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Atletas ainda sem

pista apropriada
Com investimento de mais de RS 1 mi
lhão, o que era para ser uma conquis
ta, acabou virando uma novela sem

fim. A pista de atletismo continua sem

condições de uso, denuncia o secretá-
.

rio Ronaldo Raulino (E).
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Três minutos de exercício a cada dois
dias são suficientes para prevenir dia
betese doençascardiovasculares, afir
mam pesquisadores da Universidade
Heriot-Watt de Edimburgo. Segundo
o estudo, a realização de atividades·

.

físicas por alguns minutos, de forma
intensa, tem um efeito significativo

, sobre a capacidade do metabolismo
de processar os açúcares.
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Shopping planeja
obra de ampliação
Trabalho deve começar'ainda em fevereiro
para coroar uma década de funcionamento.
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Balanço·positivo
depois da viagem
lucas retorna dos EUA impressionado
com à organização do povo americano.
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I
Visite o apartamento decorado

9922-7480 - Plantão
I www.grupoestrutura.colII��! ,

Corupá decreta situação de
emergência devido à chuva
'Duas casas foram interditadas ontem e pelo menos outras oito estõo sendo avaliadas pelos bombeiros.

Uma triste overdose
alimentar

'Pagina 10

LIÇÃO
DE CASA

Teoria dos mercados
ineficientes
Página 13 ! (47) 3373-2000

FAMEG

www.fameg.edu.br

Veja regulamento no site www.ocorreiodopovo.com.br
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CHARGE

CADÊ o
BANHEIRO??

ONDE FICA
O VESTIÁRIO?
ALGUÉM DÁ
UMA PISTA?

PONTO DE VISTA

É hora de acreditar na produção
JOÃO SAMPAIO,
ECOl'l0MISfA E
$ECIUITÁt1iIO DE
AGRmULWRAE
A!3A$TECIMENTO 00
ESTADO DE SÃO PAULO

valores, mas ainda é muito tímido o impac
to positivo no crédito, este crucialmotor da
economia. Mais uma demonstração de que
o capital é sempre covarde, mesmo quando
favorecido por decisões como a do gover
no brasileiro, de flexibilizar os depósitos
compulsórios para que os bancos passem 'a
realimentar os financiamentos. Aliás, a ine
ficácia da medida em termos práticos mos
tra que, às vezes, não basta ao poder públi
co fazer proposições e viabilizar os meios;
quando pertinente, é necessário o exercício

legítimo da autoridade conferida pelo voto
livre dos cidadãos.

Passividade federal à parte é premente
restabelecer o crédito, vencendo o ceticismo
das instítuíções financeiras, para atenuar a

recessão já presente nos mercados dos Esta
dos Unidos e da Europa. Nesse sentido, o Es
tado temmissão exponencial, pois cabe a ele

oferecer alternativas, mecanismos seguros e

confiabilidade, pois o capital privado não se

expõe a riscos em momentos de quebra de
. confiança.

.

Tanto em termos emergenciais quanto a

médio e longo prazos, a nova ordem econômi
ca que emerge dessa crise irá sermuitomais fo
cada naprodução, nos ativos tangíveis, no chão
de fábrica, na semente que fertiliza a terra. As

_

prestidigitações financeiras, as swaps mágicas
e ardilosas, os truques de tesouraria tendem a

perder espaço.
Çontudo, o caminho rumo a essa nova ec0-

nomiademercado, naqual sevislumbraumre-
,

equilíbrio do capitalismo, exige ações pontuais
e com resultados de curtíssimoprazo centrados
naprodução. Nesse sentido, é preponderante
o papel do setor público, abrindo caminhos,
resgatando arrmfiança emostrando que não
se pode ficar de braços cruzados.

A CIÍ.§e financeira global, numa antíte
se irônica ao liberalismo exacerbado que

� pautou as três últimas décadas, êstá sendo
domada justamente pela intervenção do
Estado, via injeção de dinheiro público em

instituições privadas. É um preço alto pago
pelos contribuintes dos Estados Unidos,
Europa e Ásia, que estão arcando ço� os

imensos prejuízos. causados por aqueles
que substituíram manufatura, serviços e

produtos agropecuários por papéis podres.
-A paulatina retomada dos fluxos finan

ceiros já se reflete na reação das bolsas de

DO LEITOR

o poder do à vista!
Em tempos de demanda aquecida e crédito farto,

parece que o fato de as pessoas terem condições de
fazer uma compra com pagamento à vista não tem

a menor relevância e, pelo contrário, o vendedor
não demonstra o menor interesse, pois ele ganha.
mais quando a compra á realizada com pagamento
a prazo.

A crise financeira mundial teve o mérito de restabe
lecer alguns princípios básicos na área, pois já se nota

novamente a preferência do comércio pelo pagamento à

vista, ou melhor, até antecipado.
Falando em antecipado, em outros tempos, esta era

uma das alternativas mais buscadas pela indústria que,
quando conseguia uma boa parceria com seus clientes
com maior disponibilidade financeira, lhes dava gran
des descontos pela capital de giro que conseguia desta
forma, fugindo dos empréstimos bancários.

A lógica desta operação é repassar ao cliente que
paga antecipadament€1 grande parte do que

-

seria gasto
com juros sobre o capital de giro necessário para reali
zar a produção do pedido do mesmo. É uma operação
que atende aos interesses de ambas as partes envolvidas
e tem a vantagem de ser uma operação que cria fortes
vínculos entre as partes;

Ter uma disponibilidade financeira para fazer com

pras à vista implica em ter a disciplina de postergar con
sumo e assim realizar uma poupança que será utilizada

posteriormente.
Quando o comércio tem pouco interesse em oferecer

vantagens para quem faz o pagamento à vista, acaba por
desestimular a poupança o que, no Brasil é um grande
problema, pois a nossa, poupança é muito pequena.

Sem uma boa poupança interna, temos grande ne

cessidade de poupança estrangeira, apartada sob a for
ma de empréstimos e investimentos para financiar nos
so desenvolvimento.

Ao que tudo indica, a crise financeira que restringiu
a vinda do capital externo está permitindo uma volta
aos bons fundamentos através da percepção para o con

sumir de que vale a pena poupar para comprar mais
barato no futuro e ainda receber juros durante algum
tempo.

LOURIVAL KARSTEN, ADM!NiSTRADOR
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Com o ido de Aline Mainardi poro o

Secretario do Saúde de Guoromirim e

de Marcelo Müller poro o diretoria de
Turismo e lazer do Prefeitura de Joro- - .

guá, abriram-se duas vogas no SD� de �i��;ÇARJQ�S". '-:,;- "",",!!::;"',,,,,_\c"'7.:
Joroguá. A ser preenchidos até o final

"

�'Qitleplifudô'4eaeri:ircotorrfiensê' EaT-::'
do semana pelo DEM de Guoromirim nho Bez (PMDB) é relator do projeto
(Esporte, Eulturo e Turismo) e PMDB de que regulamento o uso de cartões cor-
Schroeder (Saúde). Mantendo o pro- porotivos, motivo de escândalos envol-
porcionolidode partidário dos cargos. vendo até ministros. Poderá ser usado

por servidores efetivos ou de cargo em

comissão, excluindo os chefes máxi
mos como os ministros de Estado. Bez
acrescentou o previsão de que os so

ques não podem ultrapassar @% do
limite financeiro do cort�.o. E que "o
pessoa tenho um passado limpo; poro
poder dor credibilidade 00 uso do car

tão", acrescentou o deputado.

" A cirurgia foi
um ato heróico. "�

ADEMAR LOPES, MÉDICO,
responsável pela equipe que

, operou José de Alencar, sobre os

riscos da cirurgia que durou 17 horas.

,-, Ele vai dizer
que é preciso
reduzir os juros. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
sobre o que dirá o vice quando

se recuperar da cirurgia.

" A crise vai
.

significar um
crescimento menor."
PAULO BERNARDO, MINISTRO
DO PLANEJAMENTO, anunciando
corte de RS 37,2 bilhões de custeio

- sem prejuízo de investimentos.

EM ABERTO

OLHA ESSA
Tramito no Câmara dos Deputados
projeto de lei do Senado, que concede
dois salários mínimos mensalmente
00 idoso carente o partir dos cem anos

de idade. Perguntar não ofende: vão
exigir o presença dos avós como teste
munhos? Moto o véio, moto!

------pOLíTICA

Mais que lei
Previsto no artigo 62 do Constituição federal, o recurso do Medido Provisório
tem governado o país desde 1988, já que entro em vigor imediatamente
à suo promulgação, com forço de lei independentemente do aprovação do
Congresso Nocional. Com mais forço os MPs fazem porte do cenário político
administrativo nacional desde o primeiro governo do ex-presidente Fernan
do Henrique Cardoso (PSDB), bot�ndo recordes de edições desde o posse de
luiz Inácio Lula do Silvo (pn. Estados e até municípios têm usado do mesmo

artifício. Gerando muito,polêmico nos últimos anos. Afinal. se os condições
históricos contemporâneos exigem rapidez no tomado de decisões por porte
do Executivo, nodo há que justifique o atropelo dos procedimentos inerentes
à democracia representativo, ou seja, ignorando o Poder Legislativo. Assim
entende um grupo de senadores, inclusive do base do governo, que preten-
dem, em 2009, fazer dos MPs um recurso em extinção. Amém.

'

AGORA TEM? É DOSE!
Até poucos dias o Previdência estava

quebrado, com mais de RS 50 bilhões
de déficit anual e o governo afirmando
ser impossível reojust�r o aposentado
ria em mesmo percentual poro todos.
Agora, em ano que antecede o elei
ção presidencial. o governo aposento
em apenas trinta minutos. E, mais: o

partir de julho por correspondência,
quem já tem direito o aposentadoria
vai saber. Mentiam. Descaradamente.

Em meio 00 festival de baboseiras que
viram leis, tramito no Câmara dos De
putados projeto prevendo o instituição
de seguro poro casos de atropelamen
to de animais domésticos. No valor de
RS 6 mil em coso de morte e até RS 1,
2 mil como reembolso 00 proprietário
que tiver despesas com veterinário.
Quer dizer que animais soltos pelos
ruas, pode? O autor do sandice é o de
putado Ricardo Tripoli (PSDB-SP).

