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Falta de energia
atinge milhares
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�o, mas algumas localidades continuam
sem IUL
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Estudo da Carnegie Mellon University,
dos EUA, sugere que pessoas que dor
mem menos de sete horas por noite
parecem ter três vezes mais chances
de desenvolver doenças respiratórias
após ser expostos a um vírus de res

friado do que os que dormem oito
horas ou mais. De acordo com pes
quisas anteriores citados nesse novo

levantamento, a insuficiência de sono

prejudica seriamente a imunidade.

Femusc começa
a se aproximar
Festival de Música de Santa Catarina começa
em 10 dias com extensa programação.
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Call Center ainda
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Consumidores dizem que atendimento não
melhorou desde a mudança na legislação.
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aliados tenta cassar Cecília
Recurso contra a diplomação mantém pratica- Desta vez, os adversários requerem a cassação da
mente a mesma tese do primeiro processo, nega- prefeita, e também do vice-prefeito lrineu Pasold
do pela juíza eleitoral Patrícia Nolli em dezembro. (PSDB). Alegação é de falsidade ideológica..
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CHARGE

ANA MARIA CAMPOS, TERAPEUTA E ESPECiAlJSTA
EM PfWGRAMAÇAo NEUROLjNGlJ!STiCA

o novo ano sempre traz � maio
ria das pessoas o desejo de conquistar
mudanças importantes .em suas vidas.
Também é muito comum que, na maio
ria das vezes, essas metas permaneçam.
no plano das intenções. E o que impe
de as pessoas de transpor as intenções
para a prãtíca?

Os obstáculos internos, muitos de
les arraigados no subconsciente, re
presentam em. geral as maiores travas,
os grandes bloqueios à realização de

mudanças necessárias à superação de

posturas e procedimentos que atra

palham a nossa vida. A programação
neurolingüístíca (PNL) busca atuar

com foco na superação dessas travas

PRECISA,MOS PENsAR
EM MELHORAR O

TRANSPORTE PÚBLICO!

PONTO DE VISTA

Ano novo, novas metas
inconscientes às mudanças comporta
mentais. Para isso, utiliza, Um arsenal
de conhecimentos multidisciplinares
e desenvolvidohá algumas. décadas
para conseguir que as pessoas inter
nalizem os novos paradigmas com

portamentais.
A PNL desenvolveu estudos apro

fundados para compreender, d�téctar
e sistematizar as principais' causas
das resistências às mudanças de com

portamento, visando a dotar as pesso
as de mecanismos de transformação
permanentes. Assim, em vez de a pes
soa que sente a necessidade de' mudar
para atingir as metas a que se propôs
- mas não consegue ou "porque está
além do meu, alcance" ou ainda "por
que eu não tenho a força de vontade

DO LEITOR

,

Aleool no Brasil
O envolvimento de motoristas alcoolizados em aci

dentes de trânsito torna-se cada vez mais comum, porém,
assim corno as demais notícias de acidentes, já não cau

sam mais tanto impacto ou surpresa aos receptores. O
conhecimento popular admite que dirigir alcoolizado não
é correto, mas por contradição criamos uma cultura que
incentiva o uso do álcool, onde interesses econômicos o

.mantêm como droga lícita de fácíl aquisição. Motivados
pela indústria publicitária, que demonstra a superioridade

.

e as vantagens de quem bebe, nossos jovens cada vezmais
cedo têm acesso a 'bebídas alcoólicas. Este fato não faz
distinção entre homens e mulheres, pois atualmente para
cada três usuários homens existe umamulher alcoólatra.

A cultura do álcool possui raízes tão profundas que as

medidas propostas pelo governo encontrarão inúmeros

impasses. Atualmente os jovens não precisam sair de casa

para encontrar ou consumir bebidas alcoólicas, pois sabe-,
mos que poucas pessoas relacionam o álcool à droga, mas
quase todas o relacionam ao lazer, comemorações sociais
e familiares. Esta Visão que criamos do álcool formou uma
cultura de consumo: em comemorações familiares, quan
do os pais atendem o pedido do filho pequeno para experi
mentar um pouco de cerveja ou vinho, por exemplo; ado
lescentes que deixam de ser crianças a partir do primeiro
porre; jovens que para se divertir inevitavelmente precisam
estar ingerindo bebida alcoólica com os amigos; adultos que
bebem para livrarem-se das tensões impostas pelas respon
sabilidades diárias; e idosos que consomem álcool para ame
nizar a depressão, algumas vezes por estarem enfrentando

problemas de abandono ou doenças terminais.
'

Herdamos uma cultura de que a imagem do álcool é
boa, pois sempre o associamos a festas, alegrias, conquis
tas, coragem, força, desinibição, refúgio, etc. Mas quando
nos deparamos com acidentes de trânsito em que o prin
cipal motivo foi o álcool; associamos a culpa unicamente
ao motorista. Desta forma, resta-nos uma questão no IIÚ
nimo complicada: como conscientizar as pessoas de que
dirigir alcoolizado é perigoso, se elas adquiriram através
do tempo a imagem de que álcool é sinônimo de alegria e

prazer? Será que as medidas propostas pelo governo terão
um resultado efetivo na diminuição de acidentes de trân
sito motivados pelo consumode álcool?

OSCAR LUIZ MABA, ANALlSTA [lE SiSTEMAS

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

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

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

• telefone (' não serão publicados),

necessária". -, a PNL fornece a elas
tanto os mecanismos de internaliza
ção dessas metas quanto os da im

portância de a comunicação ajudar a '

tornar claras ,as motivações e os meios
de alcançá-las,

A PNL observa a programação e en

sina as pessoas a reprogramarem seu

comportamento, por meio de técnicas
'

e, a: partir daí, obter as mudanças dese
jadas. Entre essas técnicas, -íncluem-se
estratégias eficazes dJ pensamento e

ação, a obtenção de valores e critérios

que auxiliam a fazer escolhas. e tam
bém ajudam a pensar de forma mais

ágil diante de acontecimentos ines

perados. Como resultado, as pessoas
passam a adotar atitudes empreende
deras e pró-ativas,
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"É uma idade de
incertezas e
descobertos."

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB-RS),
SENADOR, propondo a obrigatoriedade
de testes vocacionais para estudantes

do ensino médio.

"A periculosidade
não pode ser

subestimado."
. VALTER PEREIRA (PMDB-MS),

SENADOR, que tem projeto
. p�oibiqdo a reprodução de cães de ,

.

'.

várias raça, incluindo o pit buli.

"Não estou

procurando
emprego. "

TlÃO VIANA (PT-AC) SENADOR,
que disputa a presidência do Senado

com o atual Garibaldi
Ãlves (PMDB-RN),

Marolinha OU tsunami?
"O governo anunciará neste mês de janeiro medidos pontuais, sempre poro
evitar o desemprego e estimular o consumo, consciente de que não ficare
mos absolutamente imunes, mos 'que tenhamos um trabalho no direção de
que nossos ranhuras sejam os menores possíveis". Palavras do presidente
lula, agora convencido sobre o gravidade do crise financeiro mundial, que
não é apenas uma 'marolinha no oceano Pacífico', como ele próprio desde
nhou no ano passado. E muito menos invenção do imprensa e do oposição,
como também afirmou. Uma tentativo de evitar o desemprego, e, se não
poro estimular o consumo, 00 m�nos garantir o sobrevivência do comércio
e todo o cadeia de serviços e outros segmentos de negócios. O que menos

o governo quer neste momento é que o trabalhador guarde seu dinheiro.
Mos o presidente vai esperar pelos ministros Guida Mantega, do Fazendo,
Paulo Bernardo, do Planejamento.e Henrique Meireles, presidente do Banco
Ceotral que estão de férias. E o país, com o águo no pescoço, que espere pelo
trio que, de foto, mondo no economia nocional. "Essas coisas tem que ser

muito combinados, muito acertados", justifico lula.

BENZA DEUS!
Diz o ditado popular que quando
um urubu sofre de muito amt o que
está pousado no galho de baixo sujo
no de cimo. No caso, o Juventus,
que ainda não sobe do seu próprio
destino em 2009, já. contabilizava
RS 10 mil mensais que o Metropo
litano (foto) iria pagar como aluguel
poro os disputas do Cotarinense. no
estádio João MarcaHo. Mos o clube
de Blumenau acabou optando pelo
estádio municipal de Timbó, mais·

.

perto e onde o torcido comparece.

_OG8
As convocações freqüentes do presi
dente do Câmara de Jaraguá, Jean
leutprecht, poro reuniões com os ve

readores eleitos por partidos de opo
siçâo à prefeito Cecília Konell (DEM)
já ganhou um apelido: G8. O grupo
é representado p�lo PC do B, PSB,
PV, PT (dois), PR e PMDB (dois). E, .

que ninguém se iludo. A prefeita, se
raciocinar pelo necessário governa
bilidade, terá de fazer concessões e

exercitar o diálogo com o legislativo
à exaustão.

