tebol de campo, parmqúe casos como este não aconteçam l11ais. Outro
ex-Juventusque está no leão do Ilho é Jóbnny Góis, que foi no mesmo

situação de Medina.

.NOTA TRISTE
Uma dos mais tradicionais equipes de futsal do país encerrou os ati
vidades. O presidente do Atlético-MG resolveu fechar o departamento
do modalidade no clube. Infelizmente. O Golo Mineiro já foi campeão
mundial, em 1998, quando venceu o Dínamo de Moscou, e é tricam
peão daJiga Futsal. Cràq�es como Falcão, Manoel Tobi�� e'lenísio já
vestiram o camisa alvinegro. Todos os jogadores que estavam no time
foram dispensados.

BRIGA TELEVISIVA
Presidente do FCF, Delfim de Pádua Peixoto Filho, deu entrevisto on

tem dizendo com todos os lenns que o Campeonato Cotarinense será .

transmitido pelo RBS lV. Poro o lV Brusque, Delfim falou também do
pOSSibilidade do jústiça nõo aceitar o quebro de contrato proposto
pelo Associação de Clu Jom o RIClRecord. "Podem acontecer vários
coisas. Mos o campe omeça dia 17 e se até tá �·justi o nõo jul-
gar, o RBS transmite" ou. Até o fim do tarde de. on cesso
continuava parado na shça comum.

2'

EM TUBARÃO
O Cidade Azul, também conhecido como Atlético Tubarõo, é um dos
clubes que gosto de investir em medalhões perto de aposentadoria.
O nome da vez era Morco Brito, ex-Fluminense e Vasco, que estava

apalavrado com Ó clube do Sul catorinense, mos fechou com o futebol
austríaco e nõo vem mais. Agoro o diretoria vai atrás 80 atacante
Fábio Bolo, e�-Grêmio&�ftvai.' .

�

.

"';;� .�

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

HANDEBOL

Comitiva se reuniu com a prefeita Cecília Konell ontem para definir Jaraguá do Sul como um dos candidatos

Jaraguá confirma o

interesse no Mundial
Raulino diz que eventoé viável para cidade
JARAGUÁ DO SUL

Uma comitiva de funcioná
rios do Governo do Estado de
Santa Catarina e representantes
de entidades ligadas ao hande
bol esteve em Jaraguá do Sul na
tarde de ontem. Eles se reuniram
com a prefeita Cecília Konell e
o secretário de esportes, cul
tura e turismo, Ronaldo Rau
lino, além de outros membros
da administração municipal.
O objetivo do encontro era ver

se a nossa cidade tem interes
se em ser uma das sedes do
Mundial de Seleções de Han
debol Feminino em 2011.

Entre os visitantes estavam
o espanhol Miguel Roca (te
soureiro da Federação Interna
cional de Handebol) e Manoel
Luiz Oliveira, presidente' da
Confederação Brasileira e da
Federação Pan-Amerícana da
modalidade. Será a primeira
vez que um país americano
receberá o evento, que conta
rá com 24 seleções dos cinco
continentes. Além de [araguá
do Sul, estão na briga para
ser uma das quatro sedes São
José, Joinville, Brusque, Itajaí
e Blumenau. Estas duas últi
mas não foram visitadas nes

te momento, já que ainda 'se

Oliveira elogiou estrutura de SC

recuperam das enchentes do
fim de novembro de 2008.

'Depois da conversa, Cecí
lia e Raulino confirmaram que
Jaraguá do Sul entra na briga
para ser uma das sedes. O se

cretário preferiu não divulgar
os valores que o município
teria de dar como contraparti
da para receber o evento, mas
disse que "a cidade tem totais

condições absorver os custos".
Os representantes aprovaram a

Arena Jaraguá e também disse-

"Já está certo que o Brasil sem o

'sede. E definimos que será emSanto
Cot�rina por vários motivos, sendo
que os dois principais sõQ,o infra
estrutura do Estado e o histórico que
o modalidade tem no p 'rmpu

ii .0 presidente. Ele -disse u�
.

o Govemo do Estado e o (ipverno
Federal já acenaram positivamente
poro ajudar o evento. Nº .d de
janeiro, haverá uma reuniIJo de
serão apresentados os propostos dos
cidades.

ram que a rede hoteleira e gas
tronômica atende as necessi
dades previstas. "Eles também
falaram do interesse em apoiar
o trabalho de base feito no han
debol jaraguaense", disse Rau
lino. Na próxima semana, a

prefeita gravará um vídeo que
enviará, junto com uma carta,
para firmar o comprometimen
to da cidade em ser uma das .

sedes do Mundial.

