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;:::. Seguroi-de$t!ll1
durante setemeses
Conselho do Fundo de Amparo ,ao
Trabalhador aprovou ampliàção do

. prazo, mas mudança ainda passa por
avaliação.'Somente alguns setores
serão beneficiados .

.�

a
Ricardo labes .Ferreira, de Presidente
Getúlio, começou a trablilhàr na
Delegaéia da Comarca nestQ semana.

Pigi116

Uma pesquisa ila f�ndação Getúlio
Vargas mostra que as dívidas afetam
a função dos trabalhadores. Pesso
as q�e _apresentam altos níveis de
estresse financeiro faltam mais ao

trabalho. O coordenador do estudo,
William Eid Júnior, efltrevistou 135
funcionórios. Do total, 42% tinham
alta préocupação com dinheiro. Os
25% mais estressados faltaram, em

média, 1,56 dias no ano. Entre os 25%
menos estressados, a média fQi 1,18,
índiée 24% menor.
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OPINJÃO·_·----�----

EDITORIAL

5egutança.
Nesta terça-feira, durarite visita a Iaraguá«

do Sul, o gqyernador em exercício, Leonel
Pavan, e o secretário estadual de Segurança
Pública, Ro do Benedet, oficializaram a

entrega de eras de mo-
. nitorar

" trais

"j:i4'f::oib1r
é que
pró:xima se Com custo

aproximado de"R$ 1 milhão,
o projeto será colocado em

prática' dentro de 60 dias. A
reivindicação já era antiga, e,
embora, se esperasse 32 má-

quinas; f didéL, já que o

sistema p ssibilidade d
até 48'cA

Também .foi anunciada a nomeação de,
Uriel Ribeiro para assuinh a Delegacia Regia;
nal, respeitando critério político e profissio- .

nal. Uriel conhece bem à região e tem tudo,
para fazer .um bom trabalho.

M duás questões de ex-
.

,ortância ainda,nã
Iv:id'as.'Aprimeit

é a
... policias' q';le

prom ·{odo.o trabalho
corporação e coloca, em risco
os cidadãos que-pagam ver

dadeiras fortunas em impos
tos. Sobre o. Presídio Regio
nal; Berísdet alegou que tem
outra

cessivos

governos em se

tratar de temas
tão preocupantes

BIG BROTHER JARAGUÁ

c

ANTONIO GONÇALVES, ADVOOADO

A evolução da medicina é cada vez

maior e casos que antigamente eram incu
ráveis jáevoluíram consideravelmente, como
a AIDS e o câncer. Contudo, para algumas
pessoas essa evolução se comprova em um

problema. Estamos falando das pessoas que
tem sua vida prolongada apenas por estara-
rem ligada aos aparelhos.

.

Omundo pôde presenciar o caso de Elu
anaEnglaro, que permaneceu em uma cama

por 17 anos emestado vegetativo considera
do irreversível .

Tal fato apenas reacende a polêmica em

torno da eutanásia Eluana sofreu um acidente
de carro em 1992 que a deixou em estado ve

getativo. Há quase uma década, os' familiares
decidiram pleitear 'na Justiça urna autorização
para deixar amulhermorrer sob a alegação de

CHARGE

TENHO A ESTRANHA
IMPRESSÃO QUE
MINHA MULHER
TÁ ME VIGIANDO!

PONTO DE VISTA
,

Eutanásia'

DO LEITOR

'.:4, música é a expressão mais linda, pura e 'agradável, dos
sentimentos que habitam a alma humana" .

Fui ao encerramento do Femusc.:Encantei-me quando
vi o grande número de músicos achegarem-se aos seus res

pectivos lugares. Pareciam abelhinhas adentrando a sua

grande colméia!

A� iniciarem a primeira valsa de Strauss, sem que eu es

perasse, lágrimas emocionadas se fizeram presentes em mi
nha face, minha pele arrepiou-se, minha alma alegrou-se e

eu extasiei! É impossível que alguém lá presente tenha ficado
inerte diante de tal beleza e grandeza musical!

Na orquestra, cada instrumento tem a sua participa
ção; mas nem sempre o tempo todo, porém. todos estão

lá, esperando' avidamente o seu momento de tocar e dei
xar 'a apresentação enriquecida e radiante! E antes ou de

pois disso acontecer, muitos erguiam seus instrumentos e

ao ritmo tocado, os embalavam ao alto, numa coreografia
perfeita, fazendo com que nossa alma dançasse com eles! E o

coral de vozes? Maravilhoso!
.