FUNDODEGARANTIAFEST
O que o comércio de Blumenau não ven
deu no Natal e não foi pouco, vai vender
agora. É conseqüência do liberação
do soldo total do Fundo de Garanti0 por
Tempo de Serviço poro todos e não ape
nas poro os atingidos pelos chuvas de
novembro. Em alusão à maior festa do
chope do Brasil, o Oktoberfest, já ape
lidaram' ó inusitado bom momento do
comércio .visto o tempo de vacas magros
em início de ano: Fundodegarontiafest.

o CORREIO DO POVO lOQUINTA-FEIRA, t 5 DE JANEIRO DE 2009
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RECURSO

POLíTICA�---------

Cecília é alvo de nova ação
PMDB e coligados reafmnam que ela é servidora do Estado
JARAGUÁ DO SUL

A coligação [araguá Nos
sa Gente, encabeçada pelo
ex-prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB), ingressou como uma

nova ação contra a prefeita Ce
cília Konell (DEM).

O· chamado recurso contra
a diplomação mantém pratica
mente a. mesma tese do pri
meiro processo, negado pela
juíza eleitoral Patrícia Nolli
em dezembro. -Desta vez, os

adversários requerem a cas

sação da prefeita, e também
do vice-prefeito Irineu Pasold
(PSDB).

.

Na outra ação. baseada no

código penal, PMDB, PSB, PR,
PY, PC do B, PT do B, PMN e

PSC pediam que fosse decla
rada a falsidade ideológica da

prefeita. A coligação recorreu

da decisão da primeira ins
tância, e a ação segue no TRE

(Tribunal Regional Eleitoral).
É também em Florianópolis
que tramita o recurso contra

a diplomação, previsto no

Código Eleitoral e na Lei das
Eleições.

Para os adversários, Cecí
lia era servidora pública por
prestar serviços terceirizadcis
ao Estado como psicóloga cre

denciada do Ciretran. A de
mocrata, quando requereu o

registro de candidatura, decla
rou não ser O,cuPí?-nte de cargo
ou função na administração
pública. Ela requereu afasta-

.mento das atividades no dia

Com a cassação,
quem assumiria? I

Conforme o advogado da coligação
Jaraguá Nossa Gente, José Unhares,
se a prefeita e o vice forem cassados
antes de cumprirem dois anos de man
dato, o segpndo colocado-nos eleições.
assume o posto. Neste coso, o ex-pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB), candi
dato à reeleição pelo coligação autora
do ação. E, se a cassação ocorrer no

segundo metade do mandato, afir
mo o advogado, o Câmara Municipal
elegeria vereadores poro os cargosde
prefeito e vice. Unhares acredito que
até abril saia o sentença, possível de
recurso 00 TSE.

Além do prefeito, adversários pedem o cassação do vice-prefeito, como integrante do chapa vencedora

cutada mediante credencia
mento no Detran. Ela é obri

gada a dar expediente todo
dia num centro de avaliação,
que só o Detran autoriza. E
ela mensalmente é obrigada
a mandar relatórios e só pode
cobrar o valor fixado pelo pró
prio Detran em portaria. Estes
detalhes caracterizam a fun

ção pública", argumentou o

advogado da coligação Jaraguá
Nossa Gente, João Unhares.

Prazo para �esincompatibilização
Unhares afirmo que o prefeito . advogado, Cecília deixou de prestar os

declarou não ocupar função pública
g.ara não estar sujeita à desincompa
tibilização, de 90 dias antes do pleito
para estes cargos. Ela requereu o re

gistro no dia 21 de agosto paro subs
tituir o marido, Ivo Konell. Segundo O·

atendimentos um dia antes. "E, em 29
de agosto, oito dias depois, elo exami
nou psicologicamente um candidato à
carteira e a relaçã.o está assinado por
ela", disse. Os relatórios de atendi
mento foram anexados ao-processo.

30 de outubro.
"Nós alegamos que ela

não poderia ter omitido por-

que a função de avaliadora
de cándidatos à carteira de
motorista só pode ser exe- CAROLINA TOMASELLI

Processo também
contra Ivo Konell
O advogado José Unhares também

acuso o marido de Cecília, Ivo Konell
(DEM), de interferir na administração do
município e, Il.or isto, promete processar
o ex-prefeito. "Seu Ivo, sem ter corgo,
não sai de dentro da Prefeitura, dando
ordens, manúseándo papéis públicos da
municipalidade, que ninguém tem direi
to de fazer, a não ser se requerendo certi
dão. Isso é crime contra a administração

- pública", afirmou. Ivo Konell perdeu os

� direitos políticos em duas ações, acusa
� do por improbidade administrativo. Não
o:

iI pode ser contratado pelo poder público;
Após dois anos, decisão de eleger novo prefeito e vice seria do Câmara. nem disputar eleição e votat

"Não entendo
a insistência"

"Se a pessoa não foi es
colhida pelo povo, tem que
procurar canalizar as inten
ções para algo. que vá lhe
servir de agora em diante",
-declarou a prefeita Cecília
Konell (DEM), em resposta

.

às ações movidas pela coli

gação' liderada pelo PMDB
do ex-prefeito Moacir Ber
toldi. A manifestação faz
coro ao que disse o presi
dente do DEM, Carione Pa
vanello, quando' a primeira
ação foi protocolada. "Elei
ção é decidida na vontade
popular, não na Justiça",

. declarou.
·�Cecília disse não enten

der os motivos que levam
os adversários a "insistir"
nas tentativas de impedir
seu mandato. "Estão ten
tando de todas as manei
ras tirar a gente daqui (da
Prefeitura)", continuou
Cecília, negando ter sido
servidora do Estado. "Não
sou funcionária

:

pública.
Minha empresa era tercei

rizada, �restava serviços",
resumiu.

A prefeita confirmou ter
sido intimada e ter apre
sentado a defesa, ainda em

dezembro. O processo foi

protocolado na Justiça Elei
toral um dia após a diplo
mação, ocorrida em 17 de
dezembro. O recurso tam
bém requer a cassação do

diploma do vice-prefeito
Irineu Pasold (PSDB), por
integrar a chapa vencedo-·
ra. Em Florianópolis, o ad

vogado que cuida da ação é
Nelson Serpa.

Ex-prefeito não pode assumir GOrgo
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Prefeitura inicia trabalho emergencial
Desobstrução dos bueiros deve minimizar o risco de alagamentos

�JARAGUÁ DO SUL

Um trabalho emergencial
para desentupir a tubulação
começou a ser realizado on

tem pela Prefeitura em alguns
dos locais atingidos pela tem

pestade de terça-feira à tar
de. O objetivo é minimizar o

risco de novos alagamentos.
A desobstrução dos bueiros
acontece com 0-auxílio de um
caminhão limpa-fossa aluga
do. Os bairros mais atingidos
pela tempestade foram Cen
tro, Barra do Rio Cerro, Ilha da
Figueira (localidade de.Águas
Claras) e Rio Molha.

O secretário de Obras, Val
dir Bordin, disse que o trabalho
deve durar pelo menos dois
meses. "Isso se o tempo ajudar",
ressaltouBordin, que solicitou à

prefeita Cecília Konell a compra
de uni caminhão limpa-fossa,
já que a máquina da Prefeitura
está danificada. O secretário de
Reconstrução, Ingo Robl, afir
mou que o acúmulo de águas
em ruas e casas ocorreu porque
muitas bocas-de-lobo ficaram

entupidas com o barro que des
lizou na enchente de novem-

Tempestade tira
emissoras do ar

As trovoadas de terça-fei
ra também prejudicaram as

emissoras de televisão com

antenas no morro do Boa Vis
ta. Até o final da manhã de
ontem, apenas a RBS e o SBT
tinham conseguido restabele
cer o serviço e voltar ao ar. Os

telespectadores da primeira
delas, por exemplo, ficaram
sem assistir à programação
durante quase 16 horas segui
das, das 17h30 às 9h.

A ventania trazida com a

forte tempestade prejudicou
os transmissores e levou água
para dentro dos equipamen-,
tos. Além disso, faltou energia
elétrica em parte de Jaraguá do
Sul, o que retardou aindamais
os trabalhos no local. Para

completar, o acesso ao Boa
Vista estava complicado devi
do à lama e às pedras existen
te na rua. No alto do morro há
antenàs das principais emis
soras abertas do país.

bro. "Em 50% dos pontos onde
houve alagamento a tubulação
está comprometida com lama e

entulhos", explicou.
Ontem a Secretaria de Obras

também trabalhou na retirada
de lama das ruas, e a Defesa,Ci
vil auxiliou no corte de árvores
e vistoriou casas com rachadu
ras. Durante a tempestade de

terça-feira, o órgão registrou
mais de 100 ocorrências de ala

gamentos, deslizamentos e que
das de árvores.

, Na tarde de hoje, represen
tantes da Prefeitura participam
de uma reunião com o Deinfra

(Departamento Estadual de In

fra-Estrutura) na Univali (Uni
versidade do Vale do Itajaí). No
encontro será definido o mon

tante de recursos que o muni

cípio receberá do Governo do
Estado para realizar um projeto
de drenagem urbana. Q projeto
visa a limpeza e a substituição
da tubulação antiga, o que dará
maior vazão à água das chuvas.
O investimento ainda está sen
do levantado.