JULlMAR PIVATTO
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FREESTYLE PROFISSIONAL
No verão de 1993, quando brin
cava com o jet de um amigo, des
cobriu o esporte que mudou sua
vida para sempre. Contou com o

apoio da família, já que conseguir .

patrocínio em início de carreira é
muito difícil. Dedicou-se de cor

po e alma a esta modalidade. As
provas são de três tipos: circuito
fechado, slalom e endurance.
Alessander optou pelo estilo mais
arrojado, extremamente radical,
o freestyle, que em português
signifiéa estilo livre, cuja core

ografia acrobática é de criação
do próprio atleta. No início da
carreira, quando ainda era ama

dor, confidenciou aos pais: "Serei
campefio mundlnl". Comprou um
Kawasaki e, com uma roupa de
surf emprestada para os dias mais
frios, treinava até a exaustão.

CORRENDO ATRÁS DO SONHO
Certo do que queria da vida, correu atrás de seu sonh umiu
com grande responsabilidade a idéia de tornar-se u a pro-
fissionál. O primeiro passo foi�'a contratação dos serve' uma
nutricionista e do preparador físico. Os treinamentos eram efetu
ados até quatro vezes por dia. Pela manhã, técnica acrobático e
aprimoramento do conjunto dos manobras. No período vespertino,
trabalho de musculaçao em academia e corrido paro melhorcr o
resistência aeróbico. Nos horas de folgo passava o tempo assis
tindo filmes dos campeões lntemnclencls do modalidade, de onde
procurava assimilar o correto, ellminerns errose criar novos core

�grafias. A noit� fazia u'!1 bg!la�ço da
Jorpada e planejava o dl�;j���,PI.nte.

JET SKI- HISTÓRIA DE UM GÊNIO
o primeiro jet ski foi concebido pelo Kowosoki Môtors do Jop�o� cujo objetivo ero pre�en�e�r seus m�lho�es
clientes com um "brinquedo" do tipo motc-equétícn. Duronte VOrlOS onos o Kowosokl fOI o UnlCO o fobrlcor jet
ski, e só dez onos depois é que surgirom outros modelos produzidos por outros fábricos, como .0 .

Bombordier,
Yomoho e Poloris. Há duos décodos, os pessoos que estovom envolvidos com o equipomento decidirem preme
ver corridos e ginconos, opoiodos pelo próprio fábrico. tríou-se tombém o Associoção Internocionol de Jet Ski
(IJSBA), que conto otuolmente com 30 poíses filiodos. No Brosil, o Associoção Brosileiro de Jet Ski (BJSA), foi
fundodo em 1992.

MENINO PRODíGIO
O adolescente Alessander Lenzi era movido
a esportes. Jogou futebol nas categorias
de base do Baependi, destacando-se como
atacante rápido, de arrancadas fulminan
tes, dribles curtos e arremates precisos. Foi
artilheiro nas categorias infantil e juvenil.
No tênis, o professor Marcílio lembra com
saudades daquele garoto loiro, cabelos lon
gos, que desfilava grande categoria. Ot_imo
no fundo da quadra, excelente togando Jun
to à rede. Possuía uma verlednde imensa
de golpes: ace, backhand e smash eram as
armas principais do seu arsenal. Poderia
ter seguido carreira profissional de grande
sucesso. No atletismo demonstrou grande
aptidão para as prova de salto com vara e

lançamento de dardo. Sendo que no salto
com vara era simplesmente espetacular. Na
natação destacou-se nas provas de nado
medfey, ótimo nos quatro estilos, (borboleta,
costas, peito e crawl). Praticou também vôo
livre: asa delta e parapente. Ele queria mais,
queria competir numa modalidade múltipla,
miscigenada de aventura, coragem, técnica,
criatiVidade, alto grau de dificuldade e preci
são. Tornou-se uma lenda do jet ski mundial.