E ao final, num improviso talvez planejado, alguns da

orquestra tocaram marchinhas de carnaval, e um grupo de
metais marchou ao centro da quadra e tocando ali mesmo,
deixaram transparecer nitidamente alegria e felicidade com.
este Femusc 2009!

Glórias e Vivas a todos que deram de si para este magnâ
nimo evento. Que o bom Deus lhes abençoe - organizadores,
apoiadores e músicos - a cada hora de seu viver, com a paz
perfeita, com a decisão acertada, com a notamais que afinada,
que só o Seu amor pode dar!

Porém, TODAS as entidades, organizações, associações,'
líderes de qualquer atribuição, empresários, comunicadores
- PRECISAM participar do Femusc !!! PORQUE SÓ SE AMA

AQUILO QUE SE CONHECE! E vocês como formadores de

opinião, podem deixar-se contagiar pela música e ajudar na
propagação deia em seus ambientes de trabalho, proporcio
nando mais qualidade de vida. Toda pessoa ou trabalhador
com sensibilidade desenvolvida produz mais resultados, pro
duz corri sentimento!

Sim, e porque não desenvolver projetos para que hajamú
sica em ônibus, bancos, chão de fábrica, postos de saúde, hos
pitais e tantos outros? Assim como alguns acham isso loucura
ou utopia, um cientista ao atribuir que. a Terra era redonda,
também foi intitulado colho louco ... e ele estava mais que cer

to! Façamos cada um a nossa parte, para que o Femusc 2010 .

contagie mais e mais pessoas!

ELlSABETH HÂRMEL, ESPECIALISTA EM GESTÃO DE PESSOAS

Femusc

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

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

que essa seria a vontade dela
Urna consulta rápida ao dicionário nos

remete que vida é a característica própria aos

seres vivos que possuem estruturas complexas
capazes de resistir a diversas modífícações, ap
tos a renovar, por assimilação, seus elementos
constitutivos, a crescer e se reproduzir. É o con

junto de condições, especialmente rnateriais

(habitação, alímentàção, vestuário, etc.), s0-

mente necessárias à preservação da existência.
É impossível saber se a pessoa que está em

processo vegetativo sente alguma coisa, se con
segue ouvir, apesar de não demonstrar reação
alguma, porque cada caso tem uma reação
distinta.

.

Apenas um fato é certo, que a vida que a

pessoa leva até o seu falecimento não pode
ser considerada como normal e saudável,
Um corpo que funciona porque é mantido

.

artificialmente, com o seu dono totalmente
incapaz de aproveitar qualquer coisa que
seja, o que produz uma tristeza sem tamanho
para aqueles entes queridos que o cerca.

Imaginamos a dor de uma mãe quando
acompanha diariamente o rosto impassível e
inerte de sua filha..Os conflitos existenciais,
os diálogos com Deus numa tentativa de ob
ter qualquer alteração e ter sua filha de volta.
Com amedicinano estágio em que-se encon
tra, talvez seria possível que Eluana vivesse
mais do que seus próprios pais, e para quê?

Apenas para a sociedade dizer que não se
pode tirar uma vida, que este é o trabalho de

Deus.Antecipação da morte não pode ser

considerada um crime, porque o real deli
to é praticado dia após dia contra a família

que sofre ao ver �eu parente vivo, mas in
capaz de Viver.

v
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"Os municípios
precisam ganhar
compensações. " ' ,--------�------�--.----------;

CÉSAR SOUZA JÚNIOR (DEM), -'APLAUSOS
DEPUTÁDO ESTADUAL O presidente do Associação dos Mogistra�

defendendo obras sociais do EstodQ dos Brasileiros; Mozart Valadores Pires,
em cidades que obriguem novos -

, entregou 00 presidente do Tribunal Supe--

presídios., rior Eleitoral, Carlos Ayres Britto, sugestões
poro inclusão nos resoluçães e instruções
do TSE nos eleições de 2010. Uma delas é
de que os candidatos sejam obrigados o in
formar à Justiça Eleitoral os processos judi
ciais em que figuram como réus. "É direito
de todo cidadão conhecer o pdSShdo de'Seu
condidoto", justifico Pires. A coluna assino
em baixo e acrescento: é por isso que po-
líticos processados odeiam jornalistas que
p�blicom· inf9rmoções do gênero.