O CORREIO DO POVO IHQUINTA·FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2009
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MERENDA

POLíTICA----------

Secretário garante-a alimentação
Merendeiras são chamadas para assumir as funções a partir de 9 de fevereiro
JARAGUÁ DO SUL tratadas nessa etapa 24 merendei-

Amerenda escolar, terceiriza- raso concursadas e outras 30 apro
da no governo do ex-prefeitoMo- vadas em processo seletivo, além
acir Bertoldi (PMDB), e alvo de do quadro já existente.
uma investigação da Câmara de A média de gastos com a ali
Vereadores no ano passado, com mentação, até o ano passado, com
relatório contundente entregue 35 escolas totalizando 17.589
ao Ministério Público e ao Tribu- alunos do ensino fundamental,
nal de Contas, não será problema além de creches e outros 825
apartir do início do ano letivo, em alunos dos projetos Cidadão Boa
fevereiro. A garantia é do secretá- Vista e Cidadão Garibaldi, e da
rio da Educação, Silvio Celeste, Apae, Ama, Ação Social, Procad
tranqüilizando pais de alunos do e Caad, girava em orno de R$ 380
ensino fundamental e de crian- mil/mês. A empresa recebia, em
ças que freqüentam os centros de 2008, R$ 1,05 por aluno. Do total,
educação infantil mantidos pela R$ 0,22 repassado pelo governo
Prefeitura. Rescindido o contrato

�

federal e outros R$ 0,83 pela Pre-
.

com a empresa SP Alimentos e feitura. Segundo o secretário da
que havia sido renovado no final Educação, embora licitação para
da gestão passada, a Prefeitura a compra de alimentos já tenha
reassumiu a responsabilidade de sido aberta, ainda não há um

fornecer a alimentação. estudo sobre os custos totais. Se
"Não faltará merendeiras fosse mantido o contrato, o cus

e nem qualidade da comida a to unitário seria de R$ 1,13. Os'
ser servida", garante Celeste, produtos serão entregues direta
acrescentando que merendeiras mente nas escolas que ficam res

,aprovadas em concurso feito no ponsáveis pelo armazenamento e

ano passado e outras indicadas pelo serviço de atendimentos aos
em processo seletivo estão sendo alunos. "Com muita qualidade",
chamadas para se apresentar à Se- garante o secretário.
cretaria da Educação caso tenham
interesse pelo emprego. Serão con- CELSO MACHADO Secretário Celeste, da Educação, garante que merenda a ser servida nas escolas terá 'muita qualidade'

Sessões com
novo horário
JARAGUÁ DO SUL

O horário e um dos dois
dias das sessões semanais
ordinárias da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul podem mudar. A ten
dência, segundo o presi
dente Jean Leutprecht, é o'

horário das 18 horas e não
mais de 15 horas como de
terminou a Mesa Diretora
da legislatura passada.

Mas isso' se dará em

consultas aos vereadores,
imprensa e outros seg
mentos representativos da
sociedade. E, ao invés de
segundas-feiras, às terças e

quintas-feiras. As mudan
ças, entende o presidente,
visam permitir que mais

pessoas assistam às ses

sões e que logo ao término
das sessões a comunidade
possa receber notícias so

bre os assuntos que foram
tratados em plenário.

<'

Estado confirma recursos de
R$ 4 milh·ões para hospital
JARAGUÁ DO SUL de recursos para a área da saú-

O Secretário de Desenvol- de, o encontro também ser

vimento Regional, Lia Tironi, viu para tratar sobre recursos

(PSDB), esteve. em Florianó- pleiteados pelo setor, também
polis na' tarde de terça-feira, atingido pelas chuvas de no

com o secretário da Saúde e vembro e a forma de se prestar
também vice-prefeito, Irineu contas ao Estado. O secretário
Pasold, (PSDB) e o. diretor do também disse que até sexta-

.. ;.,�93�.i,ta], Jar�ª,��Ii':[11�.,�9",,,��;j;, 'feira, 29, serão con�eci�os os
" �m1'fíí�"Fora:rfd%'hY.m:..§.litoofj-lllitt· nomes para as gerencias de
secretário estadual da Saúde, Esporte, Cultura e Turismo,
Luiz Eduardo Cherem, (PSDB, indicado pelo DEM, e Saúde,
á esquerda na foto), sobre re- pelo PMDB, da SDR.
cursos que a Prefeitura preten- São vagas abertas com a ida
de alavancar em 2009, além de Alie Mainardi para a Secre
de parcerias já existentes. O taria de Saúde de Schroeder e
secretário � Cherem garantiu de Marcelo Müller para a dire
que uma verba de R$ 4 mi- toria de Esporte da Prefeitura
lhões destinada às obras de de Jaràguá do Sul. Como ocor

ampliação do Hospital e já res- re com todas as gerências da
__ ','

paldada pelo governador Luiz Secretaria do Desenvolvimen-

� Henrique da Silveira (PMDB) to Regional, os titulares dos
""", '5. estão garantidas. Segundo Ti- cargos são apontados pelos

'�,,-� roni, que ressalktou a grande partidos políticos que formam
� participação da iniciativa pri- a chamada tríplice aliança:
vada jaraguaense na alocação PMDB, PSDB e DEM.Tironi (terceiro à direita) ressalta a participação de empresários na saúde
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Corupó em situação de emergência
Barreira caiu na BR-280 e trânsito ficou interrompido até início da tarde
CORUPÁ

Cerca de 12 ocorrências rela
cionadas às chuvas foram regis
tradas pelos Bombeiros Volun
tários de Corupá ontem. O mau

tempo que atinge a cidade há
dois dias levou o prefeito Luiz
Carlos Tamanini a decretar, na
terça-feira, situação de emer

gência no município. Desde a

enxurrada, em novembro, esta
é a segunda vez que a situação
é decretada em Corupá.

O maior número de que
das de barreira aconteceu no

Bairro Caroeira, onde duas
casas foram interditadas e ou

tras oito estão sendo avaliadas

pelos bombeiros. No mesmo

bairro, uma família foi orien
tada a sair da residência, mas
os moradores se recusaram a

deixar o local.
No Bomplant, os bombei

ros isolaram áreas de risco e

os moradores estão em alerta

quanto à possibilidade desli
zamentos de terra. Se continu
ar chovendo e voltar a deslizar
barro das encostas, algumas
famílias terão que deixar suas
casas. No Francisco Mees,

quatro residências ficaram

alagadas.
Uma das situações que mais

chamou a atenção foi a queda
de uma barreira na BR-280, na
Serra de Corupá, por volta das
11 horas de ontem. De acordá
com o funcionário da Secretaria
de Obras, Renato de Oliveira,
cerca de oito carradas de barro
caíram na pista, impedindo o

trânsito no trecho que faz a li�
gação comSão Bento do Sul. O
trabalho de remoção foi conclu
ído por volta das 14h30.

Conforme o policial rodo
viário federal Walcenir Pereira,
o congestionamento nos dois
sentidos somava aproximada
mente cinco quilômetros. Pe
reira não descartou o risco de
novos deslizamentos em menor

proporção no trecho. O único
desvio existente entre Corupá
e São Bento do Sul é a estrada
Caminho Pequeno. Porém, o

policial não recomenda aos mo

toristas utilizar essa rota porque
a via está em más condições,
em virtude das chuvas.

DAIANE ZANGHELlNI Bombeiros trabalharam no corte de órvores no Bairro Caroeira, onde cerca de dez casas estão em risco

CASA ATINGIDA POR ÁRVORE
A queda de árvores foi uma das principais ocorrências atendidas ontem pelos

Bombeiros Voluntários de Corupá. O caso mais grave cccnteceu na Rua Getúlio
Vargas, no Centro, por volta das t Oh30. Um pinheiro de cerca de 20 metros de
altura caiu em cima do telhado de uma casa, onde funcionava uma loja de in
formática. Por sorte, os objetos e móveis da residênci9 não foram danificados.
Os bombeiros trabalharam durante duas horas e meia poro cortar o pinheiro e.

remover outros quatro árvores que ameaçavam a residência.

Chuva intensa
até sexta-feira
A chuva intensa que atin

ge o Estado deve persistir até
sexta-feira, segundo previsão
da Epagri/Ciram. O mau tem

po é motivado pela formação
de uma frente fria no Sul do
Brasil, associada a um sistema
de baixa pressão. Os maiores
volumes de chuva são espe
rados para o Litoral, onde o

acumulado pode chegar aos

100 mm. Rajadas fortes de
vento também podem ocor

rer, a partir de hoje, entre a

.. Grande Florianópolis e o Sul
do Estado.

No Vale do Itapocu, a me

teorologia prevê que hoje ha
verá chuva forte e trovoada.
Amanhã, o dia também deve
ser chuvoso. No sábado e do
mingo, o tempo fica nublado
e o sol aparece entre nuvens,
mas há possibilidade de chu
va a qualquer hora. O tempo
deve melhorar a partir da

próxima semana, mas haverá
pancadas de chuvas rápidas.

TRABALHO E PREOCUPAÇÃO
OS moradores do Bairro Bomplant trabalharam para remover o barro que des

liza da encosta de um bnnnnce há dois dias, Foi o cáso de Uno Fontana (foto), que
mora nos proximidades de uma área monitorada pelos bombeiros. O faccionista Ruan
Carlos de Farias, 19 anos, comenta que a família foi orientado a deixar o residência
caso volte a ocorrer novos deslizamentos. "Estornos sem luz desde às 9 horas, quando
desligaram a energia elétrica porque um poste ameaçava cair", comentou. Sobre a

possibilidade de mais terra deslizat o pai de Ruan, Marcos Antônio de Farias, afir-
mou. "Eu não tenho medo, estou é apavorado".'

-

Polícia prende dono de bar
A Polícia Civil de Guaramirim prendeu o dono de um bar que estava com

mandado de prisão em aberto por tentativo de homicídio em �ages! em 19.93.
Osmar Antonio Dutra de Godoy, conhecido com "Buscapé", 44 anos, tinha uma

máquina coça-níquel no seu bar, na Rua Izídio Carlos Peixer, Bairro Figueirinha.
Ele assinou termo circunstanciado para responder por exploração de jogos de
azar e foi encaminhado ao Presídio Regional, onde aguardará julgamento pela
ac.úsação de �en_tativº de homicídio. A máquina caça-níquel foi apreendida.

.
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Malas cheias de boas impressões
Lucas retoma dos EUA impressionado com organização do povo americano
JARAGUÁ DO SUL

Oportunidade de praticar
o inglês, o voluntariado e a

cordialidade em um país que
é alvo de polêmica. O único

jovem embaixador de Santa
Catarina, o jaraguaense Lucas
André dos Santos, 16 anos,
conta com entusiasmo como fo
ram os 18 dias que passou nos

Estados Unidos acompanhado
de outros 34 jovens de diver
sos Estados brasileiros selecio
nados no me-smo programa de
intercâmbio. "Visitamos monu
mentos, museus, Ongs, além do
Congresso e da Casa Branca",
enumera. Ele lembra ainda que
os jovens estiveram em escolas
americanas para falar sobre o

Brasil. "Eu apresentei a diversi
dade de Santa Catarina. Mostrei
fotos das praias, dos cânions e

da neve em São Joaquim. Eles
gostaram bastante", explica.