OS PRIMEIROS
CAMPEONATOS
O primeiro campeonato que disputou
fOI o Circuito Catarinense, em 1993.
No ano seguinte foi cbmpeão ..

cata
rinense, paranaense e vice-' . eõo
paulista. No ano de ·199. nceu
toHos as competições e C{J ona-
tos nacionais. Em 1995, conhecido
e respeitado, obteve o suporte de
grandes patrocinadores, começou
então a disputar campeonatos inter-

� nacionais.
�
g , �

� CONTINUA NA PROXIMA SEXTA FEIRA
«

Alessander Lenzi, quando adolescente) se de- .

stacou em vários modalidades esportivas
redacao@ocorreiodopovo.com.br .
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SOBRE A GUERRA
Pro quem não consegue entender exatamente o que se posso no Faixa de Gozo, eis
aqui um exemplo bem prático, do escritoro Dolvo Agne lynch: "Digamos que você
comprou um terreno com muito socrifício e agora é vizinho de um homem muito
rico que acuso você de roubar o terreno dele, já que, antes, ele ocupava ambos. Ele
foz do suo vida um inferno: lança lixo, corto suas árvores, cabos e fios elétricos.
Você tento conversot não adianto. A justiça ordeno que você dê 00 homem metade
de suas terras. Agoro o homem colocou embaixo de suo janelo uma choça fedo
rento, sem águo nem luz. e cedeu-o aos primos pobres deles. Você se compadece
e puxo luz e águo poro o choça, pagando o conto mensol. Pago o escola dos filhos
deles. Levo remédios. Compro comido. E essa mesmo família jogo lixo no seu ter-

.

rena e atiça os cachorros contra seus filhos. Você penso em como eles sofrem e fica .

quieto. Até que um dia, os cachorros ferem mortalmente um de seus filhos, e você
diz: BASTA! Você retiro o luz, o águo e tudo o que pago poro eles, e diz: quando
vocês pororem de nos otocat voltam o ter tudo outro vez. Os primos pobres vão aos

primos ricos e reclamam do quanto você é cruel. Os primos ricos vão à imprenso, à
justiça, vociferondo contra você, o homem cruel que retirou o águo e o luz e o cesto
básica e osmedicamentos dpquelo família. Eles, que nunca gostorom um só tostão
de suas vastos fortunas poro ajudar seus primos pobres, vão à justiça contro você."
É mais ou menos esso o história dos Isroelenses e dos Palestinos, atiçados pelos
ricos países árabes.

BISCOITO DA SORTE -

Esse período pós festas de fim de ano me deixam
bem animado. Explico. Agora é o hora de comprar
praticamente tudo o que você queria antes com um

descontinho pro lá de bem vindo. É um tal de torro
torro, queimo de estoque e coisa e tal que me dei-

.

xom com comichão. Tenho certeza que aquela blusa
que namorei antes do Natal vai estar lá, sorrindo
pro mim e dizendo com voz sedutora: "Vem, que tem
50%". COISA DE MÃE

Assisti o um filme onde o mãe de três garotos coloco
um anúncio no jornal poro encontrar um namora

do poro uma dos filhos. Era uma mãe controladora,
porém com o verdadeiro amor de mãe. Aí eu fiquei
me perguntando: Será que existe algo mais poderoso
nessa vida do que o amor materno? Será que isso
pára ou diminui em algum momento do vida? Será
que é possível explicar os preocupações, os medos, o
orgulho que sentimos deles, o paz que eles nos dão
e o vontade de apertar e morder cada vez que eles
chegam pertinho do gente? Amanhã meu filh� está
de volto ... Uebo!

OPÇÕES
Nessa época é bem difícil pegar uma bolodinho. boa

_

no cidade. A maioria do galera prefere passar o fim
de semana no praia e aproveitar os opções que têm
por lá. Sendo assim, àqueles que ficam por aqui, não
resto muito o não ser sair e jantar, ou mesmo fazer
um lanche e depois um bom filminho em coso mes

mo. Ou então, juntar o pessoal que "sobrou" e fazer
o próprio festinha. Vale tudo pro não ficar parado
em pleno verão.