DAIANE ZANGHELlNI. Funcionários trabalharam poro retirar lama dos ruas ontem de manhã

Borro tomou conto do principal acesso 00 Bairro �arra do Rio Cerro

Caos'gerado por trovoada dá
trabalho a moradores e lojistas
JARAGUÁ DO SUL

A lama que tomou conta da
Rua Ângelo Rubíni, no Bairro
Barra do Rio Cerro, na tarde de
terça-feira deu trabalho para os

moradores e comerciantes da
via. Ontem, ao invés de iniciar o

expediente abrindo as portas ao

público, os lojistas tiveram de fa
zer um mutirão de limpeza. Por
toda extensão da estrada: havia
jatos de água em ação, tudo para
retirar o barro acumulado nas

calçadas e sarjetas.
Mas, apesar do esforço, a ta

refa foi complicada. Em diversos
pontos a quantidade significativa
de material impedia, inclusive, o
trânsito de pedestres e ciclistas.
Na altura do cruzamento com a

Rua José Winter; o problema era

aindamaior, Dois buracos nas es
quinas, abertos para a colocação
de tubos, transbordaram. Segun
do o mecânico Sávio Machado,
43, a cada chuva a situação se

agrava porque a lama invade to-

dos os imóveis próximos. A cabe
leireira Edna Pereira, 40, concor
da. '?\_ rua parecia um rio, cadê a

lavagem das ruas? Nós pagamos
por isso, é revoltante", resume.

Conforme Dário Schultz,
fiscal de Limpezas Públicas
da Prefeitura, os operários da
Secretaria de Obras passaram
a quarta-feira inteira tentando
reverter este quadro. No encon

tro da Feliciano Bortolini com
a Walter Marquardt, a solução
foi desobstruir os bueiros. Já
quanto o ponto reclamado por

'

Machado, o problema está no

tamanho da tubulação e a reso

lução não é imediata. Para mi
nimízar futuros alagamentos,
ele sugere que, ao chover forte,
a Polícia Militar interrompa o

tráfego no local. Assim, os au
tomóveis não jogariam a água _

para dentro de casas e estabele
cimentos comerciais.

KELLY ERDMANN
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HERANÇA

VALE DO ITAPOCU---------

Estragos em. centenas de casas
Vento forte causou prejuízos nos quatro cantos da cidade
GUARAMIRIM

o cenário já virou rotina .

.

Mais de duzentas casas des
telhadas, deslizamentos, duas
propriedades interditadas, ruas

enlameadas e árvores caídas em

vias públicas ou próximas às
moradias. Por enquanto, esta é
a única contabilidade feita pela
Prefeitura de Guaramirim, após o
temporal de terça-feira (13). 'Ain
da não conseguimos calcular o

prejuízo real dos estragos, mas

a nossa prioridade é atender os

atingidos", declara o secretário de
Obras, Rodolfo [ahnNeto.

Iahn explica que foram CliStri
buídas lonas para cobrir as casas.

A ação foi imediata-para tentar im
pedir novos danos. 'Agora a Pre
feitura está disponibilizando uma

equipe para auxiliar na cobertura
dos domicílios e no abrigo de fa
mílias ou de móveis". Ele lembra

que o município decretou estado

de emergência e que os afetados
pelas chuvas devem retirar o lau
do nos Bombeiros Voluntários da
cidade para depois sacar o FGTS

(fundo de Garantia por Tempo de

Serviço). "Como laudo emmãos, a
Prefeitura também fornece auxílio
-imediato", garante.

Na casá da costureira Tereza
de Carvalho Martins, 44 anos, o

susto foi grande. A parte da fren
te foi destelhada pelos ventos
fortes. A chuva entrou rápido,
molhando móveis e outros per
tences. Logo em seguida, uma

árvore caiu no quintal. "Minha
filha estava em casa sozinha, ela
me ligoumuito assustada. Assim

que a chuva passou, chamei os
.

meus genros para ajudar", conta
Tereza, que já cobriu o telhado
com "urnas telhas que tinha ga
nhado alguns dias antes".

. LUCIANA DE AGUIAR
.

,.

Bombeiros Voluntários ajudam
os atingidos pela tempestade

,

�

REGIÃO
Três famílias ficaram desalo

jadas com a tempestade de terça
feira, em Corupá. Elas moravam
no mesmo prédio, localizado na

Rua Roberto Zeídel. A constru

ção foi parcialmente destelhada.
"Começou a entrar água pela
nossa quítinete, estourou a cai
xa e escorreu água para a parte
de baixo. Molhou tudo", conta a

moradora Érica Freitas. Ela disse
que 'estava na cozinhando quan
do o vento carregou as telhas.
''Foi tudomuito rápido".

Os Bombeiros Voluntário de

Corupá atenderam cerca de 15
ocorrências relativas a tempesta-

de e ontem ainda continuavam
os trabalhos. Houve quedas -de
árvores em.bairros mais retirados
e também na rodovia BR 280.

Massaranduba e Schroeder não

registraram ocorrências.
Em Barra Velha, os fortes ven- .

tos assustaram três turistas. Car
los Valentin SelvaAndrade de lÓ
anos, Juan Carlos SelvaAndrade,
44 anos, e Carlos Valentin Selva
de Andrade de 42 anos estavam
de veleiro na Lagoa de Barra Ve-,
lha quando perderam o controle
da embarcação. Os Bombeiros
Militares domunicípio fizeram o

resgate e rebocaram o veleiro até
as margens da lagoa.

_ Serviço voluntário diminui'os incidentes e recupero os estragos

Vendaval: coso de Tereza Martins foi destelhado e uma árvore caiu no quintal

Moradores reclamam da falta de luz �

Serviço de energia elétrica ainda não foi restabelecido na região
A falta de energia elétrica

em vários pontos da região
.

foi a maior reclamação de
ontem. Segundo o assessor

regional da Celesc de [ara
guá do Sul, Denílson Bello,
as solicitações de reparos
acumularam durante todo
o dia, ultrapassando os 200

pedidos. "Precisamos de

paciência porque o nosso

trabalho é delicado, não po
demos simplesmente ligar a

rede, temos que avaliar todo
o trajeto", explica Bello,
acrescentando que esse tra

balho evita novos acidentes.
Condutor rompido e postes
caídos foram os principais
causadores do rompimento
do serviço elétrico.

O assessor estima que até
ontem cerca de 50 mil pessoas
estavam sem energia, em resi
dências e empresas. Os pontos
mais críticos são: Bairro Santa
Luzia, em Jaraguá do Sul; lo
calidade de Barro Branco, em
Guaramirim; Bairro Itapocu
Hansa, em Corupá; e Rancho
Bom, em Schroeder. Até o fi
nal desta edição, o serviço não
tinha sido completamente res

tabelecido..
<,

Árvores caíram no rede elétrlco e comprometeram o serviço

fôrl1'la,ções de Recursos Ambien�.ais
e dê Hid'romeieorologia de SJlÍlta
Catarina). p ven!o atingiu velocidade
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Quase tudo pronto
, �

para 'o 4° Femusc
Festival de Música começa daqui a dez dias
JARAGUÁ DO SUL

Faltam apenas dez, dias

para que Iaraguá do Sul seja,
novamente, invadida por ins
trumentistas vindos de diver
sas partes do mundo. A quarta
edição do Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina) está
quase pronta paramovimentar
a cidade ao som de orquestras
e grupos de câmara formados

especialmente para o público
-

do evento.

A partir do amanhecer do
dia 24 de janeiro, quem tran
sitar pelo município já vai

começar a ver instrumentos
musicais vagando nos arredo
res do Centro Cultural da Scar,
Mas, a abertura oficial aconte
ce só na noite do domingo, 25.
É no palco do teatro que os in

tegrantes do festival paralelo
de Bandas Catarinenses dão Instrumentos e instrumentistas estarão a postos para tocar no dia 2.5
as boas-vindas à platéia jara-
guaense com a execução de
oito obras.

Mas, não é só isso. Durante
duas semanas, a programação

.

do Femusc está recheada de
84 concertos. Eles' ocupam a

Scar, o Shopping Breithaupt, a
'Arena, a Igreja Evangélica Lu
" terana e até mesmo o Parque
Malwee levando composições
que circundam toda a histó
ria da música clássica e .aírida
passeiam pelo popular.