'

FALA Aí!

" Primeiro,
é o urgência

do emergênci'o. "
RONALDO BENEDET, SECRETÁRIO

DA SEGURANÇA PUBLICA,
referinde-se o obras em outros

penitenciários em detrimento
-

de Joroguá do Sul.
'

" Imagino se
- essa modo pego."

KENNEDY NUNES (PP), '

_

DEPUTADO EsTADUAL sobre ,

atentados o bolo entre 2005 e 2007
contra três vereadores de Comboriu

,

e agora desvendados pelo polícia.

Dependentes do IR
Já está pronto poro ser examinado pelo Coinissão de Assuntos Sociais do
Senado um projeto de lei do senador Neuto de Conto (PMDB-SC) que elevo
de 21 poro 28 anos, o idade dos dependentes para fins de declaração anu

al do Imposto de Rendo do pessoa físico. Incluem-se como dependentes o

filho, o filho, os enteados e o menor pobre criado pelo contribuinte li do
qual detenho guardo judicial. O projeto também beneficio o irmão, o neto ou
.c bisneto c sem arrimo dos pois - até 28 anos, desde que o contribuinte detenho

- o respectivo guardo judicial, ou de qualquer idade'quando incapacitado físico
ou mentalmente poro G tnibalho. E, ainda, elevo de 24 anos poro 32 anos, poro
fins de desconto no Jmposto de Rendo, o idade dos dependentes diretos que
cursam o nível superior ou escola técnico de segundo grau. Poro Neuto de Con
to, o aumenio do idade tem uma justificativo: atualmente, é normal que filhos
permaneçam no dependência dos pois além dos 30 anos poro que concluam os

estudos, incluindo o graduação, o estágio prático e o pós-graduação.

COMPLETO RESOLVIDO
No site do Câmara de 6uoramirim; www. Uriel Ribeiro assume o Delegacia Re-gio
cmg.sc.gov.br, além de manifestações dos 'nal. Há poucos dias o chefe do Polícia Civil
vereadores, pode-se ler no íntegra proje- Maurício Eskudelarck disse 00 O Correio
tos como o do reformo administrativo e que, além do capacidade profissional, o
do Fundo Municip�1 do Habitação, com titulaF teria de ser pessoa de confiança ,

,

o qual o prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) , do governo. O secretário de Segurança
quer construir 500 cosas populares em Público Ronaldo Benedet, deputado es-

quatro anos. Já o endereço eletrônico do taduallicenciado, é um coso típico. E�á
Câmara de Jaraguá é o pior do região, no cargo por indicação do PMDB desde

-

onde sites de outros câmaras só servem o primeiro mandato do governador Luiz
mesmo como enfeite. Henrique do Silveira (PMDB).

"

�PfW()f1rQUINTA-FEIRA. 12 DE FEVEREIRO PE 2009
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Kits ficaram no depósito

Compra de-
7 mi em Legos

.
JARAGUÁ DO SUL

o governo do Estado ad

quiriu cerca de R$ 7 milhões
em brinquedos. da marca

Lego para as escolas da rede
estadual de ensino. A com

pra foi publicada no diário
oficial do' Estado no dia
5 deste mês. Informações
não oficiais dão conta de

que serão necessários mais r

outros R$ 2 milhões para
treinamento dos professo
res sobre a utilização do
material didático.

No mês passado, O Cor
reio publicou reportagem
exclusiva sobre a

-

compra
dos kits de Lego feita no

, governo do prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB), seis dias
antes de encerrar o manda
to. A aquisição foi no valor
de R$ 653.141,00, recursos
do governo federal através
do Fundeb (Fundo de Manu- .

tenção e Desenvolvimento
da Educação Básica) que são
destinados apenas para área
da educação. Se a verba não
fosse utilizada, . retornaria

para os cofres daUnião.
O material=- ao todo 419

.

volumes _ chegou à Secre
taria de Educação no últi
mo dia de 2008. O titular
da pasta no atual governo,
Silvio Celeste, questionou
a prioridade da compra, em
detrimento de ações que
considera mais essenciais,
como ampliação das salas
de aula. Também citou ne

cessidade de materiais para
o setor administrativo das
escolas como fax, impresso
ras e mobília.

PRÉ'-ELEITORAL

POLÍlICA----------

Pavan: "O PSOB me.quer"
.