DESCONTOS

SEDUÇÃO EM BALDE
Você pegou aquele bronze, tá com uma morquinho Nesse fim de ano fui o alguns lugares interessantes
lindo, pode usar soinhos maravilhosos, decotes ge�e-eom os suas particularidades. Sobem aquele copo
nerosos, soltos provocantes. E com isso tudo veio um americano, feinho e que todo mundo detesto pro
marido babão ou raivoso, dependendo do nível de tomar o cervejinha? Pois eu fui o uma praia onde
ciúme do bafe. Tá aí uma hora excelente pro bn- todos os barzinhos do orla serviam cerveja apenas
tor fogo no seu relacionamento. Ouondo você e�tá nesses copinhos. Com o cerveja trincando, aquele
lindo, com o auto estimo nos nuvens e- quando o morzão o minha frente e os companhias pro lá
moridõo dá uma de cão de guardo. Seduzo seu de especiais, perguntem se eu me importei com o

homem. Provoque amigo. tipo do "taça" ....

-

FELIZES PARA SEMPRE
Uma pesquiso realizado pelo Universidade de Stony
Brooks, de Novo York analisou o atividade cerebral
de cosais que estão juntos há pelo menos 20 anos.

Adivinhem? A paixão dos primeiros anos não desa
parece facilmente com o passar dos anos, conforme
mostraram pesquisas realizados anteriormente. A

. descoberto mostro que alguns elementos do paixão
amadurecem. Poro os cientistas, esses cosais têm o

mesmo "mapa amoroso" cerebroi de animais que
mantêm os mesmos parceiros por todo o vida, como
os cisnes, por exemplo.

Meu amigo estava aqui em coso dia desses se quei
xando do vida de vendedor. Disse o ele que o inclui
ria nos minhas poderosos orações, poro que o Big
Boss desse uma forcinho. Cá pro nós sou íntimo do
Coro lá em cimo e Ele tem me ajudado bastante, de
formo que se eu pedir uma forcinho o um amigo, Ele.
não me negará. Mos Meu coro amigo, só um

recodinho. Sábado é teu aniversário. E o oração só
vai rolar o teu favor, se você agradar os amigos com

o prazer do tua companhia (com piconho e aLgumas
bohêmios, okey?). '

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

Pensando seriamente em

passar uma semaninha no coso

do meu popi. Esse calor gostoso
tem tudo o ver com os rios

limpinhos e gelados daquela
.

regióo. Adoro!

No Texas, o pastor de uma
igreja incentivou seus fiéis o

praticarem sexo diariamente,
como formo de reforçar o união

espiritual entre um cosal.
Porém, o regro só se aplico às

pessoas casados (com o respec
tivo parceiro, óbviO). Penso que
os homens podem jogar sujo
diante do enxaqueca "delas".
Não contrariar um servo de

! Deus é um bom começo.

Hoje é aniversório de
Borro do Sul. Uma praia bem
procurado pelo galera do
cidade, mais peJo praticidade
e curto distância. Consideran-
do-se todos os balneórios 00
redor e o época de turismo,
seria int.eressonte uma big
festa de aniversário. Porém
não encontrei qualquer infor
mação o respeito.

É mais comum do que você

penso: Você volto do praia e

percebe manchinhas broncos no
pele ou nos unhas. As micoses
se espalham ropidómente e a

dica é procurar um dermatolo

gista, sem demora.
>;

"Como é poro o bem de todos
e felicidade geral da noção,
estou pronto: digo ao povo que
fico". Foi com essa tão famosa
frase dita em 9 de janeiro de
1822, que Dom Pedro I se recusou

a voltar ii Portugal e deu maior
. forço 00 processo da Indepen
dência do Brasil. Conhecido como

o Dia do fico.
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SEM CONTROLE'

FLORIANÓPOLIS
Um grupo de 300 pessoas

invadiu um galpão no Centro
de Ilhota, no Vale do Itajaí, para
se apossar de roupas e calçados
doados para os atingidos pelas
enchentes e deslizamentos. O
coordenador dos depósitos de
donativos e de distribuição,
Ivano [anuário, disse que foi
um ato de vandalismo. Segun
do ele, pessoas da comunidade,
e não os flagelados, mitraram no

depósito para roubar os donati
vos. Havia 300 pessoas na fila
para receber as doações, mas,

cerca de ?O delas incentivaram
da invasão, segundo Januário.