Lucas se diz impressionado
com a organização e limpeza
das cidades por onde passou.

-

Ele esteve na capital Washing
ton e em cidades da região de
Montana. 'Achei um povo orga
nizado e educado. E eles con-

fiam muito uns nos outros. Nos

supermercados e lojas, fica tudo
exposto. Aqui no Brasil, sempre
estamos com medo de assalto",
comenta o garoto que, antes,
imaginava os americanos como
um povo frio. "Não dá para ge
neralizar, tem muita gente nos

_ Estados Unidos que é contra a

guerra no Iraque", exemplifica.
Durante a viagem, o jovem

embaixador viu neve pela pri
meira vez, esquiou e enfrentou
uma temperatura de -100 C. Em

relação à comida, ele sentiu fal
ta de "comer arroz e de beber
guaraná". Já o hambúrguer es

teve presente em quase todas as

refeições.
Lucas não estava em Wa

shington no dia da posse de Oba
ma, mas segundo ele, é como se

estivesse, já que o clima de ex

pectativa contagiou o país. "Pare
cia um feriado nacional. O país
parou para assistir a posse. Até
mesmo quem não votou em Oba
ma, colocou bandeiras nas jane
las. Em qualquer lugar que você

- fosse só se falava nisso", conta.

DEBORA VOLPI
<'

Lucas representou o Estado e o país nos EUA durante intercâmbio

Reinke entrego o presidência do Fecam Adolescente aguarda
Prefeitos de todo o Estado devem participar da AssembléiadaFeder�ção ,,_. doação" de medula

A entidade que representa
os prefeitos catarinenses terá
novo comandante. A partir
de hoje, o prefeito de Palho
ça, Ronério Heiderscheidt
(PMDB) assume a Federação
Catarinense de Municípios
- Fecam - com o desafio de
fortalecer a relação CQm os

I

governos federal e estadual. A

eleição dos prefeitos, que vão

compor os Conselhos Execu
tivo e Fiscal da Federação por
um ano, acontece às 16h30,

. no auditório da Fiesc, em Flo
rianópolis.
-Prefeitos de todo o Esta

do devem participar da As
sembléia Geral Ordinária da

Federação. A posse acontece
no mesmo dia, às 20h30, no

Restaurante Lindacap. A cha

pa encabeçada pelo prefeito
de Palhoça, Ronério Heiders
cheidt foi homologada' nesta
.terça-feira (27) pela Comissão

Eleitoral. Por se tratar de uma

chapa única a eleição deve
acontecer por aclamação. Ro
nério sucede o prefeito de
Massaranduba, Mário Fernan
do Reinke (DEM), que preside
provisoriamente a Federação.
Em 2008, a Fecam foi condu
zida por Dávio Leu.

Durante o ano, o novo pre
sidente conduzirá a Pecam
junto com os prefeitos de Ca

çador, Saulo Sperotto (PSDB)
que será empossado como

10 vice-presidente: de Capão
Alto, Antônio Coelho Lopes Jú
nior (DEM) o 20 vice-presiden
te e o prefeito de Siderópolis,
Douglas -Gleen Warmling (PP)
o 30 vice. O Conselho Executí
vo contará ainda com o apoio
do prefeito de Gaspar, Pedro
Celso Zuchi (PP) que assume

como 10 secretário e o prefeito
de Porto Belo, Albert Stadler,
como 20 secretário.

A família de Rodrigo Pe
reira, 15 anos, vive um clima
dé incertezas e expectativa. O
garoto está internado desde
outubro- no Hospital São José,
em Jaraguá do Sul. Ele está
com leucemia e precisa de um
transplante de medula óssea.
"Ele foi internado no dia 8 de
outubro do ano passado com

suspeita de hepatite. Depois
disso, fizemos exames mais
detalhados e descobrimos a

doença", relata a mãe do garo
to, Alreli Pereira, 49 anos: Se
gundo ela, o menino precisa
ser transferido para um hospi
tal de uma cidade maior, Porto
Alegre, no Rio Grande do.Sul
ou Curitiba, no Paraná.

Toda a família de Rodrigo
o está empenhada em fazer o exa
õ:-
g me para saber se possui com-
� patibilidade. Mas a mãe faz um
� apelo para que as pessoas da re-

Reinke entrega hoje a titularidade gião se sensibilizem com a do-

ença de Rodrigo e tentem aju
dar. "Peço para que as pessoas
venham até o hospital e façam
o teste. É bem simples o exame

e o transplante também. Seria
tão simples salvar meu filho".

Quem quiser ajudar, pode
comparecer ao setor do He- ,

mosc, no Hospital São José, das
7h às 14h. É preciso levar ape
nas documentá de identidade e

o exame é gratuito. "Meu filho
está sofrendo, ele está .muito
triste. Eu que sou mãe, também
estou sofrendo. Alguém pode
salvar uma vida", enfatiza.

A leuceinia é um tipo de·
câncer que compromete os gló
bulos brancos (leucócitos), afe
tando sua função e velocidade
de .crescímento. O transplante
surge como uma forma de tra

tamento complementar aos'

tratamentos convencionais, e a

esperança de uma vida normal

para Rodrigo.
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ACT's devem procurar vaga

Seleção para
temporários
CORUPÁ

Os professores inscritos

para trabalhar na rede de en
sino de Corupá devem com

parecer no prédio da Secre
taria de Educação (Rua Jorge
Lacerda; 85, Centro) no dia
2 de fevereiro, às 8 horas. O
edital com a classificação já
está disponível no mural da
secretaria ou no site www.

corupa.sc.gov.br. O setor in
forma que neste Ema o núme
ro de inscritos foi recorde,
aumentando o número de
candidatos vindos de Mafra,
Rio Negrinho, São Bento do
Sul e Jaraguá. Entretanto, o

número de vagas foi reduzi
do, devido ao concurso pú
blico realizado em 2008.

,Inscrições do
conselho tutelar
CORUPÁ

Termina hoje o prazo
para se inscrever no proces
so de escolha dos membros
do conselho tutelar de Coru
pá. São cinco vagas titulares,
com mandato eletivo' de três
anos. Para inscrição é neces
sário ter 21 anos e apresentar
os seguintes documentos: fo
tocópias da identidade, CPF,
título de eleitor; comprovan
te de residência no municí

pio por período mínimo de
dois anos; comprovante de

atuação profissional ou vo

luntária, por nomínimo dois
anos, com criança ou adoles
cente; diploma de conclusão
do ensino médio; certidão

negativa de distribuição de
feitos criminais; - e carteira
nacional de habilitação. Ou
tras informações com Silva
na, no telefone 3375-2483.

TRADiÇÃO
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Inicia a festa dos pescadores
Nossa Senhoraé homenageada com procissão marítima
A pesca artesanal em.Barra ,

Velha é um forte componente '

da cultura local. Os barcos de,
pescadores são um dos princí- ",

pais cartões postais da cidade
.

que, além de gerar economia, ,

fomentam o turismo. 'Aínda
é incerto o número de profis- ,"
sionais, mas a tradição da pes-

,;

ca artesanal continua forte",
confirma o diretor de turismo,

/

Rafael Faria,' São os valores e a

religiosidade que unem os pes-
'

cadores para promover todo
ano o evento comemorativo à
Nossa Senhora dos Navegantes,
a Maria, mãe de Jesus. Seguin
do a tradição, a Festa de Nossa
Senhora inicia hoje, no Bairro

Itajuba.
Serão três dias de missa, o

tríduo, em homenagem à padro
eira, sempre às 20 horas na Igre- ,Fé e espiritualidade do pescador se reúnem durante a procissão na orla de Itajuba neste domingo
ja Senhor Bom Jesus, na Aveni
da Itajubã, No domingo, último
dia de festa, a programação foi '\.
revitalizada pela Secretaria de;'
Turismo e pela FundaçãoMuni- "

cipal de Turismo. Com grupos'
musicais, apresentação de hu
morista e o reforço no cardápío,
a expectativa é atrair mais vísi-.
tantes, número ainda não esti"'

pulado pelos pescadores. Todp,'
o dinheiro arrecadado fica para ;�C:
a colônia 4e pesca organizadora ;,�>
do evento; a Z4. ,,;,' ,; , .

A programação de domingà>:�?àJrente do grupo e levar a Nos
inicia às' 'l horas, com a saída", ;sá Senhora no barco", declara
da procissão marítima. "Umt�3R�ael. O trajeto é da praia do
dos pescadores é eleito parai ií::'':"Grànt à praia Central, onde se

;:.1'\/'�

BARRA VELHA

reúnem com os pescadores de
outra colônia, reforçando a de
voção, e retornam ao Grant para
celebrar missa a beira mar.

O almoço é servido ao

meio-dia, 'com churrasco, ca-:
marão e marisco. A tarde têm
a apresentação das bandas
"Doce Encanto", de São Fran
cisco do Sul, e "Já Pra Jaula",
de [oinville, A atração mais

aguardada pelos pescadores é
do artista Geraldo Cunha, de'
Florianópolis. "Pela primeira'
vez em Barra Velha, Geraldo
assume o personagem de Seu'
Maneca, e conta causas típicos';
com humor", revela Rafael. '

LUCIANA DE AGUIAR

Campanha incentiva doação de móveis
Prefeitura quer arrecadar donativos para beneficiar os desabrigados'pelas chuvas

GUARAMIRIM

Os deslizamentos e as for
tes chuvas ainda desabrigam
famílias em Guaramirim. Na
noite de desta terça-feira (27),
outra casa localizada na Vila
Amizade foi interdita pela

ln Prefeitura. A família recebeu

� auxílio e já está alojada. ''A

i Prefeitura faz contrato com a

� imobiliária e paga o aluguel
g por seis meses", explica Daug
� mar do Santos, encarregado
� de, setor e responsável por
atender os desabrigados, refe-

rindo-se à parceria com o Pro

jeto Reação. Já chegam a 23 fa
mílias que perderam, total ou
parcial, seu imóvel,

''As casas alugadas não são
mobiliadas e nem sempre dá

para salvar móveis das casas

que interditamos", destaca
Daugmar. Ele pede a solida
riedade de todos para ajudar
na campanha de arrecadação
de móveis aos atingidos pela
enchente. Até agora, só foram
doados uma cama de solteiro
e um fogão. "Tem família queDoações ajudarão desabrigadas

perdeu tudo, precisamos cola
borar", reforça.