Para dar vida ao projeto, o
município conta com a pre
sença de mais de 500 jovens
talentos em busca da qualifi-

, eação e cerca 40 dos melhores

profissionais da área assumin
do o posto de mestres. Até o

dia 7 de fevereiro, quando o

evento termina, eles se jun
tam e tocam para quem qui
ser ouvir. O acesso é gratuito
na maioria das apresenta
ções. Somente nos chamados

Grandes Concertos os ingres-
.

sos tem o custo de R$ 16.
Estudantes e idosos pagam a

metade de valor.
'

KELLY ERDMANN

,

-Refeições
A empresn lunelli de Joroguá do Sul
ogoro conto com os refeições do Grupo
Puros. A parceria foi inaugurado nesta

, segundn-Ielm (12) e os colaboradores
do lunelli experimentaram o cardápio
e serviço do Puros, que há 28 anos está
no mercado. Ao todo são 13· novos fun
cionários no cozinho poro atender 600
colaboradores.
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Rr3��3;
Palio Fire
iNiRADA + 60 Ptll'celos o pOriir de

R$ (1)

Mille Fire 7009 Chegou!
E hora de planejar sua próxima cogqvista.
Escolha o seu Fiat JAVEl. '\,

Escolha a suai parcela
(1) Mille fire Econoniy 2 portas, básico, com pintura sólida a partir de R$ 21.75
com entrada de 50%6 vista + 60 parcelas de R$ 313,00fixas na modalidade de
Fire 2 portas, básico, com pintura sólida a partir de R$ 25.007,00" "istti sem froe(,
à vista + 60 parcelas de R$ 363,00 fixas na modplida'de de C.O.c. sem

básico, com pintura sólida a partir de R$ 28.917,00 à vista sem ""00 oi,! co

modelos disponíveis em estoque; até 3,jOl/2009 �u
com reduçôo do IPI pcrc todos os veículos zero Km em

e lâmina boleto n60··indusos. Sujeito o aprovação

.11
o...ú.:<. ..

JAVEL Concessionária FIAT. Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.javel.com.br

Como você qiJer §ua casa?
Indvê co"; os 'produt3s
da Casa Geraldo.

.,,'

-_

Cinema brasil'eiro não teni

representante no Oscar 2009
,

.

DA REDAÇÃO . entrega dos prêmios, na 81a
O filme "Última .parada -edição do Oscar, acontecerá

174", de Bruno Barreto, não dia 22 de fevereiro.
foi indicado ao Oscar 2009 "Última Parada 174" foi
na categoria filme de língua escolhido em setembro pelo
estrangeira. Nove filmes, de Ministério da Cultura como o

uma lista inicial de 65, avan- candidato brasileiro.à indica
çaram para a próxima fase de ção ao prêmio de melhor filme
seleção. Membros 'do comitê em língua estrangeira. O filme
passarão sexta-feira, sábado é uma ficção baseada na hístó
e domingo assistindo a esses ria real de um sobrevivente de '

filmes para anunciar, em 22 uma chacina no Rio de Janeiro
de janei:ro, os cinco candi- que anos mais tarde sequestra
datas finais a estatueta.' A um ônibus.

Cena do longa 'Última Parada 174' que ficou foro dà lista de filmes estrangeiros

ê
1+2
1"+3

o

!�.
g
::>
>
o

Fone: 3275-2395 - Rua Barão do Rio Branco, 340
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STAMMTISCH
Os habitues da Stammtisch já podem começar a reunir sua corriola que este
ano a festa mais popular da região será uma das mais festejadas dos últimos
tempos. Um dos motivos é o dia do evento. Será no sábado, 25 de julho, fe
riado de comemoração do aniversário da cidade. E como é folga para todos,
inclusive para o comércio, o frege pode ser festejado sem as reclamações
daqueles que são contra o babado.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a sempre antenado,
Isolde Ramon. Ela não perde um dia a

leitura da coluna para ficar por dentro
das melhores fofocas da região. Valeu!

PENSANDO BEM ••.

'Aquele que, ao longo do dia, é ativo
:omo uma abelha, forte como um tou
.e, trabalha que nem um cavalo e se

sente cansado como um cão... Deveria
consultar. um veterinário. É bem prová
vel que seja um grande burro".

.

CORRIGINDO
Traído pelo meu inconsciente registrei
na minha coluna de ontem o nome de
Alessahdro Coelho, com,�um .!h)s Del
Mais Pegadores da UrDe sorriso. O COF

reto é Jaison Coel�'o. Falha nossa!
;' .. "

CEGONHA
O casal amigo, Guilherme e Cláudia
Utech, está mais feliz q,ue ganso novo

.

na lagoa. O motivo de toda a felicida
de: eles receberam a visita da toda po
derosa cegonha. Em setembro teremos
chorinho novo na cidade.

NA GERAL
O promoter "bonitón" Charles Lux, per
fumado e educado, arrasa corações e

pegou geral. Em 2008 não foi diferente,
mas não firmou namoro com ninguém.
Em 2009, deve fazer repeteco. Outro pe
guete do ano foi o, promouter boa pinta
Pepe Narloch. Pegou todas, beijou muitas
e não namorou firme com ninguém. Tem
charme, sabe seduzir e curtir e a vida. No
seu estilo desligado, o bon vivantRodri
go Rosto, continuo firme de verdade o

seu longo namoro. E assim vai o vida.

PENSE NISSO
"Não devemos julgar o vida dos ou
tros. Cada um de nós sobe do suo

próprio dor e renúncia. Uma coisa
é achar que você está no cominho
certo. Outra é achar que seu comi
nho é o único."
(PAULO COELHO)

FOLIÃO
Quem está superanimado, já es

perando o carnaval, é o camarada
"Nego Cide". Ele prnmete arrasar

este ano, com muito alegria, a suo
'

marco registrado. É isso aí garoto!

NAS RODAS
• Os meu, 'queridos amigos .

Juliano Hêr e Dani
<

Didzian,
estampam no' Orkut as lindos:'
fotos do réveillon"por' Buenos
Aires.e Punta dei fste.. .

• Errei. O co ntor que emba lo
os tardes sertanejos na coso dó
empresário Zeca Raussis, no Bal
neário de Borra do Sul. é Suélio
e não Elton, como divulguei na

coluna durante a semana. Folha
nosso!

• Os elogios do semana vão
poro o pessoal do hotel Se
contur, em Floripa. Além de ter
um dos melhores leitos do bela
ilha� a galera do frente foz um

atendimento espetacular.
• Hoje no Botequim do Frau:
em Joinville; o noite vai peqnr
fogo. A festeiro "dono" Rute
Ramos é quem organiza o listo
paro o frege.

Rafa Aguiar e Ma Costa. Felizes, çomemoram seis meses de namoro

A bonita filha de Odilíir e Marlene Izidoro Costa, Mariana da Costa, ainda
recebendo cumprimentos pelo seus 16 aninhos, comemorados dia 13

• O Programo CVV de Vai
dá Vida comemoro no pró
dia 24, quatro anos de atividades
no região. E poro marcar o doto,
realizará um café com o impren
sa, com o intuito de divulgar e

.

agradecer o ajudá neste período
de atuação. O evento será no

Hotel Saint Sebastian.
"

.. A imprensa ando "tidri
'com o modelo JesuSluz,
namoradinho de Madon
duplo anda cheia de mlst
e só penso naquilo. Eles não se'
desgrudam mais e pouco têm
saído. Tá certo ele! No pele dele,
com uma loiro daquela, fecharia
poro balanço.

• Retornando o urbe sorriso "

depois de uma longo e mer-ecitla
temporada de férias, o meu

grande camarada e advogado')1'
Reinaldo Murara, o nosso querido
Nonô.

• O meu abraço cheio de
energias positivas de hoje vai

poro Jonathan Mengarda. É leitor
assíduo do coluna e figura que
tem pensamentos positivos e

inteligentes.

• Hoje à noite no Bierbude te�
Micareta Universitário com a

participação de Marcinho Doan
e Os Pulgas e, ainda, o grupo de
pagode Nova Tendência.

.

• O meu amigo Odirlei

ti p[,eR�rpndo os quitutes'para
.

comêmorar a troca de idade no'l
.,sábado.

• As boas amizades sõo como

o bom vinho: melhoram com o

tempo.

• Doem sangue!

• Com essa, fui!!!

''0 mundo é um lugar
perigoso de se vivet não
por couso daqueles que
fazem o mal, mos sim
por couso dequeles que
observam e deixam o

mal acontecer ,ALBERT EINSTEIN
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CRÔNICA

KELLV �RDMANN, JORNAUSTA

o poder rejuvenescedor
de um palavrão

Ela cresceu sendo censurada. Filha de pro
fessora de Língua Portuguesa e de pai advo
gado, Clara não podia sequer cogitar a pos
sibilidade de emanar no universo qualquer
palavrãozinhó. Até mesmo em pensamentos
a atitude lhe era recriminada. Dona Eunice
sabia quando alguma expressão do tipo visi
tava a mente da garota. Já ia logo avisando:

- Se falar fica sem sorvete por um mês e

ainda leva um puxão de orelha de brinde,
pensa bem minha filha!

Dentro dessas condições, não tinha outra

saída, o jeito era engolir a tentativa a seco e

nem ao menos tentar persuadi-la com agra
dos. E, Clara foi passando a fase .infanto-ju
venil e a adolescência sem dizer palavrões.
Detalhe: isso parecia o Oscar de Boa Mãe e

Bom Pai sendo entregue diariamente aos pro
genitores da educada moça.