':.-\s 465 pessoas que estão
em abrigos e os moradores afe
tados pelas enchentes que já
retornaram para suas casas es

tão recebendo comida, roupas
e água regularmente. Não há

problemas 'de distribuição",
disse Januário.

Foi registrado um boletim de
'

ocorrência. Testemunhas da in
vasão começarão a ser ouvidas

para tentar identificar'os saque
adores. Uma pessoa que estava
no local gravou imagens pelo
celular, que serão requisitadas
pelos policiais de Ilhota para
investigar a ação dos vândalos.
O prefeito do município, Ade- -

mar Felizky, que não estava na

cidade, disse ontem que tam
bém vai tomar providências
em relação aos donativos esto
cados na cidade.

Durante o primeiro período
de chuvas no estado, soldados
'do Exército, entre outras pesso
as, foram acusados de desviar
donativos em Blumenau.

floriani@florianiequipamentos.cQm.br
www.f1orianiequipamentos.com.br

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275-1492

Invasores levam doações
Cerca 'de 300 pessoas 'se apossaram de agasalhos em depósito

AGÊNCIA ESTADO A população levou roupas, colchões, água mineral, alimentos e outras doações estocados pela prefeitura

,

Desemprego sobe para,7,8%
em novembro na zona euro -

LONDRES

A taxa de desemprego na

zona do euro subiu em novem

bro de 2008 para 7,8%, do nível
de 7,7% em outubro, segundo
dados da agência de estatísticas
Eurostat, A taxa de novembro é a
maior desde dezembro de 2006.

O PIB {Produto Interno Bru

to) da zona do euro caiu 0,2% no

terceiro trimestre do ano passado
em comparação com o segundo
trimestre, e aumentou 0,6%
frente ao terceiro trimestre do
ano anterior. No segundo tri

mestre, o PIB havia caído tam

bém 0,2% ante o primeiro, e

aumentado 1,4% frente ao se

gundo trimestre de 2007.
O fraco desempenho do PIB

respalda previsões de que o

Banco Central Europeu (BCE)
pode reduzir novamente a taxa
básica de juros da região, atual
mente em 2,5% ao ano. Seria a

primeira vez que a autoridade
monetária' diminui a taxa por
quatro meses seguidos.

O sentimento econômico
entre empresas é consumidores
da zona do euro piorou em

dezembro e atingiu o pior
nível desde que a pesquisa
começou a ser feita pela Co
missão Européia, em janeiro
de 1985. O índice geral de
sentimento caiu para 67,1 no

mês passado, ante 74,9 em

novembro e previsão de eco

nomistas de 71,3.

( "

Crise e clima devem reduzir sofro de grãos
Brasil deve colher este ano 7 mi de toneladas a menos do que em 2008

Por causa da crise finan
ceira internacional e de condi

ções climáticas desfavoráveis,
o Brasil deve colher este ano 7

milhões de toneladas de grãos.
a menos do que no período an

terior. O resultado do quarto le
vantamento da safra 2008/2009,
divulgado ontem pela Conab

(Companhia Nacional de Abas
tecimento), estima a colheita de
137 milhões de toneladas de

grãos este ano, produção 4,9%
menor do que a safra anterior,
que chegou a 144 milhões de
toneladas. A maior redução
deve ser na safra de milho, com
queda de 6,3 milhões de tonela
das, seguida pela soja, com me

nos 2,3 milhões de toneladas. A

produção de algodão t�m
deve ser reduzida, com perdas
de cerca de 860 mil toneladas.

.