Para fazer doações de mó
veis para sala, cozinha, ba
nheiro e quarto, além de ou

tros utensílios domésticos, é
só ligar no telefone 3373-0247,
falar com Cássio e Natália, ou
9992-8948, com Daugmar. A
Prefeitura faz a coleta dos do
nativos em casa, só é necessá
rio agendar. As principais áre
as atingidas pelas chuvas são
Bairro Amizade, Morro Sch-
mitt e Vila Maria Zastrow.

-
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(1) Mille Firo Eccncmy 2 portos, básico, com pintura sólida o partir de R$ 21.754,00 ô vista sembece ou com ontradâ-d�
50% à vista + 60 parcelas de RS 313,00 fixas no modalidade de C.O,C�som fraca. {21 Pollofíre2: panas. basiçorcom
pintvro sólida o partir de RS 25.007,OOó viste sem trota ou com entrado de-SO%p vístc +

'

"'"

de R.$36

na modalidade de CD.C. som troca. (�) Sienc Fire4 portas, besicc, cem 917,00 ii
troca ou com entrada de 50%6 \listo + 60 parcelas de RS 413,00 fixos no môdclidade de €,O:e: sém troca. Esta:

é vólida poro iodos os mcdelos dispcntveis em es1oque/ até05/0212009 ou enquanto deterem o!êsfoq,ues.ti
Fint ccm reduçõc do IPI paro todos os veículos zero Km em estoque. Taxo del,76% 00 mês, 23,28%00 uno,

.�009 Chegou' .:.
E

...

hora de plan.elar suo próxima conquisto,Escofho o seu.Fiot JAVEl.

Escolha a sua pa·rcela.
Mille Fire

previa. Todas os imagens sôo de ccréter Ilustrufiee.

,
JAVEL Concessionário FI�T. Ruo Expedicionório João Zapello, 214 - Fone 3.274 0100 - Joroguó do Sul - SC - www.jovel.com.br

FEMUSC

Tem música em todos os lugares
Concertos sociais levam instrumentistas e platéia para palcos alternativos

confessa. Jaraguaense, mas há
três décadas morando na Ale
manha, Christina acha que a

iniciativa ainda pode render
muitas coisas positivas à ci

dade, em suma, no que está
relacionado ao desenvolvi
mento cultural da população.

Do outro lado, os músicos
que se díspõém a tocar em

ambientes alternativos,. como
o shopping, também aprovam
a iniciativa. Segundo o violi
nista. Lourenço Buda, com

isso, é possível chegar mais

JARAGUÁ DO SUL

Eram 13h e Christina
Dreyer, 60, já estava de fren
te para o tablado montado na

praça de alimentação do Sho
pping Breithaupt. Junto com

a filha, Beatrice, de 24 anos,
ela saiu de casa logo após o

almoço especialmente para
assistir ao concertá de três
instrumentistas do Femusc
e não se 'arrependeu. "Achei
esse festival maravilhoso, fi
quei encantada com a idéia
de ver os jovens tocando",

perto do público. "Vemos

pessoas diferentes, respira
mos novos ares", resume.

Quem quiser conferir de

perto o que músico e platéia
dizem só precisa procurar al

gum dos palcos' externos do
festival. Além da praça de

alimentação, os instrumen
tistas ainda levam música a

empresas do município e à

Igreja Evangélica Luterana do
Centro. O acesso é gratuito."

AGENDA DE HOJE
• 13h - Músico no Shopping
Palco - Shopping Breithaupt
Programa - Jan Trulah, Sonatina Sem
plicjl
J.S. Bach, Suíte n° 3 poro viola solo
Antonino Pasculli, Homonegam o Bellini
Leu Brouwer, ElogiO de lo Danza
Antonio Vivaldi, Concerto em ré maior
poro dois violões

• 18h � Músico no Igreja
Polco - Igreja Evangélico Luterano do Centro
Programo - Josef Haydn, Quarteto op. 76
nO 3 em dó maiar"Kaiserquartelt"
Radamés Gnatalli, Valso do Suíte Retratos
W.A. Mozart, Quartetoem fá maior

• 19h - Jovens Solistas
Polco - Pequeno Teatro do Scar

.
Programo - Paul Hindemith, Sonata poro

Oboé e Piano
Sérgio Assad, Três Cenas Brasileiros
Joseph Guy Ropartz. Prélude, Morine
et Chonsons
Franz Schubert, Ouinteto poro piano
e cordas"A Truta"

• 20h15 - Musicalmente Falando
Polco - Grande Teatro do Scor

• 21 h - Grandes Concertos
Polco - Grande Teatro do Scar
Programo - Maestro Duda, Suíte Monelte
W.A. Mozart, Quintetoem sol menor poro
dois violinos, duas violas e violoncelo
Jaime Zenamon, Tõgo Tocalta

.

Johannes Brahms, Sexteto poro cordas
em sol menor

• 22h45 - Noite Adentr,o '-..

Polco - Piano' s Bar do Scar

KEli"ERDMANN .. Todo ti progromoçóo desta quinto-feira é gratuita

�FÊRIAS SECiU'RAS CHEVROLET.
Ag,ende já seu checl<-up grátis de
30 itens e viaje tranquilo.

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

• Preço fechado

• Agendamento de horário

• Atendimento direto com

• Acompanhamento

dos serviços
AG:eNOf'_·
Ác.Qf()()A;.J\-\-t .

CotilPRO\}E .

• Agilidade _

• Qualidade Chevroleto mecânico

www.chevrolet.com�br/novoserviço
Oferta para troca de óleo lubrificante (ACDelco • 20W50 SJ) mais finro de óleo (94632619) para Cena no valor de R$65,OO em três parcelas de
R$21.67. O volume varia de acordo com o tipo de veículo e a necessidade de troca do ftHro de óleo. Consulte o manual do proprietário do seu veiculo.
Outras peças do sistema de lubrificação do motor não fazem parte desta promoção. Oferta para troca de jogo de velas de igníção (peça n'. 93206675),
para Celta 1.0 Flexpower no valor de R$51,OO. em até três parcelas de R$17.00. Corsulte o manual do proprietário do seu veículo. Check-up de 30
ITens grátis exclusivo para veículos Chevrolet. lnspeção visual. não inclui a troca de
peças ou execução de serviços e não substitui o plano de manutenção preventiva
recomendado. no menual do proprietário. As informações contidas nesta peça
publicitária. bem como o serviço e a instalação dos produtos em perfeitas
condições e no prazo informado, são de responsabilidade exclusiva das

.. Concessionárias Chevrolet participantes. sem qualquer garantia adicional da
,General MataIS do Brasil LIda. Imagens meramente ilustrativas. Promoção
válida até 31101109.
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BAFAFA
c A notinha de ontem na minha coluna "Até que enfim" está dando o que falar.

Recebi vários e-mails, me esculachando, por eu ter escrito: "mulheres de 40
anos são coroas e passadas". Deus me livre gente, vocês entenderam mal! Eu
não quis chamar ninguém de velho. Foi só um comentário pela diferença de
idade dela comn rapaz de 21 anos, em questão. E também, por ela se tratar
de uma pessoa muito influente na cidade. lembram do caso recente da Ma
donna, com o brasileiro Jesus? Então, todo mundo achou normal. Aliás, isso
hoje em dia é moderno. Outra coisa: eu poderia citar várias mulheres de 40,
ou mais de 40 anos, que são maravilhosas e dão surras em garotas de 27. Só
não cito o nome delas porque a briga seria mais feia ainda. Todas desfilam
com a aparência de ter, no máximo, 32 aninhos. Tá falado.

[.:�/ c.;!, :'./", .; ,>,.,' .• "'." '

l�;BORBUlHO< ,.,: ;:",,';""
k'.· •.• c.·; . .c. '.' ..•... .., .•.. ,. . .. , c " ....•...• "

� O empresárioPoulinhoChiodini não gostou nodo, nadado. que'
� o colunisto torlos Ribeirocomentou�obre ele nusíie www.

t lTloogoncCllves.com.br. Muito irodo,exclamou:"eu não pinto
r ccbeloll quem pinto, ê do cor do GraÚna, sôo: Altevir Fogaça,
Reali Jr. e Gerson Bublitz. Eu nomáximo tonalizo". Então, tá!

LEITORA DO DIA
I

A leitora do dia é Rose Mercê. Além de
ler amlnha coluna todos os dias, para
ligada nas fofocas da cidade, ela man

dou avisar: é minha fã incondicional.
Valeu, Rose!

LADO ALADO
Para os homens mais desavisados. De
pois de alcançarem a igualdade de di
retos e mostrarem que também pedem
vestir calças e dividir o espelho c,om os

metrossexuais (homens excessivamen
te vaidosos), o que as mulheres pós
modernas querem mesmo, referente
ao sexo masculino, é "o tipo que ainda
manda flores". Pelo menos essa é a

constatação que observo nas mulheres
com quem convivo.

" Obstáculos são
aquelas coisas
assustadoras

que você vê quando
desvia seus olhos

de sua mela,
HENRYFORD

DO LEITOR
"Moa estava lendo a sua coluna de on

tem, onde relataram na coluna do "Do
leitor", o mau atendimento de alguns
estabelecimentos deJaraguá. Não dis
cordo da leitora, mas também gostaria
de enfatizar que tem lugares com bons
atendimentos na cidade. Como por
exemplo: o Café Fazzenda, onde indico
com convicção".

ISABEI. REGINA

-. _,,-"-;'

."_' ",_.,�'

\

NAS RODAS
• Como não dorme de touca,
nem nada;a Playboy não per
deu tempo: está negociando
com a ex-miss Pernambuco
Michelle, a primeira a deixar
o novo Big Brother.

• Alguns casais de destaque
do momento são: Marcelino
e Nayama Schmitz, Mauri e

Emerita Jacobi e Cesar e Mar
li Kelber Silva. Turma unida e

sempre de bem com a vida.

• Quem circula pela Rua Jor
ge Czerniewicz não se assuste
tom tantos jovens desfilando
pela rua com instrumento mu

sical. É que está acontecendo
na Scar mais uma edição do
Festival de Musica de Santa
Catarina (Femusc).

• O casamento de Rodrigo
Mnegotti Schünke e Cristiane,

, que será realizado no próximo
dia 17 de outubro, vai ser um
must. A mãe do noivo; Mônica
Schünke, está cuidando de to
dos os detalhes.