- Olha só meu amigo, minha menina não
é um encanto? O português dela é perfeito,
não existem ervas daninhas nas entrelinhas
da fala!

A cena ainda está tão nítida. na lembrança
de Clara que ela sente a força dos beliscões da
dos por Seu Leopoldo a cada resquício de pala
vra não autorizada. Ele costumava acertar bem
o ponto fraco, na lateral do abdômen, bem no

meio das costelas. Aquilo doía horrores!
Mas, hoje a exímia conhecedera do portu

guês faz de tudo para embarcar em lapsos de
memória e esquecer as normas de fino trato
fixadas na porta de casa. Morando sozinha,
ela quer mesmo é esbanjar dos palavrões,
quando .necessários, é óbvio, os usufrui por
completo, sílaba por sílaba, letra por letra, ex
clamação por exclamação.

Ontem houve um desses momentos que
levam à obrigatoriedade das palavrinhas má

gicas. O poder delas, sempre beirando a in

genuidade dos significados, suaviza qualquer
sentimento de ódio profundo em Clara. Sem
perceber, durante a madrugada, ao levantar
da cama para beber água gelada e abrandar
o calor 'de quase 30°C noturnos, ela gerou um
verdadeiro strike na cozinha. Tudo começou
ao topar com o dedão do pé direito, jámunido
de unha encravada, na mesa. Depois, a bendi
ta resolveu rebolar e lançar ao chão o refratá
rio com torta de chocolate recém pronta. Para
completar o desastre, o doce ainda a fez cair

.

feito jaca no meio da cozinha.
Mas, a raiva não ficou contida, ah, isso não.

Nada a impediu de externá-la através de seu vo

cabulário mágico, porém censurável. Como nin
guém a ouviu, tudo bem, né?! Pelo menos a fúria
daquele instante sumiu pelo ar afora, não causou
rugas nem frustrações e até rejuvenesceu. O sono

foi tranqüilo ...o dia de bo� humor...

• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES---------

- .Cine Shopping 1
• O dia em que o Terra Parou (leg)
(14h40, 17h, 19h1 0,21 h20 -Iodos os dios_

.Cine Shopping 2
• Sele Vidas (leg) ------___,
(m, 19h20, 21h40 -Iodos os dias)

• BoI! Supertõo (Dub)
(13h20, 15hl0 -Iodos os dias)

! .Cine Shopping 3
• Modogoscor 2 (Dub)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30-lodososdias)

JOINVILLE
.Cine Cidade 1
• Madogascar 2 (Dub)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40,21h30-lodos os dias)

.Cine Cidade 2
• Boll Supercõo (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20 -Iodos os dias)
• Crepúsculo (leg) (19hl0, 21 h30 -Iodos os dias)

.Cine Mueller 1
• O dia em que a Terra Parou (leg)
(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22hl O -Iodos os·dios).....

1,
.Cine Mueller 2
• Madogoscor2 (D�b) (13h2�, 15h20-lodososdios)

Muitos
perigos

Enquanto Seattle é assolado por ume
sequência de assassinatos misteriosos e

uma vampiro maligno continuo em suo

busco por vingança, Bella está cercado
de outros perigos. Em meio o isso, elo
é forçado o escolher entre seu amor por
Edward e suo amizade com Jacob. Com o

proximidade do formatura, Bella vive mais
um dilema: vida ou morte. Mos o que repre
sentará cada uma dessas escolhos?

DVD

Fanático
por jogo

o chefe do crime Feng é um faná
tico jogador de pingue'pongue que se

refugio em um local desconhecido pelos
autoridades. Poro coçá-lo, o FBI escola o

inexperiente Randy Oatona como partici
pante do torneio secreto que o criminoso
irá organizar em seu esconderijo.

NEGÓCIO DA CHINA
Júlio garonle a Lívia que Ramiro nõo irá cuidar
de Theo. Anlonella enconlra TIa Saudade na sa

ída do EI Chaparrito e fica perturbada tOI11 seus

conselhos. Flor de lys fala para Joõo que já lem
as quatro mensagens e que pode descobrir o

senha do pen drive. Adriano lelefona poro Júlia
e diz·que pretende passar uma semana com ela,
no Rio de Janeiro. Adriano apresento Diego aos

executivos e diz que ele cuidará de algumas tontos
do escritório. Tozé tonlo o Belarmino que Flor de
lys descobriu a senha do pen drive, mas é-preciso
liror o objetivo do cofre. Ramiro tonsegue ver os

exames de TIleo e descobre que ele tem um lumor
no coroçõo. Ele conla para Lívia.

TRÊS IRMÃS
Alma nõo acredila em Galvõo e ele exibe as

tetes de lázaro com Glauco. Violeta cede aos

beijos de Gennoro. Benlo aviso Boby para se

afastar de sua família. lázaro é desmascarado
e nõo reage. Xonde oferece o Bento um cargo na

prefeitura se ele apoiar Violeta, mas o médico
rejeilo. Alcides vai ii tosa de Violeta e encontra
fotos de Waldete quando jovem. Alma e Gregg
se casam em Coraguaçu, no presença do juiz
e de seu assistente. Sandro vai beijar Liginha
quando sente uma forte dor no cabeço. Orlando
arrumo um jantar romôntico no canlina poro·
Neuza. Gregg levo Alma poro passar a lua de
mel em uma lenda no praia. lázaro pede obrigo
no caso de Waldete.

A FAVORITA
OS últimos topítulos do novela nõo foram re

velados.

CHAMAS DA VIDA
Arlele nõo se conformo com o testamento de
Walter. Vilmo diz que Walter fez justiça. Arlele
diz que o teslomento tem que ser anulado. O
juiz diz que os documentos estõo em ordem.
O juiz diz que se Vilmo for acusada do morte
de Woller, elo nõo receberá a herança. Vilma
e Tomás võo embora e diz que agora é sócio
de Arlele e Carolino. Pedro nõo gosta de saber
de Ivonete que elo vollou com Tomás. Pedro diz
que Tomás está sempre ajudando Vilmo.lvonele
diz que ele está mudando. Pedro diz que Miguel
está em busco de informações sobre o pessoa
que está ameaçando Vil"!a.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Cléo e Corvalho dõo de coro com um cõo gi
gante. Perpétuo e Eléctron se enfrentam. Noé e

loiro lutam contra Fog. Melquior atinge Multi
com o cetro do poder. A Ligo do Bem derroto os

mutantes do mal e levo o jangada poro o mar.

Fog, Mulli e Eléctron se revoltam 00 verem o

jangada se oflistor. Teófilo mondo Eugênio sair
de sua casa, mas ele diz que antes preciso folar
com Ágata. Aquiles avança poro cimo de Eu
gênio e ele saco o pistola de raios. Valente e

Gabriela chegam ii clínica. Eles entram ·no filo
de vacinaçõo e planejam pegar uma amostra da
vacino onti-mutoçõo para provar ser uma frau
de. Carol tenta morder Noti. Ferraz entra e atira
em Carol. que cai morta.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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Blake pede
separação
As férias de Amy Winehouse vão virar
uma baita dor de cabeça. Após estam
par os copos de vários revistos cõm o

ator Josh Bowsan, seu marido Blake
Fielder-Civil resolveu pedir o divórcio.
O assistente produção não gostou de
ver os fotos de suo mulher com outro
homem e decidiu enriquecer às custos
dela. Ele quer 12 milhões de euros

(um pouco mais de RS 37 milhões),
pelo separação.

Ator volta
à Globo

Ex BBB Cida
com depressão
Ausência sentido no Globo Repórter
do último sexto-feiro, dia 9, que exi
biu os vencedores do BBB, o ex-babá
Cida justificou 00 jornal Extra, ontem,
o motivo de não ter concedido entre
visto 00 programo. "Estou deprimido
e engordei muito depois do minha
segundo gravidez. Não tive ânimo de
aparecer", disse Cida. Cida disse que
recuso trabalhos, que ainda aparecem
por conto do BBB.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo coluna. Tombém
nõo se pode repetir números em cada quodrodo de 3x3.

Otavio no Costa foi escolado poro
entrar no próximo novelo dos sete
do Globo, Coros & Bocas, de Walcyr
Carrasco. No tramo, o protagonista
(Flávio Alessandra) será o mulher de
Otaviono. Depois de 10 anos foro do
Globo, o ator, que trabalhou no equipe
de reportagens do Domingão do
Faustão antes de se transferir poro o

Band, em 1999, substituindo Luciano
Huck, está de volto à emissora.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O tempo começo o melhorar com
nebulosidade variável em grande porte do
Estado, COIJI maior cobertura de nuvens.

Os ventos serão predominantes
� ,:..".",.,,,,,

26/1

HOJE

,M1N: 18° C
MÁX: 31"
Nublado

SÁBADO :.