As condições climáticas
durante o ciclo produtivo das
culturas a fase restritiva de cré
dito e o alto custo da produção
são apontadas no relatório da
Conab como possíveis causas

para as perdas em relação safra
anterior.

A Região Sul foi a mais atin
gida pelo clima, com estiagem

.

em algumas áreas e excesso deHomens preenchem formulário para emprego. Vagas tem desaparecido

Conab estima colheita de 137 milhões de toneladas de grãos em 2009

chuvas em outras. De acordo
com a Conab, asmaiores perdas
estão no Paraná, onde estimativa
é de queda de 19% na safra de
milho, por exemplo. A região
litorânea de Santa Catarina tam
bém foi atingida pelas chuvas e o

oeste do estado, pela seca.

O levantamento da Conab

indica crescimento das safras
de feijão, com 70,6 mil tonela
das a mais do que no período
anterior 'e, principalmente, de

trigo que deve alcançar co

lheita 47,8% superior da safra
2007/2008.

.

AGÊNCIA ESTADO
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CONSTRUÇÃO CIVIL

Governo tem R$ '350 bi para casas
. .

Serão construídas 300 mil moradias além do previsto para este ano
Nos próximos 15 anos, o gov

erno investirá R$ 350 bilhões
na construção de moradias para
famílias com renda de até cinco
salários mínimos. A medida foi
definida ontem em reunião entre

empresários, oministro da Fazen
da, Guida Mantega, e os presi
dentes do Banco Central, Hen
rique Meirelles, e do BNDES

(Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social), LU
ciano Coutinho.

A informação foi confirmada
pelo presidente da Cbic (Câmara
Brasileira da Indústria da Con

strução], Paulo Safady Simão, ao
final do encontro. Segundo ele, e
governo concordou em construir,
neste ano, 300 mil unidades

. além do que estava previsto.
"Esse é urn grande programa

que o Brasil precisava para
atender famílias que ganham até
cinco salários mínimos", disse

Safady Simão. Segundo ele, as

medidas de estímulo .se concen

trarão em subsídios, na redução
de impostos para o consumidor
final, na elaboração de urn cadas
tro de bons pagadores, na redução
de taxas de cartório e na desburo-

Obama anuncia
um novo pacote

o presidente eleito dos Estodos Uni
dos, Borock Obomo, ofirmou que oindo
está conversondo com líderes do Con
gresso sobre seu pocote de estímulo
econômico, cujo montonte deve chegor
00 topo dos estimotivos. Noncy Kille
fer será chefe de performonce do seu

gobinete, novo corgo que ele criou

Bolívia reage
contra corte

o governo do Bolívio voi tentor re

verter o decisão do Petrobros de
diminuir o quontidode de gás boli
viono comprado pelo Brosil e mon

dará uma missão oficio I poro o poís
aindo nesta semana poro discutir a

questão, informorom à BBC Brosil
ossessores do Ministério dos Hi
drocorbonetos boliviano.

cratização da casa própria.
De acordo com Safady, o gov

erno anunçiará Ill;IS próximas
semanas outras medidas para
incentivar a construção civil.
Alegando que o ministro Guida

Mantega não mencionou valores
na reunião, o presidente da Cbic
disse que os recursos virão do

Orçamento da União, do FGtS
(FUndo de Garantia do Tempo de

Serviço), do FAT (FUndo de Am

paro ao Trabalhador), da receita
de concessões· públicas, e tam

bém da iniciativa privada.
Em relação as obras do PAC

(Programa de Aceleração do

Crescimento), Safady Simão in
formou que o governo remanejará
recursos para os empreendimen
tos que estão mais adiantados .

Haverá urna reorganização de

prioridades, avaliou. .

O presidente Federação
Brasileira de. Bancos, Márcio

Cypriano, pediu a Henrique Mei
miles que antecipasse a reunião.
do Capam (Comitê de Política '

Monetária) do Banco Central para
reduzir os juros antes do previsto.