NIVER
Hoje não ousem esquecer de li
gar paro a minha querida amigo
Dianne Konell Chiodini, esposa
de Carlito Chiodini. Pois é ne�
to quinta-feira que elo recebe
o merecido coro de parabéns.
Estão esperando o quê? liguem,
ela vai adorar!

Kyane de Lima, uma das beldades que desfila
nas pistas do Banana Joe, em Ubptuba

Dianne �onell Chiodini, ao lado do marido Carlito,
festeja hoje idade nova

, ..

"

�TE CONTEI'!'
iro Jogado[vascaíno Carl
beno, em entrevista esta semana,
declarou: "O Vasco pr.eciso t�.r
uma reação de 360.graus". Ah,
entendo. Dá uma voftinna e para
e�atamente no mesmo lugar.
Aminha amiga Tânia Dutrd; do
Con01 51" promove amanhã" mais
conhecido como sexto-feirà,'uma

'!,Jórde Dançante com muitotóle-)
grio. Para quem gosta de bailar é

a boa pedida!

EM FORMA
A moderna academia Top Wellness
- antiga Top Pilates- instalada no

elegante Center Marcatto, além da
musculação, conta agora com o Body
Pump, Body Combat, Top Circuit e

RPM. Essas atividades são destina
das a quem quer queimar caloriós,
definir a musculatura ou símples
mente praticar uma atividade física
de forma mais dinâmica e divertida.
Vale a pena conferir!

Curtir as delícias do ..

Mr. Beef. O xixo do pessoaJ
está matando a pau!
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Overdose 'alimentar
Dia de cinema. É com esse pseudônimo

que Clara designa todas as segundas quar
tas-feiras de cadamês. Já virou costume, ne
nhum programa a tira do caminho da telo
na do shopping. Sozinha ou acompanhada,
tanto faz, lá está ela com o ticket de entrada

na mão, pronta a passar algumas horas do
anoitecer assistindo a algum filme.

Às vezes é difícil encontrar algo que va

lha a saída de casa, mas Clara faz um esfor

ço, só não encara longa-metragem de violên

cia pura, não, aí já fica empenho demasiado,
estômago excessivamente controlado, sensi
bilidade escassa. E, isso não tem nada a ver

com ela, prefere algo mais tranqüilo, menos
brutal. Não dá para desembolsar aquela gra
na e sair do cinema com náuseas, tendo pe
sadelos e ódio do ser humano.

Apesar de que, para isso, basta sen

tar nas poltronas e esperar o filme come-

· çar. Logo no primeiro esboço de imagens
e sons há sempre um alguém desprovido
de senso comum preparado a escancarar a

gula pela sala de exibição inteira. O leão

da MGM nem deu seu clássico rugido e lá

vai a pessoa abrindo o saco. de salgadinho
Elma Chips. Sabe os mais barulhentos?

São os escolhidos, parece de propósito! E,
como não poderia deixar de ser, ao invés

de completar a tarefa de uma só vez, de for

ma repentina, a criatura descola a beirada

superior da embalagem aos pouquinhos. O
barulho chega a fazer os ouvidos' doer.

É então que a "sinfonia" dá a largada. Em
cada canto do cinema alguém decide.imitar a

atitude. Além dos pacotes escandalosos, ain
da tem os refrigerantes. Eles acompanham a

apresentação dos sons desencontrados e o

· tumulto se completa. Depois de acabar com

o líquido, chega o momento de dar fim às la

tas. Sempre há alguém que, de leve, inicia
o processo de amassar o utensílio. Ou, ao

finalizar a bebida, dá aquela última puxada
no canudo a fim de retirar a gota escondida

nas extremidades. Tudo bem, afinal, somos
todos contra O desperdício!

.

Mas há também quem faz o banquete a

base de pipoca e guaraná. Então, ao mesmo

tempo em que abre a lata, invade o pacote
com a mão. Ao lançar a delícia boca adentro

é capaz de acertar o olho do vizinho sentado

na poltrona logo atrás. Ou, faz do chão uma

· plantação de grãos. Isso sem falar do instante

no qual acerta o alvo pretendido. Cada mas

tigada parece despertar o velhinho ao lado,

que foi no cinema para cochilar.

No final da sessão, resta à Clara, já fa
minta de tremer as pernas, procurar o san-

.

duíche guardado na geladeira de casa. Não,
não, nada de pipoca, salgadinhos e refrige
rantes! Foram duas horas de overdose ali

mentar por tabela.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Um Foz de Conto que Acontece (Dub)
(14h10, 1�h, 17h50, 19h40, 21h30-todos os dias)

.. eine Mueller 3
• Se Eu Fossi Você 2 (leg)
(14h15, 161130, 191115, 21h45 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Morleye Eu (Dub) }.

(14h20, lóh40, 19h, 21h20-todos os dias)

• Cine SHopping 3
• Crepúsculo (!.eg)(17h, 19h20, 21h40 -todos os dias)
• Modagascar 2 (Dub)(13h30, 15h15 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Um Foz de Conto que Acontece (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30 - todos os dias)

• eine Cidade 2
• Madogascor 2 (Dub) (14h30, 16h30 - todos os diaS)
.• A Troco (leg) (18h20, 21 h - todo� os dias)

• Cine Mueller 1
• Um Faz de Conto que Acontece (Dub) •

(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias}

• Cine Mueller 2
• OCurio�o Caso de Benjamin Bullon (Leg)
(18h15, 21 h20:;: todos os diaS)

: • O Dia em qu&õferra Parou (Leg)
(13h40, 15h45 - todqs os dias)

LIVRO

A arte da

guerra II
Um agente sai de seu esconderijo

poro vingar o assassinato de seu men

tor. Ao investigar o coso, descobre uma

trilho de corrupção. Sob o acusação de
ter matado seu amigo, posso o ser vio
lentamente perseguido e descobre, em

seu cominho, uma trilho de mortes que

podem incriminó-Io.

História
de amor

Em 1965, Sonia Moino, uma estu

dante italiano de 19 anos, conhece um

jovem indiano chamado Rajiv Ghandi. Elo
é filho de uma família humilde de Turim;
ele pertence à estirpe mais poderoso do
índio. É o início de uma história de amor

que nem o morte seró capaz de quebrar.
Por amor, o italiano abandono seu mun

do e seu passado poro fundir-se com o

novo país.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Flor de Lvs consegue o pen drive e testo uma se

nha, mos está errado. Edilza aviso o luli que elo

é o novo proprietário do armarinho. Flor conto

poro Edmar e Maralanis sobre o pen drive. Vio

lante aumento o quantidade de veneno no tinto

que será usado no coso de Belarmino. Otávio diz

o lívia que está surpreso com o recuperação de

Theo. Júlio chego 00 escritório e procuro Mou

ro. Tozé altero o teclado de Flor poro o chinês.

A menino digito novamente o senha e revelo o

soldo óe um bilhão de euros.

TRÊS IRMÃS
Jacaré surge poro ajudar Neidinha e Alfredão.

Waldete é recebido com alegria por Gibo, Flo
rindo e-Pacífico. Alma e Suzana ficam impres
sionados com o recuperação de Virgínia. Xande
assume os negócios de Gaivão. Gaivão conto o

Juliano que Xande se apossou de todo o seu pa
trimônio. Suzana reage 00 saber que Waldete

voltou o ser governanta. Violeta chamo Waldete

de Verônica. Jacaré e Bento voltam 00 local do

atentado o Neidinha e Alfredão. Waldete discu

te com Violeta quando Suzana chego.

CAMINHO DAS íNDIAS
A diretóra do escola consente o entrado de

Zeca. Ramiro convoco Torso poro uma reunião

no empresa. Manu diz o Movo que se Bahuan

não procurá-lo, fechará o contrato com o famí

lia Ananda. Raj arrumo os molas poro o .Brasil.
Raj pergunto o laksmi se elo foi apaixonado por
Shonkor Yvone sugere o Raul que dissolvo o so

ciedade com o irmão. Kochi pergunta0 Movo se

Bohuan vai trazer o pai poro o encontro. Komal

aviso o Kochi que Rani sente saudades de coso.

Bohuon chego poro o encontro com Monu.

CHAMAS DA VIDA
Tomás diz poro Cqrolino que eles não têm por
onde sair Roberto fico desesperado. Junior diz
que Eurico não confirmou o álibi de Suelen e de

Tomás. Eurico aviso os bombeiros que o fábrica

está pegando fogo. Vilma sai do sola usando

uma máscoro. Tomás, Roberto e Carolino ficam

encurralados pela fumaça. Lourdes e Suelen le- .

vam Raissa. Suelen diz poro Carolino que virom

Vilma. Carolino tento sair do sola. Tomás vai

com ela. Carolina começo a tossir e desmaio.

Tomás resgato Coralino e volta para a solo.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Multi, Fog e Eléctron são surpreendidos pelo
chegado de soldados reptilianos. Koi se apre
sento como sendo.o novo comandante. Torso,
Cris, Gaspar e Luciano dão de caro com um di

nossauro. Beto, Aline, Hiromi, Cláudio e Miguel
comentam sobre o ataque dos vampiros. Ferraz

chego o tempo de ouvir. Célio confesso que está

gostando de Batista de verdade. Marcelo dis

cute com Ferraz. Valente diz que irá salvar Nali

com ou sem o ajudo de Ferraz. Marcelo lembro

Valente sobre o missão de resgotor Gabriela.

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

Dado Dolabella
. gera confusão
Entre gritos e ofensas, o clima pesou
entre Dado Dolobello, o diretor
Roberto Bontempo e o atriz Andréia
Horto, que' fázem "Chamas do Vida",
no Record. Dado começou o reclamar
do iluminação durante gravação, di
zendo que suo imagem estava ruim no

vídeo. Ele tentou apagar o fito, o que
irritou Andréia. O diretor interveio,
aí começou o confusão. A Record não
comentou o assunto.

,lveteSangalo e

30 mil cristais
A cantora Ivete Songolo vai vestir uma
saio com 30 mil cristais Sworovski no
Carnaval de Salvador. Patrício Zuffo,
personol stylist do cantora, afirmou
que elo vai se fantasiar de deusa do
amor nos versões grego, indiano,
egípcio e africano. Ivete é o principal
atração do Carnaval baiano, que
também conto com apresentações do
Chiclete com Banana, Bando Eva e

Claudio leitte.