.

.

Presidente diz que partido não vai repetir feito de 2006·

Segundo Pavan, candidatura só será trabalhada em 2010, para manter a" harmonia" da'tríplice aliança este ano

Promessa de candidaturas da região
o líder maior do PSDB no Estado

também informou que o partido já tem
mapeado 28 nomes poro concorrer à
Assembléia Legislativo, e outros setê à
Câmara Federal. "E aqui, pela impor
tância da região, nós vamos preparar
um a estadual e um o federar'. disse'
Pavan, citando 'exemplo do deputado
estadual Jean Corlos Tomelin, eleito
com nove mil votos.

"Tem muita gente cqm condições
de se candidatat de ser representante
do região, e nõo tem coragem. O PSDB
daqui vai ser chamado para responsa�
bilidade", afirmou, sem citar nomes.
O vice-prefeito Irineu Pasold é um dos
nomes mais ventilados. Outro é Paulo
Bauet que deve transferir seu domicí
lio eleitor91 para Jaraguá e represen- \

tar a cidade na disputo. à Câmara:
, ,

.

.

rei, independente dê agradar
partido A ou B", continuou o

vice-governador.
.'

Para ele, entretanto, a pré
candidatura só deve ser co

locada no ano eleitoral, para
manter a "perfeita' harmonia"
da tríplice aliança. "Agora
o Estado precisa ter outras

prioridades, mas no início do
ano que vem vamos, colocar'
todos os nossos cavalos enci
lhados, prontos pata a monta-

ria" , finalizou:
.

bo pelo Democratas: "Se eu

decidir ser o candidato eu se- CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL

"Nenhuma outra legen
da vai colocar a colher nesse

mingau". Foi o que disse o
.

vice-governador Leonel Pavan,
sobre a decisão de o PSDB lan

çar candidatura própria ao go-
.

verno do Estado em 2010. Em
visita a Jaraguá do Sul anteon
tem, na condição de governa
dor em exercício, Pavan disse

que o partido não vai repetir a
postura das últimas eleições e

ceder a cabeça de chapa.
Na última, em 2006, com a

candidatura posta, os tucanos
declinaram para integrar a co
ligação que ficou conhecida
como tríplice aliança _ PMDB,
PSDB e DEM.· Pavan renun

ciou à cadeira no Senado
._ cumpriria mandato até 31 de

janeiro de �011 - para ser vice
do governador Luiz Henrique
(PMDB), que ano que vem

concorre a senador.

'Agora as lideranças do
PSDB estadual e nacional es
tão exigindo uma candidatura
do PSDB em Santa Catarina.

Não, tem nada nem ninguém
que me impedem de ser can

didato", afirmou Pavan, pre
sidente da sigla no Estado e

vice-presidente nacional.
À época, o PMDB prome

teu aos tucanos a cabeça de

chapa em 2010. Entretanto,
tanto PMDB como DEM � já
articulam candidaturas pró
prias. Os nomes cotados são
de Eduardo Pinheiro Moreira

e Djalma Berger pelo PMDB e

do senador Raimundo Colom-

Câmara vota hoje o projeto da reforma
.

Texto será apreciado em sessão extra e precisa de cirico votos para ser aprovado

, Votação, será após a ordinária

GUARAMIRIM

O plenário da Câmara vota

hoje a proposta que muda a es

trutura administrativa domuni

cípio. O projeto 'de lei comple
mentar, assinado pelo prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB), será
apreciado em sessão extraor

. dinária logo após a ordinária,
já em novo horário, a partir
das 19 horas. Por ser matéria

,§_ em regime' de urgência, a vota-
« - "".

g çao sera umca:
.

� Para ser aprovada" a re-

forma administrativa precisa

de maioria absoluta. (a meta- derrubar o veto. A votação
de mais um), portanto cinco tanlbém é por maioria abso
votos. Por isso, o prefeito ·luta. Ontérn, a assessoria de
precisará negociar com pelo ' imprensa' da Casa' mandou
menos um vereador da opo- .

- comunicado informando que
sição para conseguir implan- na sexta-feira, às 9h30, ocor
tar as mudanças defendidas

_
rerá a entrega oficial do texto

por ele. O texto deve receber da reforma, com a presença
emendas da bancada oposi- de vereadores, do prefeito e

cionista, que serão aprecia- -secretários.
das em plenário uma a 'uma. Entre as mudanças' pre-

, Se o Executivo não concor- vistas no texto original está a

dar com as mudanças e vetá- criação da Secretaria de De

las, o projeto volta para a Câ- senvolvimento Social e de três
mara, que poderá manter ou' fundaçõesmunicipais.
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NO BOLSO
. .