MíN:1rc�'
MÁ)(: 29" C

-,

Nublado

SEXTA

MíN: 17 C
MÁX: 28Q C
Nublado

�I ÁRIES

�. (2t)/3. 20141
')7 Hoje é um dia que

� [ você sente o confUlo

que existe entre ra

zão e emoção. O trabalho exige
muito e o mundo emocional pede
passagem. Caso sinta um aperto
no coração, procure meditar e
fazer algumas orações. Procure'
se libertar!

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Dia ótimo para
planejar a aquisição
de bens. Se está

procurando uma nova casa ou um

lugar definitivo para morar. apro
veite as energias que favorecem a

construção de novas e definitivas
estruturas. Procure compreender
este momento!

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.: '} Questões relacio-

� � nadas às fina�ças
s

tomam conta de seu
dia. Sua energia onda um pouco
baixa devido a preocupações com
dMdas. Se sentir vontade de se

.

isolar um pouco, respeite essa

necessidade. Faça suas contas

para evitar surpresas.

#
LIBRA
(23/9 a 22/1 O).
Você começa uma

fase de reavaliação.
Há algo profundo

acontecendo em seu mundo
emocional. Você sabe que não

pode repetir alguns padrões e que
muitas das respostas que procura
se encontram no mais profundo de
seu inconsciente.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O amor não tem
dailo descanso a

.

você. Reflexão atrás
de reflexão faz você chegar a
conclusões amadurecidas. O uni
verso pede que você perceba que
amor e te.,..põ caminham juntos,
por isso, este é o momento de
exercitar a entrega.

� ""
CÂNCER

�....._� (21/6 a 21m .

;��f� Hoje você está mais
: ; voltado para as

�.questões relacio
nadas à sua mente, ela está

poderosa e você não deve deixar
que pensamentos negativos atra
palhem suas emoções, que devem
estar equilibradas para tomar as
decisões neste dia.

IJ)'
VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
Ultimamente você
tem pensado nas

questões que
envolvem seus relacionamentos

. pessoais. Você estÍí mais leve e

amoroso e a compreensão está
mais presente. Algumas coisas
devem ser mudadas, mas você
ainda não sobe ao certo o que.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Hoje você está mais
fechado dentro de
você, pois está pas-

.

sondo por uma fase
de reflexão e interiorização. Está
mais do que na hora de mudar um
pouco o foco das questões mate- _

riais e pensar um pouco mais
seu mundo mental e emocional.

CHEIA

DOMINGO

MíN: 18" C
MÁX: 27° C f

Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

.

Sua mente e sua

rr energia estãó
muito aceleradas,

procure fazer alguns exercícios
de respiração e relaxamento. A
entrada de Júpiter em Aquário faz
com que seu campo energético
fique assim. Procure não perder o
foco de seus objetivos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

,..[. As energias
marcianas ainda
estão atrapalhando

seu bem estar e equilíbrio. O que
você precisa é de um pouco de
sabedoria paro lidar com elas.

Faça muito esporte, trabalhe e

namore bastante, pois marte está
pedindo ação.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2009

DIVIRTA-SE

Loiras
Eram três loiros fazendo teste poro ser

investigadoras.
O policial chamou uma, mostrou-lhe

.

uma foto de um rapaz e perguntou:
- Oual o característico mais marcante
deste sujeito?
- Ele só tem um olho.
Errou. Chamou o segundo e mostrou
o foto.
- Ele só tem uma orelha.
Também errou, chamou o terceiro e

mostrou o foto.
- Ele uso lentes de contato!
- Perfeito! Como foi que o senhora
descobriu?
- Se o cara só tem um olho e uma

orelha, como ele iria usar óculos?

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Um investimento
antigo pode come
çar a dar lucro ou

uma pessoa que você tanto espe
rou pode procurar você. É possivel
que receba alguma boa notícia
relacionada ao seu trabalho, cama
uma promoção. O momento é bom
para cuidar da saúde.

PEIXES

III.. (19/2 019/3)
•• Procure ficar ao
..."",� lado das pessoas

que ama, pois
neste momento o que v� mais
precisa é de carinho e aconchego.
Não deixe de praticar exercícios
que cuidam de sua mente e corpo
ao mesmo tempo como a voga, o'
tai chi ou o kun nye.
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MISTÉRIO

.

..�.;

VARIEDADES---------

,

QUAL SERA O FINAL DE FLORA?
Vilã leva tiro e volta para penitenciária na reta final do folhetim

DA REDAÇÃO devem continuar. vidrados na
Suspense e muito mistério telinha porque muita emoção

envolvem o capítulo final de ainda está por vir.
A Favorita, que vai ao ar na "Flora pode levar um tiro

próxima sexta-feira, dia 16. A de Donatela, Lara (Mariana
global que chegou a atingir 49 Ximenes), Irene (Glória Mene
pontos de audiência nesta se- zes) ou Silveirinha (Ary Foun
mana prende a atenção do pú- toura)", adianta o autor João
blico que aguarda apenas uma Emanuel Carneiro no site ofi
resposta: qual o será o final de cial da novela. Ele revela ainda
Flora (Patrícia Píllar]. que a vilã vai voltar a comer o

Em Jaraguá do Sul e re- pão que o diabo amassou na

gião, muitos noveleiros de
-

penitenciária.
plantão ficaram sem assistir Sites e blogs da internet
ao capítulo da última terça- afirmam que o autor ficou cha
feira, dia 13, quando Flora teado com o vazamento. das
atirou em Donatela (Claudia informações sobre o último
Raia) com balas de festim. capítulo da novela e depois
A transmissão da emissora dos boatos, acabou mudando
foi interrompida devido às o desfecho da história. É assis- ss

fortes chuvas. Mas os olhos tir para tirar a prova.

HUMOR NO CASAMENTO
DE DONATELA E ZÉ BOB

Como em todo folhetim,
a história termina com festas
em grande estilo. As cenas do
casamento de Donatela e Zé
Bob (Carmo Dalla Vecchia) já
foram gravadas e tiveram um

toque de humor. .A noiva ves

tirá um modelito tradicional
só que, antes de dizer sim ao

jornalista, pisará num formi
gueiro e será atacada. Resul
tado: Donatela vai rasgar parte
da sua roupa, para se livrar
das formigas. Flora assistirá
à cerimônia disfarçada como'
uma das funcionárias do bufê.
Ela usará uma peruca preta.

Outra cerimônia acontecerá
em Triunfo. Depois demuita es�

Catarina
vai optar
por ficar
solteira

no fim da
novela

trada a bordo de seu caminhão,
calça jeans e música sertaneja,
Cida (Cláudia Ohana) vai se

casar de noiva e com flores no

cabelo; bem feminina. O eleito
é Juta (Bento Ribeiro). As cenas
foram gravadas na igreja ceno

gráfica do Projac em clima de
.. muita alegria.

Final inesperado para a

irmã de Cida, a Catarina (Lília
Cabral). Depois de sofrer ao

lado de Léo U�ckson Antunes)
e encontrar o amor em Van
derlei (Alexandre Nero), ela
acabará sozinha. Segundo o

autor da novela, Catarina des
cobrirá que não quer ser mais
uma mulher comprometida.

Mistério em torno de quem vai atirar em Flora

.Vestido de noiva de Donotelo vai roubar a cena na festa de casamento com Zé 80b
,

.
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Todos em queda, uns menos, outrosmais
Um dos assuntos mais importantes do noticiário econô

mico na semana foi o relatório daOCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), divulgado em

Paris dia 12/1/2009. Dentre os países em pior situação com
relação às perspectivas econômicas, dada a crise mundial;
o Brasil figura com a menor desaceleração entre os países
ricos e outras grandes economias emergentes. No que de

pender do novo indicador, a OCDE estima que "o país não'
deverá registrar forte desaceleração econômica nós próxi
mos seis meses". Isto causa certo alívio, porém, todos devem
saber que previsão econômica é uma ciência inexata e, que,
os outros seis meses dependem do que acontecer nos seis

primeiros e assim por diante. Tal conclusãofoi tirada através
do Indicador Composto Avançado que leva em conta vários
indicadores econômicos de curto prazo ligados ao Pffi (Pro
duto Interno Bruto), como a produção industrial.por exem
plo. O indicador trabalha com índices acima ou abaixo de
100 pontos. Os que ficam abaixo de 100 pontos recebem a

classificação de "desaceleração", que pode ser caracterizada
como forte em função do número de pontos perdidos. Na
outra ponta, os que ficarem acima registram "leve desacele

ração", como é o caso do Brasil, conforme pode ser visto na

tabela onde incluímos algumas das principais economias.
Durante novembro de 2007, a maioria dos países osten

tava índice acima de 100 pontos e, em novembro de 2008,
somente o Brasil permanecia, com 1,15 pontos acima, o que
pode ser definido como em "leve desaceleração". Embora
pareça uma situação confortável, não é, pois para os pró
ximos seis meses muito vai depender do comportamento

dos demais, pois todos tiveram queda, maior-oumenor, más
apresentaram perdas. Sabemos que a queda da produção
industrial no Brasil em dezembro foi acentuada, e a conti
nuar a desaceleração, deverá impactar no Pffi e, portanto,
poderemos apresentar uma desaceleração tão forte quanto
os demais. Será um ano de muita volatilidade, com altos e

baixos na economiamundial. Não s!)mos um oásis emmeio
a um deserto, e a tendência do quadro macroeconômico
brasileiro para 2009 é de um ambiente commuita incerteza
e uma forte tendência de retração no crédito. Nossa eco

nomia apresentou uma desaceleração menor em função do
potencial do mercado interno, que apesar da alta carga fis
cal e uma políticamonetária contracíonísta de altos juros, o
consumo no final de ano se manteve e recuperou algumas