Robinho é acusado
de estuprar jovem
o jogador Robinho foi detido pelo
polícia ingleso sob o acusação de

estupro o uma jovem de 18 anos. O
jojodor teria passado um dia no dele
gacia, segundo o jornal The Times. A
jovem ingleso teria acusado o craque
de abuso sexual durante uma festa.
Robinho negou qualquer alegação de
conduto errado. Resto agora investi
gar o história e saber se o jogador se
meteu em mais uma encrenco.

SUDOKU

SOBRE o J060
É um jogo de lógica muito simples e vicianle. O objelivo
é' preencher um quadrado 9x9 éom números de 1 a 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna, Tombem
nõo se pode repetir números em cada quadrada de 3x3,

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

O tempo permanece instóvel com chuva em

todo o Estado, especialmente do Grande
Florionópolisoo norte de Santo Catarina, onde
deve chover forte por alguns momentos.

� JaraglJá do Sul e Reglão

CRESCENTE CHEIA

�..
411

CHEIA fAINGUAUlE

#
LIBRA '

(23/9 a 22/10)
Sua intuição e ser
te andam em alta
e você deve abrir

seus canais de recepção para re

ceber o melhor que a vida pode
dar a você. Você está esperando
pela finalização de um processo
que por você já teria terminado
há muito tempo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Neste mómento sua
maior vontade é de
ficar em casa cur-

tindo a convivência
com seus familiares. Fase ótima
para aquisição de imóveis, para
mudar de residência ou mesmo

para vasculhar seus sentimentos.

Faça planos,de médio p,razo.

11/1

:jHOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

,MíN: 21° C MíN: 20° C MíN: 28° C MfN: 20° C
MAx: 27° MAx: 26° C MÁX: 27" C'o MAx: 28° C o" "

Nublado com pancadas Sol com pancadas Sol com pancadas
de chuvas de chuva de chuva

•
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

�
•

As quéstões
({ , profissionais

'estarão presentes
durante os próximos dias. Você
est� passando por uma fase de

reestruturação, depois de muitas
perdas. E isso pode demandar
muita energia, portanto, trate de
cuidar de sua saúde.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

� Cuidado para não
se perder diante
de tantas possi

bilidades, pois você tem grande
tendência a perder o foco de
tudo o que faz. Saiba que o

.. momento do descanso ainda não
chegou, apesar de muitas coisas
boas já terem acontecido.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

25/1

Amante
ESPOSA: Se eu morresse tu casavas

outro vez?
'

MARIDO: Cloro que não!
ESPOSA: Não?! Não porque?! Nõo
gostos de estar casado?

'

MARIDO: Cloro que gosto!
ESPOSA: Então porque é que não
casavas de novo?
'MARIDO: Esta bem casava ...

ESPOSA (com um olhar magoado): ,

Casavas?
'

MARIDO: Então? ..

ESPOSA: E substituías os minhas
fotografias por fotografias dela?
MARIDO: Acho que sim ...

ESPOSA: E elo ia usar o meu corro?
MARIDO: Não. Elo não dirige...
ESPOSA: (silêncio)

1S1 ÁRIES

4ft'I' (20/3 a 20/4)

..... I' Cu!de de sua saúde,

.\. � pOIS os problemas
persistentes podem

afetá-Ia. Saturno em virgem
pede atenção à sua dieta e à
forma que tem se cuidado. Pro
cure não trabalhar até chegar à
exaustão, isso pode fazer mal.
Busque seu equilíbrio.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Se sua mente esti
ver muito inquieta,
procure acalmar

sua ansiedade praticando algum
esporte. Saiba que alguns
projetos que envolvam processos
mentais estarão na pauta, por
isso o conselho é que você cuide
dessa área de sua vida.

L.� LEÃO

�,:> (22/1 a 22/8)
.:: '} Passos devem ser

n� dados com consci-
ência e sabedoria.

Não deixe que eles se tornem
maiores do que suas pernas,
especialmente no que se refere
às finanças. Os relacionamentos
estão em alta prometendo gran
des alegrias e complementação.

TOURO
(21/4 a 20/5)

,

.

Pode ser que sua

energia fique abai
xo da normalidade,

por isso é necessário que você

faça algumas práticas impor
tantes. Em primeiro lugar você
deve estabelecer o consumo
de alimentos especiais para o

aumento natural da energia.

�"
CÂNCER

'�.......� (21/6 a 21/7) ,

;�-f� Muitas vezes você
: 'terá vontade de

jogar para o alto
tudo o que está incomodando.
Mas você sabe que ainda não é o
momento exato para fazer isso.
Existem muitas dúvidas e emoções
sem esclarecimentos. Mudanças
continuam a todo vapor.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Muitas vezes você
tem vontade de

ramper cam tudo o

que estÍí impedindo'você de dar os
passos nece$sarios à finalização
de seus problemas, mas no
fundo você sabe que não depende
somente de você. De fato as coisas
estão mais devagar.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua fé e inspira
ção estão ainda
mais elevadas,

bem como sua necessidade de

cooperação e fraternização.
Nesta fase de bênçãos, especial
mente durante os próximos vinte
dias, você estará mais sociável e
fazendo inúmeras ámizades.

PEIXES
, til.. (19/2 019/3)
•• Agora que a fase
Y-''''' de euforia passou,

você precisa fazer
uma reavaliação de seus verda
deiros desejos, especialmente no

que diz respeito ao amor. Você'
deve tentar 5aber de uma vez

por todas se quer alguém para
dividir sua vida.
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VlTRINE----------

Ampliação começo
ainda em fevereiro
Obras devemmovimentar o shopping da cidade
JARAGUÁ DO SUL

As
.

obras de ampliação do

Shopping Center Breithaupt ga
nham movimento ainda neste
ano. O projeto deve ser colocado
em prática a partir do mês de fe- .

vereíro. A intenção é dobrar a ca- .

pacidade da empresa e atender as
necessidades dos consumidores
de Jaraguá do SUl. Segundo su

perintendente da unidade, Heine
Withoeft, o município cresceu

violentamente e o mercado pre
cisa acompanhar a evolução.

De acordo com Withoeft, no
momento as conversas que le
vam a realização da obra estão
na pauta da empresa. Afinal o

responsável comentou que o ano

de 2009 precisa ser comemora

do, pois o Shopping Center Brei
thaupt completa uma década de
existência no mês de novembro.

O grupo responsável pelo pro
jeto não rabiscou e nem colocou
na ponta do lápis o tamanho em

metros quadrados e o valor dos
investimentos. Mesmo sem me

didas e contabilizações definidas,
o superintendente adianta que o

resultado poderá ser visto pelos
moradores no espaço ao lado do
Shopping Center Breithaupt.

Conforme Withoeft, o empre
endimento despertará o interesse
do mercado, grifes e franquias,
além de mostrar o potencial eco-

o

nômico de Jaraguádo Sul. Na lista
das tarefas, o trabalho se dará no

aumento do espaço do cinema,
mais opções na área da praça de
·alinientação e algumas novidades
que serãomantidas em sigilo.

-

UMA DÉCADA

DAIANA CONSTANTINO

o CORREIO ERROU
Diferente do que foi publicado na

reportagem sobre aposentadorias, as

advogadas Cristiane Zappelini e luciane
lessmann Schwarz informam que o be
nefício por idade urbano deve ser cedido
paro o homem aos 65 anos e o mulher aos
60 anos. Os segurados têm que ter con
tribuído por pelo menos 15 anos. Paro
obter o benefício por tempo de contribui
ção proporcional, é preciso que homens e

mulheres tenham respectivamente 53 e 48
anos. O tempo de contribuição deve ser de
30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher. O
direito ii aposentadoria por tempo de çon
tribuição integrol será devido 00 homem e o

mulher que contribuíram respectivamente
35 e 30 anos, independente do idade.

Shopping posso por ampliação poro atender demando crescente no cidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUl"

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2009

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HÁBITAÇÃO
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de óleo lubrificante, hidráulico, rnul
tifuncional, querosene, graxa e detergente, destinados para manutenção da Frota de
veículos, caminhões e máquinas desta Municipalidade, conforme específicações des
critas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até àS,14:00 horas do dia 11 de
fevereiro de 2009, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN
CIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:15 horas 'do mesmo dia, na sala
de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. 'Orçamento estimado para
aquisição dos materiais: R$ 40.888,02 (quarenta mil oitocentos e oitenta e oito reais
e dois centavos).lNFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC),
26 de janeiro de 2009..

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA

Secretária_de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ D9 SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2009

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E'iiABITAÇÃO
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de lãminas cõncavas, canto
de lâminas, dentes e unhas, destinados para manutenção de maquinas rodantes
da Frota desta. municipalidade, conforme especificações .. descrítas no Anexo I do
Edital. REG.IMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA; HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dps ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 1

..
1 de fevereiro de 2009,

na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Mplha�'() CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão as 09:15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões
da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado da aquisição: R$
93.717,60 (noventa e três mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 26 de ja-
neiro de 2009.

.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração
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Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275-1492

���--ECONOMIA o CORREIO DO POVO m
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Teoria dos mercados ineficientes
Em meio à crise financeira internacional que

agora atinge a economia real, ou seja, da produção,
nos deparamos com discussões sobre o que levou o

mundo a tal situação e quais as saídas para a solução
da crise. Retoma-se a Grande Depressão dos anos 30,
tida como a pior que o mundo ocidental já conhe
ceu, pelo menos até 2008, reaparecendo com força
as idéias de John Maynard Keynes, datadas antes de
1929, com seus fundamentos na estrutura da eco-

-nomia agregada, ou macroeconomia, em vez da mi
croeconomía da escola neoclássica reinante até en

tão. A escola neoclássica, de maneira mais simples,
pregava o liberalismo, onde a participação do estado
deveria sermínima na condução da economia. Mui
tos eram os estudiosos que discutiam os problemas
econômicos da depressão nos EUA, mas Keynes foi
quem proporcionou a estrutura analítica que inte

grou essas idéias, culminando com a publicação de
seu livro em 1936, '� Teoria Geral do Emprego, do
Juro e da Moeda", mais conhecida apenas como "Te
oria Geral", iniciando assim aquilo que ficou conhe
cido como a "revolução keynesiana". O sucesso da
economia keynesiana ocorreu porque ela tratou de
um problema urgente em seus dias: a depressão e o

desemprego, digam-se, já existentes. Dado a incapa
cidade do setor "privado" resolver por si só proble
mas daquela magnitude como ditava a teoria econô
mica até então, mais conhecida como "laissez faíre",