AGÊNCIA ESTADO O valor será gosto nos próximos 15 anos e beneficiará famílias com rendo in_ferior o cinco salários mínimos

Também nõó terá retençõo o pagamento relativo 00 1/3 de férias vencidos

Venda de dez dias de
férias isenta' de IR
,BRASíLIA

A venda de 10 dias de féri- ..
as não é passível de tributação
pelo Imposto de Renda daPes
soa Física. A Receita Federal
publicou, no Diário Oficial da
União, a "Solução deDivergên
cia número 1" de 2009 comu-

nicando às suas unidades que
recursos originários da venda

.

de 10 dias de férias não devem
gerar retenção de IRPF.

Também. não devem gerar
a retenção do imposto o paga
mento relativo ao 1/3 de férias
vencidas e não gozadas, como as

recebidas pelo trabalhador no ato
de sua rescisão de contrato.

A . Receita entende que
esses rendimentos seriam

passíveis de tributação, mas

o
as decisões judiciais estão
há anos, indo na direção con

trária, ou seja, reiterando a is

enção do tributo nesses casos.

"É u,-custo pa:a a União. Há

um dispositivo legal que diz

que, em casos de reiteradas
decisões contrárias ao inter
esse da Fazenda, a PGFN (Pro
curadoria-Geral da Fazenda
Nacional) deve fazer ato de
claratório dispensando os

procuradores de recorrerem

daquela matéria", disse o co

ordenador-geral substituto
de Tributação da Receita,
Othoniel Lucas.

Em 2002, a PGFN editou o

Ato Declaratório relativo à re
. tenção do IRPF sobre os 10 dias
de férias vendidos pelo servi
dor público. Em 2006, saiu o

entendimento com relação aos

demais trabalhadores. O que a

Receita fez ontem foi instruir
suas unidades' para que, ao

serem consultadas pelas em

presas, informem que. não é
necessário o recolhimento do
IRPF sobre o pagamentb dos
dez dias de férias vendidos.
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MARAVILHA
,.

EL PRIA NATUREZ
No verão, Corupá atrai visitantes que buscam os atrativos do interior

125 metros de queda, o visitante se tira do
centro do mundo e esquece os seus compro
missos profissionais para contemplar a enor,
midade de seres e coisas a sua volta. Mas,
para chegar lá, tem muita caminhada e aven

tura pela frente. Mokwa alerta: É importante
usar calçado fechado, trazer água, usar roupa
leve, protetor solar e repelente.

A rota é administrada pela Associação de
Preservação e Ecoturismo Rota das Cachoei
ras. A estrutura conta com sede administra
tiva, um pequeno museu, e um galpão, com .

mesas, churrasqueiras, banheiro e chuveiro.
O horário de atendimento é das 7h30 às 17

horas, de segunda a segunda. O Valor da en

trada é R$ 5 por pessoa. Não tem restaurantes
no local, mas nas proximidades da Rota há

opções de camping, aluguel de chalés e res

taurantes que oferecem comida caseira

CORUPA

. As belezas naturais sempre impressionam
o homem, que busca paz de espírito para en

tender a vida cotidiana. A Rota das Cachoei
ras de Corupá ganham destaque nessa procu
ra pelo equilíbrio. São 100 hectares de verde
com 14 cachoeiras, formando duas trilhas
sinalizadas. A Trilha Passa-Água contorna
todas as cachoeiras numa extensão de 2.900

metros, enquanto a Trilha Araçá encurta o

caminho pela mata, levando 'da primeira a

última queda, com trajeto de 2.400 metros. O

tempo aproximado de ida e volta é de 3h30.
O monitor florestal Elton Mokwa diz que a

maioria sobe por uma e desce por outra, para
não perder nada do passeio. No verão, o per
fil de visitantes muda. Mokwa conta que se

antes a rota era vista por cerca de 100 alunos
por mês, durante as férias o número sobre
para 3.500 pessoas, entre excursão de amigos
e familiares. "Durante o ano, desenvolvemos
o projeto Relação do Homem com a natureza,
junto com a Polícia Ambiental de Joinville, a
Epagri e a Secretaria de Educação, com alu
nos da região, explica.

Na última cachoeira, a Salto ·Grande, com

Comece

com o pé direito:
Venha

par�ragUá AU1te
\
\

7 32 4 60 'o Cara u
#> Auto Elite

Uma relação de confiança.
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