.

perdas de outubro em novembro, como nos automóveis.
Estes dados são importantes para que o governo perceba
a importância e o potencial do mercado interno mudando

gradativamente sua política fiscal e monetária, totalmente
_contracionista, diminuindo a carga sobre a renda do traba
lhador"e estimulando o consumo. Outra forma é a manu

tenção e até incremento dos investimentos públicos que
segundo Romer-Bernsten, da equipe econômica de Barack
Obama, citado por Paul Krugman em sua coluna no New
York Times do mesmo dia iz.i, "um dólar gasto em infra
estrutura émais eficaz na criação de empregos que-um dólar
de redução de impostos", e termina aconselhando Obama a

olhar mais amplamente as possibilidades de investimentos

públicos. O conselho também serve para Lula, neste caso, o

PAC do governo Lula só não pode empacar.

íNDICE COMPOSTO AVANÇADO - CUs.
ANO 2007 2008 Variação índice Base 2007 2008
MÊS NOV. NOV. NOV. NOV.

PAís MEMBRO

África do Sul 101,04 91,38, (9,66) 100 1,04 (8,62)
Alemanha

....

102,36 }1,65 (1�.ilL 100 ),36 J�,35L
Austrália 101,93 97,59 (4,34) 100, 1,,93 (2,41)
Áustria 101,97 95,27 (úol 100 1,97 (,ü3l'
Brüsil 104,02 101,15 ii,si)' 100 4,02 1,15
CÜl10dlÍ

. ... .100A5.. 94,35 (6}0) 100 0,45 (5,65)
Chino 101,36 ...

88,45 (12,91) 100" 1,36 (11,55)
Coréia 98,83

..

' 94,44 (4,39)' 100 jl,ii) (S,56)
Dinamarco j Ül,o.i' 92,57 (S,50)

.

100 1,97 j7,4�)
�spanha 102,34... .9.4,9.1 (7,43) 100 2!34 (5,09)
EUA 100,94 92,23

.....

(Úl) 100 0,94 (U7)
Finlôndia 1 01,62 9�,81 (6.81) 100

..... lA2 (5,19)
França 101,62 95;88

.....

(5)4) 100 1,62
.....

(úi)
índiü' 101,59 93,95 (7,64) 100 1,59 (6;05)
Indonésio 102,42 94,39 (0,03) 100 2,42

..

(5,61)
Inglater�a jÜ2,46 95}2 36.,71) 100 2,46 (4.28)
Itália 100,82 95,83 (4,99) 100 0,82 (úi)
jüpÜo .. ... 99,18 93,�5" (S,53) 100 (O,S2) (6;35)
México 100,10 98,75 (1,35) 10� 0,10 (1,25)
Novo Zelü"l1dia )9:sa ....

98,35 (1,53) 100 (0,12) ((6si
Polônia 100,55 93,34 (UI) 100 0,55'

...

(6.66)
p()�üg(ll 103,48 91,54. (1(94) 100 3,48 (8,46i
Rússia 103,58 89,75 (iÚ3) 100 3,58 (10,25)
süéCio 100,52 }4,62 (ÚO) 100 O,�2 (üai
Suiça 1 00�86 95,86 (5.0oi 100

. 0,86 (4.14)
Turquia 101,60 91,11 (10,49i 100 1,60 (Ü9)

Fonte: Adoptado de OECD Composite leading Indicotor OCDUParis 12.01.09
Site: hllp://stats.oecd.órg/mei/default.asp?rev=2

-: .
* Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno,com.br brognoli@netuno.com.br
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/

Governo do Estado libera R'$ 3,2 mi
Municípios atingidos pelas chuvas recebem dinheiro para obras emergenciais

Os municípios do sul do es

tado de Santa Catarina, atingi
dos por temporais na primeira
semana do ano, receberão R$
3,2 milhões para obras emer

genciais de recuperação. As
cidades foram incluídas na

distribuição de recursos libera
dos pelo governo federal para
o estado no fim de 2009, com
a Medida Provisória 448, que
destinou R$360 milhões para
Santa Catarina. A aplicação do
dinheiro será decidida em uma

reunião técnica entre o governo
estadual e as prefeituras. Uma
das prioridades, de acordo com
o governo catarinense, será a

construção de habitações po
pulares para atender aos desa
brigados e desalojados vítimas

das enchentes. No total, 19 mu
nicípios do sul catarinense fó
ram atingidos

�

pelas chuvas do
início do mês. De acordo com o

Cptec/Inpe (Centro de Previsão
. do Tempo e Estudos Climáticos
do InstitutoNacional de Pesquí- _

sas Espaciais), áreas de instabi
lidade também devem provocar
pancadas de chuva em São Pau
.lo, no Rio de Janeiro, do sul de
Mato Grosso do Sul hoje.

Em Minas Gerais, onde o

número de municípios atingi
dos pelas chuvas já chega.a 115,
a previsão do Cptec é de chuva
para as regiões centro-sul- leste
e oeste do estado, além do Tri

ângulo Mineiro.
o
,«

�
g
::>
>
15

AGÊNCIA ESTADO
.

No to.tal, 19 cidades do sul catarinense foram- tingidas pelas chuvas em janeiro deste ano, mostra levantamento
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SACS

NACIONAVlNTERNACIONAL-------

Call Center: ainda
apresenta falhas
TV's por assinatura lideram o ranking
RIO DE JANEIRO

Segundo pesquisa do IBRC
(Instituto Brasileiro de Relações
com o Cliente), os consumido
res não sentiram os efeitos da
nova lei dos S.(\Cs (Serviços de
Atendimento ao Cliente) - em

vigor desde iOde dezembro de
2008. Os três piores SACs per
tencem às empresas de TV por
assinatura (63%), telefonia -

fixa emóvel- (54%) e transpor
tes terrestres (41%). O resultado
também não absolve o atendi
mento de financeiras, bancos e

empresas de aviação, apesar de
essas apresentaram resultados
um pouco melhores.

O presidente do IBRC, Ale
xandre Diogo, conta que as em

presas de transportes terrestres
em suamaioria, sequer têm SACo
"Os bancos, seguradoras e pla-

.

nos de saúde, pelo menos, estão
se esforçando para se adaptar à
nova lei", observa.

Alexandre ressalta ainda que
o consumidor deve ficar atento
ao número do serviço de aten
dimento ao cliente, já que as re

gras do Decreto na 6.523 valem
para atendimento, informações
e pedidos de cancelamento,
mas só pelo número do SAC,
que muitas vezes não é divul
gado. O presidente recomenda
que o consumidor denuncie as

irregularidades, pois "os Pro
cons (Programas de Orientação
e Proteção ao Consumidor) es

tão agindo".
Só uma das empresas de tele

comunicações, segundo Alexan
dre, já recebeu 14 notificações,
que vão gerar processos. Amulta
varia de R$ 200 a R$ 3 milhões.
E das nove empresas de telefonia
testadas, apenas Vivo e Intelig fo
ram aprovadas pelo instituto. Em
São Paulo, as empresas de TVpor
assinatura já receberam mais de
100 autuações. O processo leva
em média de 15 a 40 dias para
ser concluído.

As maiores queixas, são das
empresas de telefonia móvel e

fixa e de TV a cabo. Antes de ir
ao Procon-R}, a recomendação
é que o consumidor ligue para
151" para saber quais os docu
mentos necessários e o endereço
do Procon mais próximo.

SESC SELECIONA PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR
�"""""""""'''-''''''''''''''''''-''-''''''P''''''''

EMJ.8RAGUAJlQ SUL

SANTA CATARINA wlI'w.sesc-sc.com.br link. Banco de Talentos

Area de Atuação Requisitos Informa�ões e Inscri�ões
par� o Processo Seletivo

- Grau de formação exigido para vaga:
Formação superior completa- Encaminhar cuniculo até dia

INSTRUTOR DE 16/01 na Urudade do SESC
IDIOMAS Requisitos mínimos exigidos para o Jaraguá do Sul-

cargo/função: Rua Jorge Czemiewicz, 633
Habilidade com ensino de língua espanhola,
Frances, alemão ou italiano, com crianças e

adultos,

Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se através do site \\�\w.sesc-gc.com.br - Banco de talentos

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA'

MUNICÍPIO li COMARCA DE JARAGlJÁ DO SUL
Tabelionato e Oficio de Protesto Áurea Müller Grubba

Margot Adelia Grubba lehmann
Tabeliã e Oficiala Designada

Humberto Lehmann /lIIon Hoffmann - Tabeliães e Oficiais Substitutos
Denise Bartel Bortolini - Escrevente Notarial

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem O presente EDITAL, que por falta de pagamento, foi apresentado

l'I'ssa serventia protocolado sob n'' 94002 o título abaixo relacionado, ficando o devedor
intimado a partir da publicação deste edital a aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesm

o prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto especial para
fins falimentares, de conformidade com a Lei N" I LI O I de 09 de fevereiro de 2005.