Keynes propunha, entre outras medidas, a retoma

da da demanda efetiva com a criação de empregos
através de maciços investimentos públicos, diga-se,
sem estatização como gostariam os socialistas, que
agora se pavoneiam em função do surgimento do
estado e seus bancos centrais para equilibrarem a

economia combalida de muitos países, dançando
em cima do caixão de um pretenso defunto chama
do capitalismo. É bom relembrar que nos anos 30

os governos impulsionaram a economia, mas quem
fez efetivamente ela crescer foi a iniciativa privada,
os empreendedores e investidores nos anos subse

quentes. Qual a grande diferença entre a crise dos
anos 30 e a atual? A velocidade da comunicação e as

tomadas de decisões. Se conhece mais, se sabe mais

e, lamentavelmente, se cometeram mais erros - e es

tamos desesperados pelo conhecimento da forma de

ajuste da crise atual. Paul Samuelson entre os anos

60 e 70, junto com outros, desenvolveu a "teoria dos
mercados eficientes", onde "um mercado financeiro
eficiente é aquele em que todas as informações no

vas são prontamente entendidas e rapidamente in

corporadas ao mercado de preços". Uma importante
implicação dessa teoria é que, como especulador a

distância: "Você não pode superar o mercado. Não
há lucros fáceis". Pois bem, o mercado financeiro
tinha informações de sobra e, lamentavelmente, o

especulador superou o mercado e encontrou lucros

fáceis. Penso que nestas alturas do campeonato, Sa
muelson mudaria sua teoria para "mercados inefi
cientes". Tendemos a uma ineficiência maior porque
no que depender das informações e das mais recen
tes, corno; "O Fundo Monetário Internacional (FMI)
vai reduzir sua previsão de crescimento global para
2009 novamente, desta vez para entre 1% e 1,5%, à
medida que as condições econômicas se deterioram
/ .

ainda mais e; as perspectivas da economia global
se deterioraram nos últimos meses, a confiança do
consumidor e das empresas caiu a níveis que não
víamos há décadas e a atividade produtiva também

despencou", são indicativos de uma depressão e de

semprego a caminho, logo, não temos só que resol
ver o nível já existente, mas o que está por vir, que
se configura muito pior. O receituário Keynesiano,
principalmente no tocante a investimentos públicos,
trará utilidades a sociedade (famílias e empresas), e

no Brasil, principalmente, associado a uma: agressi
va diminuição das taxas de juros na ponta para in-

. crementar o consumo e investimentos, além de uma

redução da carga fiscal com diminuição dos gastos
correntes, evitaria uma desaceleração maior. Estas

ações não são mais questão de mérito, mas de tempo
e, como o tempo está contra nós, o grande desafio
não é resolver o que está aí, mas aquilo que está por
vir, exigindo mudanças na política econômica com

ações imediatas.

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

, DESACELERAÇÃO

�onfiança -do empresário tem queda
Indice ficou em 46,9 pontos, o mais baixo desde outubro de 1998
FLORIANÓPOLIS

A confiança da indústria de
Santa Catarina inicia o ano de
2009 em queda. O Icei (Índice
de Confiança do Empresário'
Industrial) medido pela Fiesc

(Federação das Indústrias) en
tre os dias 5 e 26 ·de janeiro
ficou em 46,9 pontos, abaixo
da média nacional (47,4 pon
tos) e do levantamento ante

rior, feito em outubro de 2008

(50,7). O resultado de janeiro
é o mais baixo da série históri
ca da Fiesc, iniciada em outu
bro de 1998, quando o índice
estava em 47,4 pontos.

Embora a avaliação sobre
as condições atuais das res

pectivas empresas e da econo
mia tenha piorado muito em

relação ao último levantamen
to, as expectativas dos empre
sários para os próximos seis
meses revelam algum otimis
mo. O Icei varia no" intervalo
de O a 100, revelando confian
ça quando o resultado fica aci
ma de 50 e falta de confiança
quando fica abaixo disso. O
recuo do indicador sobre as

condições atuais da economia
foi o que causou maior impac
to no índice geral, já que de
clinou 15,9 pontos de outubro
de 2008 para janeiro de 2009.
O de expectativas passou -de
51,3 pontos para 53,3. A jun
ção dos dois indicadores, com
seus respectivos pesos, resul
tam no índice de confiança,
que ficou em 46,9 pontos em

Santa Catarina.
"Por refletir as expectativas

do empresário industrial, o grau
de confiança acaba influen
ciando a economia ao longo
dos próximos meses. A pes
quisa confirma as sinalizações
de desaceleração observadas
desde o final do ano passado,
especialmente pela avaliação
desfavorável dos empresários
sobre as condições atuais das
empresas e da economia",

.

explica o diretor de relações
industriais e institucionais da
Fiesc, Henry Quaresma. "O
nível" de investimento da in
dústria é um dos aspectos que
costuma 'ser afetado diretamen-

. te pelo índice de confiança dos
empresários", acrescenta. Pesquisa confirma os sinais de desaceleração nas indústrias do Estado
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Fórum Social sem a

queima de bandeira
Desta vez não houve gritos de "fora Bush"
A abertura do Fórum Social

Mundial (maior feira de idéias
alternativas do planeta) come

çou com a tradicional marcha de
abertura. Choveu muito e mes

mo encharcados, os milhares
de participantes, a maioria de
lés jovens, cruzaram a Avenida
Presidente Vargas, no centro de
Belém, com seus gritos de guerra
contra a destruição do meio am

biente, as grandes- corporações
transnacíonais, o capitalismo
predatório; e a favor da inclusão
social, da solidariedade, do povo
palestino, dos índios da Ama
zônia e outras causas. Também
houve gritos contra o presidente
Luiz Inácio Lula (ia Silva, saídos
de grupos do PSTU, e a favor, no
grupodoPT.

A maior novidade foi a au- Cerca de 70 mil foram à marcha,'1 00 mil devem participar de debates
sência do tradicional "fora
Bush" e da bandeira americana

queimada. Um garoto que des
filou enrolado na bandeira do
povo que elegeu o democrata
Barack Obama nem chegou a

ser vaiado.
Em vários momentos da

marcha, que parou o centro da
capital paraense, a crise eco

nômica mundial foi lembrada
em gritos, discursos, faixas. Na
verdade ela parece servir como
uma espécie de combustível

para o fórum, que vem perden
do força.

A trombada do sistema fi
nanceiro é vista pormuitos par-

ticipantes como a confirmação
das teses que defendem, sobre
a necessidade de mudanças de
rota na economia mundial. '�

tório", disse, completamente
molhado, o francês Remy Quer
bouep, da organização não-go
vernamental Les Alternatifs.

crise não é surpresa. Faz parte
da lógica deste sistema preda- AGÊNCIA ESTADO

Bloqueio de R$ 37,2 bi gem discussões
Turismo teye..,celVª, de 95% dos recursos previstos bloqueados pelamedida

.

.: .'

. o bloqueio deR$ 37,2 bilhões
nos recursos do Orçamento será
detalhado na primeira reunião
ministerial do ano, convocada
pelo presidente Luiz Inácio Lula
daSilva para apróxima segunda
feira - e promete movimentá-la A
pauta oficial é a crise econômica,
o impacto dasmedidas já tomadas
pelo governo para enfrentá-la e as

próximas ações, mas, a pedido de
Lula, oministro do Planejamento,
Rmlo Bernardo, fará Uma exposi
ção do Orçamento, explicando o

bloqueio de gastos com custeio e

investimentos. Álguns ministérios
tiveram o limite de gastos reduzi
do em até 95%.

Paulo Bernardo já vem admi
nistrando a revolta de alguns co

legas com os cortes no Orçamento
desde que a lei foi aprovada, em
dezembro. Agora, o desafio será
convencer os ministros de algu
'mas áreas - que não envolvem gas
tos sociais e o PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento) - de

que cabe a eles o sacrifício maior

na divisão das verbas do Orça
mento.

A notícia do bloqueio de re-

.
cursos do Orçamento pegou os

ministérios de surpresa, mas as re
ações foram moderadas. O minis
tro do Esporte, Orlando Silva, cuja
pasta teve 94,5% dos recursos blo

queados, não quis se manifestar.
-

Já o Ministério do Turismo - que
-

teve 95,6% das verbas bloqueadas
- preferiu minimizar a decisão:
"Não houve corte orçamentário
e, sim, contingenciamento".

Crise pode gemr 50
mi desempregados

Brasil é o'mais
confiante

A crise econômico pode gerar até
50 milhões de novos desempregados
em 2009, dQ acordo com previsões di
vulgados ontem pelo Oll (Organização
Internacional do Trabalho). Segundo
o relatório, o agravamento do crise
econômico pode fazer com que o taxo

glObal de desemprego atinjo 7,1%
neste ano.

Entre os latino-americanos, os

brasileiros sõo os que mais acreditam
que o novo presidente dos EUA, Barack
Obama, será capaz de tomar decisões
que levem 00 fim do crise econômico
muntlial, segundo estudo. A pesquiso
aponto que os latino-americanos acre
ditam que o crise acabará durante o

gestão Obamo.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de TItulos contra:

Margot AdeUa Gmbba Lehmann, Oficial faz saber Que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fomecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
ne�te Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(tres) dias úteis.

Protocolo: 98115 Sacado: DANIEL COM DEART DO VESTLTDAME -

,
CNPJ: 07.013.743/000

Cedente: BANCO GERDAU CNPJ: 00.183.9381000
Número do Titulo: 324192002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 1411212008 Valor. 242,92

Protocolo: 99477 Sacado: ATACADAO DACERAMICALTDA.EPP CNPJ: 02.845.315/000
Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ: 56,883.8201000
Número do Titulo: 175937/0/0 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaGão
'Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data ,Vencimento: 1.211212008 Valor. 492,48

o
o

1"
(f)
LU

� Protocolo�9478S;;�;;d;�ÃTACÃDÃO DÃ-CERAMICÃ-UOÃm--'--'CNPJ 02.845.3151000
z Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ: 56.883.820/000
<UJ Número do Título: 178150lDID Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

� ���_�=_::.��.?�_"!'��� .������:.��: 221�2I2008 Valor. 1.0)ü,88
'('§, Protocoto: 99479 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA.EPP CNPJ: 02,845,3151000
.. Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CDNCNPJ: 56.883,820/000
g Número do Título: 178478!DID Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
� Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 25/1212008 Valor: 492,48
o

Protocolo: 99867 N LARA DtAS CPF: 054.984.639-52
Cedente: VALDO CNPJ 03.986,1451000
Número do Título Espécie: Duplicaia de Venda Mercantii por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 0210112009 Valor: 547.00

Protocoto 100007 Sacado: EDSON JORGE DALSOQUtO CPF: 821 ,203.589·15
Cedente: WA COMERCIO DE ACOS LTDA CNPJ: 05,323.967/000
Número do Ti!ulo: 579411

. Espécie: Duplícata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO tTAU S.A. Data Vencimento: 3111212008 Valor: 93,00

Protocolo: 100070 Sacado: DROGARIA E FARM SARAFARMA LTDA CNPJ: 09.464.4401000
Cedente: MED CLAN DISTRtB DE·MEDtCAMENTOS LTDA CNPJ: 05 663.555/000
Número do Título: 127835B Espéce-Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAtXA ECONOMtCA FEDERAL Data Vencimento: 05/01/2009 Valor: 137,54

Protocolo: 100317 Sacado: ANDERSON LARA DtAS CPF: 054,984,639-52
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ 03.986.145/000
Número do Título: 18580-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação •

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06/0112009 . Vaiar: 94,00

Protocoto: 100851 Sacado: ATILlO JOSE FRANK CPF: 483.493.489-68
Cedente: OMNI SA . CREDITO,FINANCIAMENTOS E tNVESTIMECNPJ: 92,228.4101000
Número do Tllulo: 1.00773.0000Espécie: Nota Promissória
Apresentante: OMNI S.A. - CREDITO,FtNANCIÁMENTOS E INVESTlMEData Vencimento: 30/0112008 Valor: 14.628,90
_�_�_·"··,,·_·_·_·_···_·_._ .. ·__ ·_·n."._._._.. _._._.,,.__. ._.