Cesta básica·centlnen na gangorra
Batata subiu 32% este mês. Já o tomate barateou 25% em relação a janeiro
JARAGUÁ DO SUL sobe e desce. O exemplo vem da

A. doméstica Terezinha de batata, campeã de aumento en

Moraes, 52, não esconde a pre- tre janeiro e. fevereiro. Confor
ocupação quando o assunto é o me o Procon, no mês passado,
orçamento, principalmente, ao o quilo do vegetal custava R$
perceber os preços dos alimentos 0,75 no estabelecimento mais

praticados nos supermercados barato entre os sete pesquisa
da cidade ..Atenta a todos os va-

.

dos pelo órgão. No início desta
lares, ela se revolta com o mon- semana, no entanto, ele alcan
tante cobrado, em suma, pelo çou R$ 0,99, consolidando cer

que considera o trio mais im- ca de 32%�de acréscimo.
portante do cardápio brasileiro: Na extremidade inversa da.
arroz, feijão e carne. "Está tudo _ balança está o tomate. Se há 30

muito caro, para quem ganha dias a fruta era vendida a R$
pouco anda sendo difícil passar 1,48' o quilo, agora os. consu

o mês", desabafa. midores já podem encontrá-la
Sempre acompanhada da a R$ 1,19. Outra variação posi

filha de apenas nove anos de tiva para a população foi a' do
idade, Margarete Medeiros, '38, arroz, que baixou em torno de
também já notou a oscilação roti- 7% durante o período.
neira dos custos gerados-pela co- Porém, os demais integrantes
mida. E, concorda com 'Ierezinha . da cesta básica não seguiram a

sobre a alta dos três itens tidos realidade de ambos os produtos.
.

como essenciais à alimentação O açúcar teve acréscimo de 21%,
da família. "Ienho a impressão o café de 0,7%, a farinha de trigo

.

de que não param de subir. Pen- de 13%, o feijão preto ultrapas
so em quem ganha só um salário sou os 5% de aumento e o óleo
mínimo por mês e ainda precisa de soja chegou aos 15%. Sem al

.. pagar aluguel, não sei como se teração ficou a banana branca, o
sustenta", diz. coxão mole e o leite tipo C.

.

De fato, alguns produtos da
cesta básica estão em constante.

Parece que o

dlnhelre que
- ganhamosjó n
vale mais nad

Manter o orçamento estóvetfste éA
um objetivo permanente de Morgo"
rete Medeiros. Mos, poro isso/elo
preciso coloC(Jr em prático olg
macetes, como por exe
filho junto. 00 superm
siná-Io oceconomizor.

'

o arroz pela marco, o restont
sempre pelo menor valor", conto.
Além disso, o auxiliar oqministro
tivo ainda costumo pesquisar pte
�os em dois, estobelecim�ntos do
cidade e só comprar onde o produ�o
estiver mais barato.

.

Margarete ensinou a filha a economizar e já conta com ajuda da meninaKEUY ERDMANN

Preço médio do cesto
básico nos capitais

• Florianópolis RS 172,00

• Curitiba RS 170,29

Produtos

RS 3,45

RS 5,37

RS 4,05

RS 4,17,

RS7,43

RS 8,�4
RS 4,19 "

RS69,89

RS 4,17

RS 6,87

RS 4,47 RS 3,57

�S 5,07 ! RS 4,35

RS10,43
.

RS10,80

RS 5,94
"

RS '�,72
• Porto AI.egre RS 186,36

RS 12,68 RS 6,38.
• São Paulo RS 184,72

• Rio de Jàneiro . RS 176,57�S 5,15 RS 5,99 RS 3,96 RS 4,01

RS79,13 ':JtRS65,34
� '..

'.J.. :

RS 2,34 RS 1,88
..

��

., R$l:>7,

* Dados do üleesereferentes iJ últimO' pesquisa realizada, no mês de janeiro
.

.-

RS 2,99 RS1,95

15,53

RS 8,93 RS 7,43

RS 7/19 RS 8,96

Trajetória de preços
em Jar�gu'á do Sul

RS 10,73 RS 7,88

RS 9,34 RS 7,31

RS 3,54 RS 3,11'
.