.

A presente publicação se deve ao fato de a pessoa indicada para aceitar, ou pagar ser
desconhecida, sua localidade. incerta, ignorada ou inacessível, ou for residente ou domiciliada
fora da Circunscrição Geográfica 'da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber
a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, tudo em. conformidade com os artigos
995 e 997 ele 1023. todos do CNCGJ
Jaraguá do SuI-SC , 15 de Janeiro de 2009
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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 TItulas conlra:

Protocolo: 97167 Sacado: MARCILlO SPRUNG CPF: 065.422.259·27

�e�.;;����;ro��fob?RME�Eé�i���gT8A�EfOCORUPA LTOA CNPJ 04214014/000

Apresentante: CAIXA ECONOMI�A FEDERAL Data Vencimento: 10112/2008 Valor 150,00
----------------------_----------

Proíccolo: 97186 Sacado: LUIZA HELENA ROSA CPF: 722.198.409-30
Cedente: PRINCE LTOA CNPJ: 09.400.7251000

�����t���i:I�XI�ECONZf�8������� de Venda Mef��lre�di��yOfl2f2008 Valor 275,50

Protocolo: 97188 Sacado: VILMAR HENRIQUE ROSA CPF: 352.326.179-15
Cedente; PRINCE LTDA CNPJ: 09.400.7251000

����t���í:t��,tl2ECONZi�f8�;F�'&éi� de Venda Me��\Fe�c\���1gf�0/1212008 Valor: 232,00
--_._------------------_._._--------
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237.00

3.072,00

r: 405,34

r 4.530,75

OS DE INFOR!.a�iJ: 07.020.095i000
Venda Mertantil pof indicação
SILEIROS SA Data Vendmento: 201031200a Valor 177,00

CNPJ: 09.373.8761000

E, como C@ditosdevedoresMo foram encontrados ou se recusaram a aceltar a devida intimacao, faz por intermédio do presente Edital,
�que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Ma!. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo. da leil a fim de liquidar o seuceMo, ou entao, dar razeo por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei, BIC2

Jaragua do Sul, 15 de janeiro de 2009
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Alo Xonde recordo os bons momentos do carreiro de jogador e foz planos poro o futuro como técnico

SUCESSO

Xande anuncia que
vai parar de jogar
Próximo passo é ser treinador de futsal
JARAGUÁ DO SUL

Ele é conhecido por sua

dedicação ao esporte, profis
sionalismo e carisma. Para
tristeza do torcedor, um dos
símbolos do futsal jaraguaen
se, o ala Alexandre de Melo,
o Xande, com 35 anos, anun

ciou que vai pendurar o tênis
de futsal no final deste ano -

quando encerra o seu contra

to com a Malwee. O motivo?
Além de, estar 'terminando a

'

faculdade de Educação Física
e o fim do contrato, ele tem

mais um sonho a realizar: ser
técnico de futsaI.

Com oito anos no time ja
raguaense, O ala 'quer utilizar
a experiência em quadra para
comandar os clubes onde pas
sar. E para trilhar mais uma

trajetória de sucesso, Xande
quer iniciar aos poucos. Seu

plano é continuar em Jaraguá
do Sul treinando as categorias
de base, para, mais tarde, re
ger um time adulto.
"Eu me preparei para isso,

e estou feliz de encerrar a car
reira como jogador este ano.

Ser treinador é um projeto de
vida e pretendo' me

-

dedicar-

muito primeiro nas catego
rias de base, quero começar
na base porque entendo que a

carreira de técnico é uma es

cada", declarou o ala.
Sobre o estilo de treina

mento que pretende adotar, o
jogador não pensa duas vezes

e cita Ferretti come> um dos
exemplos a ser seguido. ''A
leitura que Ferreti faz em qua
dra, a facilidade de lidar com
os jogadores, sua experiência,
ele vai ser uma das pesso
as que vai me influenciar no
modo de treinar", disse o ala,
citando também Marcão, da
Malwee, e o técnico Maneca,
que treinou o time no início.

"

Além dos inúmeros títulos

que conquistou com a Malwee,
Xande tem um apreço pelas dez: -

conquistas do estadual. Para
ele, todos os campeonatos são

importantes, mas os' dez catarí
nenses que lhe deram o status
de maior campeão estadual da
história são especiais. "Tenho'
sete títulos pela Malwee é três

pela Tuper (São Bento do Sul)
isso é uma coisa que guardo ,

com carinho. Foi onde come

cei e ganhar um estadual na
época, quando não tinha uma

Liga Nacional forte, era uma

grande coisa".

GENIELLI RODRIGUES

o CORREIO no POVO rA
QUINTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE2�

De volta
o preparador físico Mouro Sandri (C), 21 anos, voltou de férias do
Rússia e resolveu fica[ O proíessorde educação físico, formado em '

Jaraguá do Sul, recebeu uma proposto do CorinthianslSão Caetano
para trabalhar no time no próximo Ligo Futsal. "A princípio achava
que iria voltar (poro o Rússia), mos preparar um time poro o Ligo
oferece uma visibilidade maior", disse. Com apenas um ano como

profissional ele já atuou nos categorias de base do Malwee e como

,

auxiliar de preparador do time principal e também foi preparador no

� Juventus em 2007. Seu último clube foi o Spartak, de Schelkovo, nil
� Rússia. Mouro se apresento 00 clube no próximo dia 17.
a:
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Saveiro 1.6 2009

��?JCZ@
Fox 1.0 4 portas 2009
a partir de .

R$�cJJCí@
• Banco do motorista com regulagem de altura.
• Para-sóis com espeího.
• Cintos de segurança dlanleiros com regulagem de altura.
• Temporizador do poro-brisas.
• Vidros verdes.
• Espelhos retrovisores externos com comando inferno.

• Direçáo hidráulica.
• Roda de aço aro 15'.
• Pneus 195/55 R15.
, Eslofamento trend.
, lavador, limpador e desembaçador
do vidro lroseiro.

• Ar condicionado.
• Direção hidráulica.
• Vidros, Iravas e espelhos elétricos.
• Bagageiro e antena no leIo.

Saveiro 1.6, total fiex 2009, preço promocional à vista a partir de R$ 28.790. FOX 1.0, 4 PORTAS, total fiex 2009, preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. SpaceFox Plus 1.6, total
fiex 2009: preço promocional à vista a partir de R$ 44.290. Crédito sujeito à aprovação do Banco Volkswagen. Garantia de fábrica 3 anos, sem limite de quilometragem para defeitos de
fabricação emontagem em componentes intemosde motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80 mil km). Promoçãovátida até 15/01/2009.
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www.autoefde.ccm.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.. 4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

FÉRIAS SEGURAS CHEVROLET.
Agende já seu check-up grátis de
30 itens e viaje tranquilo.

(
/'

. Oi :rroca de óleo do
motor com filtro

Jogo de
velas
CELTA

o Férias Seguras Chevrolet mudou.
Venha experimentar um jeito inovador de cuidar do seu carro.

• Preço fechado

• Agendamento de horário

• Acompanhamento

dos serviços
Af,e:NOE.
A<.Qf'()p�,.J\-\t .

Cot1lÇ'RO\lE.
• Atendimento direto com • Agilidade

• Qualidade Chevroleto mecânico

www.chevrolet.com.br/novoserviço
Oferta para troca de óleo lubrificante (ACDelco - 20W50 SJ) mais filtro de óleo (94632619) para Celta no valor de R$65,00 em três parcelas de
R$2t67. O volume varia de aoordo com o tipo de veiculo e a neoessidade de troca do Mro de óleo. Consulte o manual do proprietário do seu veiculo.
Outras peças do sistema de lubrificação do motor não fazem parte desla promoção. Oferta para troca de jogo de velas de ignição (peça nO. 93206675)
para Celta 1.0 Flexpower no valor de RS51 ,00, em alé três parcelas de R$17,OO. Consulte o manual do proprietário do seu veiculo. Check-up de 30
itens gratis exclusivo para veicules Chevro!et. Inspeção visual, não inclui a troca de
paças ou execução de serviços ê não substitui o plano de manutenção preventiva
recomendado no manual do proprietário. As informações oontidas nesta peça
publicnária, bem oomo o serviço e a instalação dos produtos em perfeitas
condições e no prazo informado, são de responsábilidade exclusiva das
Concessionárias Chevrolet participantes, sem qualquergaranlia adicional da
General Motors do Brasil Lida. Imagens meramenle ilustrativas. Promoção
válida alé 31/01/09.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