Protocolo: 100883 Sacado: PATRICIA ROSA ME CNPJ: 09.373.876/000
Cedente: MONTECARLO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA CNPJ: 90,999.3921000
Número do Título: 3083/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantit por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRAStL SA Data Vencimento: 14101/2009 Vator. 609,49

Protocolo: 100988 Sacado: KATH PIZZAS LTDA CNPJ: 03,972.9751000
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.931i000
Número do Titulo: 1019089U Espécie: Cédula de Crixlito Bancário por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 02101/2009 Valor; 676.17

Protocolo: 100989 Sacado: ROSILEI BORGES CPF: 032.800.729·30
Cedente: GRAND! C�R COMERCIO DE VEtCULOS LTDAME
Número do Titulo: 002.356901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNtBANCO-UNtAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 12/0112009 Vator: 100,00

Protocolo: 100990 Sacado: KATH PIZZAS LTDA CNPJ: 03,972.9751000
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611,931/000
Número do Titulo: 1022262U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 02/01/2009 Valor. 647,91

Protocolo: 101125 Sacado: OHMS COM MAT ELET LTDA CNPJ: 73.340,721/000
Cedente: ELETRICA DANUBIO INDUSTRtA E COMERC MATERIAIS CNPJ: 61.310.256/000
Número do Titulo: 1443658 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indica�o
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 15/01,2009 Valor: 1.820,90

Protocolo: lÕ1mSacad;'PATRICIARÕSÃME---.
-

�-:--
Cedente: COOPERATIVAAGROPECUARIA PHROPOUS L1DA CNP
Número do TitutOê014i 744 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por I
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimentb: Vator.l.248,OO

Protocolo: 101145 Sacado: VILMAR DA LUZ GUIMARAES CPF: 394.823.120-49
Cedente: ALlANE MARIA PEREIRA EPP CNPJ: 06,063.197/000
Número do Titulo: IA EspéCie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãO
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/0112009 Vator: 225,00
_._._ __ ._--_._.__ . __ ._ __ .. _----_ .. _--.-_ _._._-

Protocolo: 101210 Sacado: RORATO&NYLAND LTDA-ME CNPJ: 07.377.140fOOO
Cedente: TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIARIClS L EPP CNPJ: 00,373.393/000
Número do Título: 1122101 Espécie: Dupticata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 24!1212oo8 Valor 1.539,00

Protocoto: 101226 Sacado: AGC TECNOLOGtA E SISTEMA LTDA CNPJ: 08 533.346/000
Cedente: LATINA EtETRODOMESTICOS S.A. CNPJ: 00.217,622/000
Número do Titulo: 0117643:101 Espécie: Dupticata de Venda Mercantil por lndicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 01/01f2009 Valor: 552,00

Protocolo: 101243 Sacado: JAG INDUSTRIAL LTOA-ME CNPJ: 04.586.9301000
Cedente: DIFUSO DtSTR PARAFUSOS EWALD LTDA CNPJ: 82.887.1751000
Número do Título: 75233 Espécie: Duplcata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 13/01/2009 Valor: 277 ,20

Faz por intennixlio do presente Edita"!.ara que os mesmos comparecam neste Tabelionato, ii Avenida Marechal Deodoro da

�����J;I�ia���,1;,ti�i����;��m:�i;od��:���n�r� r:o�r;sqfãS8� o faz, sob a pena de serem os reíendos protestados

Jaragua do Sul, 29 de Janeiro de 2009
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Secretário de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Ronaldo Raulino, mostra as placas descoladas

Pista de atletismo:
novelo ainda segue
Secretário vai procurar empresa responsável
JARAGUÁ DO SUL

A novela da pista sintéti
ca de atletismo, que ficará no

Complexo Esportivo Dr. Murillo
Barretto de Azevedo, no Bairro
Tifa Martins, parece não ter fim.

Depois de inaugurada pela admi
nistração passada, a obra inicia o

ano de 2009 sem utilização. Na
manhã de ontem o secretário de
Esportes, Cultura, Turismo e La

zer, Ronaldo Raulino, convocou
a imprensa para uma coletiva
no local. A iniciativa,· segundo
ele, não serviu para criticar a ad
ministração passada, mas para
"mostrar para a população o es

tado que se encontra a pista".
'Agora teremos que procurar

a empresa que fez a obra porque
do jeito que está não tem como

utilizar. Está no contrato a garan
tia da pista, se não houver acerto
teremos que buscar isso na justi
ça", falou o secretário mostrando
as placas .síntétícas descoladas.
Outro ponto levantado foi a con
tinuidade da obra. "Foi gasto aqui
mais de ummilhão de reais e não
temmim sequer um banheiro ou
vestiário para os atletas, são es

truturas que precisam ser feitas o

quanto antes", disparou Raulíno,
Quanto ao local de treina

mento dos atletas, Raulino ínfor-

•

Leutprecht admite problemas

ma que a FME (Fundação Muni
cipal de Esportes) já entrou em

contato com o Acaraí e irá conta
tar o Juventus e o Baependi para
buscar locais alternativos para
treinamentos.

A inauguração, realizada J?o
final do ano passado, já havia ge
rado polêmica entre os presentes.
O presidente da Fesporte e :mitem
bro da atual administração, Cacá
Pavar!ello, na oportunidade, re
bateu as críticas e disse: "Quero
anotaro nome de todos que estão

falando mal para saber se depois
eles irão para Brasília buscar re
cursos ou se farão alguma coisa

paramelhorar".
A atleta Ketlin Fischer, que

estava na coletiva, disse que do
jeito que está dificilmente treina
rá no local. "Posso ter lesões aqui,
a sapatilha pode engatar em uma

dessas borrachas e cair". Segun
do ela, os atletas não esperavam
encontrar o local deste jeito.

GENIELLI RODRI�UES

o 'CORREIO DO POVO rnQUINTA·FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2009

Tabela da Superliga
A Malwee já tem doto poro estrear no Superliga 2009. Será no

dia 3 de março, em Concórdia, contra os donos do coso. O time
jaraguaense iniciará o disputo do Superliga e participo do cempe
tição por ser o atual campeã do Ligu Futsal. Estão ainda no grupo
do Malwee, o Horizonte (CE) e o Minas. No outro chove ficaram
Cresspom (DF), Cortiana/UCS, Copagril (PR) e Ananindeua (PA).
O sistema de disputo é simples - todos se enfrentam dentro dós
respectivos grupos e os dois melhores se garantem no semifinal.

TESrES':FíSICOS
O"prepgrador físico da Malwee,"João Romano, ficou satisfeito com os re

suttad�� dos testes realizado� na reap[�sentgçl!�. 110 equipe. Segun«o ele;
os'atlelas se cuidaram bastante ourante gs fétias e isso+vai facilitar o
trabalho de preparação físico e táticg�e iníci�detemporada. Romano
elogiou tanto os que de.fenderam o equipe no ano'passado como os no

vatos Cabreúya e Xoxo. Até pest� sexta-fe.ira .os treipos.seguem em dois
péríodos: No sábado será num períollo só e domingo folga.

,. .,. �

.ESTÁDIOS REPROVADOS
A CBF divulgou ontem o resultado do vistoria nos estádios'que re

ceberão a Copa do Brasil neste anõ. PasmellJ: 43% deles estão em

condições irregulares. Dentre eles o Maracanã, o Mineirão, a Areno
do Baixado (Curitiba), o Engenhão, a Vila Belmiro, São Januário e o

Heriberto Hülse (em Criciúma). Os estádios citados têm até o próximo
dia 30 para regularizarem o situação antes do início da competição,
que será no dia 18 de fevereiro. No blog Arquibancada, no si te de O
Correio do Povo (www..ocorreiodopovo.com.br). está a lista completa
dos estádios que foram vetados.

.

COPA CONTESTADO
Além de ser o único jaraguaense na Copa Norte, o Vitória teró mais
uma competição pela frente. Será a final da Copa Contestado, que é
uma das mais tradicionais disputas do futebol amador no Planalto
Norte Catarinense. A princípio a decisão seriei' entre Tuper, de São Ben
to do Sul, e Vila Nova, de Mafra. Mos como o time mafrense está sendo
�eestruturado e desistiu de disputar, o auriverde do Bairro Rio da Lu� .

. foi convidado por�er o atual campeão do Copg Norte. O primeiro jogO
será no IlJa 7 de fêvereiro, em Jaraguá do Sul: e o segundo no dia 14,
em São �,ento, ambos às l� horas. Quem somar mais POQto.s.nas'duos
panidas é o campeão. Se cáda um vencer uma, vale o saJdo:de gols.
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A promoção Carro Usado TV Nova é restrita à compra de carros usados.O modelo do televisão da promoção é CCE 21" Tela Plana HP$-2199FS. Ao receber'
qualquer desconto, perde-se o direito ao Prêmio(Televisão). A validade da promoção é de 20/01/2009 a 31/01/2009. A foto é meramente ilustrativa. Compres
à praza sujeitas à aprovação de crédito.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6.000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Ao sair, mantenha
pelo menos uma

luz acesa dentro da
casa e todas as de
fora desligadas.

Não deixe o carro estacionado na rua,

principalmente durante a madrugada.
Procure deixá-lo em locais vigiados.
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