RS 3,08 -RS·3,42

RS25,74
.

: RS 33,90 �S31,80 :RS23,28

Leite 7,5 litros

Manteiga 750g

Óleo 1080 mi

Põo 6 kg

-

.

Agosto �� .�S .18!�.1! �.�� .. �� .. 2�6.'.�? ..

setembro' de RS 159,04 . até RS 234,93
'.' Ouiubró·························· de RS'1iÓ�64 ····················oié ·Rs·i.3aJi··
•••••••••...•.•......•.•....•.....•..............................•........•• � .

Novembro de RS 163,49 áté RS 241,79
Dezembro de RS 179,18 até RS 274:;1 1

.............................

Janeiro _ de RS 164,65 até RS 234.65
Fevereiro de RS i 5(5& até RS 244)8'

. ,

! RS 6,94 RS 8,89

RS 2,74· RS 2,87 RS 2,75

RS26,28 RS25,50 RS35,88

.

* Dados do Procon de Jaroguó do Sul
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Polícia investiga acusado de
, aplicar golp� da aposentadoria

SEGURANÇA

Jaraguó do Sul tem
um novo delegado >

Ricardo Ferreira iniciou trabalho essa semana'

Carteira de, Identidade, CPF,
Carteira de Trabalho e notas
fiscais de produtores rurais.

Segundo a Polícia Civil,
o golpe era aplicado desde
Z006, mas as pessoas come

çaram a registrar' boletins
de ocorrência no ano passa
do, quando perceberam que
estavam sendo enganadas.
No final de Z007, Diomário

,

foi embora de Gliaramirim e

não foi mais encontrado para
'explicar sobre o andamento
dos "processos" de aposenta
doria. A maioria das pessoas '

lesadas é idosa, com idade
entre 65 e 80 anos. A docu
mentação localizada na casa

do acusado está sendo ava

liada pela Polícia Civil e será
devolvida às vítimas.

Diomário está respondendo
,
em liberdade por estelionato e

será intimado a participar dê
audiências no Fórum, Cabe à

Justiça decidir se ele terá que'
devolver às vítimas o dinheiro
dos pagamentos efetuados.

GUARAMIRIM

A Polícia Civil de Guara
mirim cumpriu na manhã de
ontem mandado de busca e

.apreensão na casa de um ho
mem acusado de estelionato.
Eduardo Caetano Diomário,
35 anos, teria lesado mais de
ZO 'pessoas em Guaramirim,
Jaraguá do Sul, Joinville e

Araquari. Segundo o setor .de
investigações, Diomário pro
meteu às vítimas um falso
serviço para agilizar a aposen
tadoria e depois desapareceu
com dinheiro e' documentos
pessoais delas.

,
"

O suspeito de estelionato
estava sendo investigado pela'
Polícia Civil há cerca de um

mês. Diomário foi encontrado
em casa, no Bairro Vila Nova,
em Joinville, por volta das
shzu de ontem. Com o man

dado de busca e apreensão
expedido pela Justiça, os p.o
liciais entraram na residência
'e encontraram documentos

pessoais das vítimas, como

JARAGUÁ DO SUL

Na mes.ma semana em que
o secretário de Segurança Pú
blica, Ronaldo Benedet, confir
mou o delegado Uriel Ribeiro
no comando da Delegacia Re

.gíonal, [araguá do Sul ganhou
um novo delegado. Ricardo
Labes Ferreira, 36 anos, veio
de Presidente Getúlio (distan
te cerca de 30 quilômetros de
Rio do Sul) e está trabalhando
na Delegacia da Comarca des
de segunda-feira.

Ferreira é natural de Itajaí e
atua como delegado há cinco
anos. Além de Presidente Ge
túlio, ele já trabalhou em La

ges e Blumenau, O delegado
disse que foi convidado a vir

para [araguá do Sul pela De-
. legacia Geral de Polícia Civil,
em virtude da defasagem de

policiais civis no município.
'Ainda 'estou me inteirando

sobre o, trabalho, mas acredit6'
que á realidade' de [araguá do Sul
não seja muito diferente das ou-

, tras cidades onde trabalhei", co
mentou. Entre as ocorrências que
ele considera mais comuns estão
'os furtos, violência doméstica e

, embriaguez aQ volante,
Para o delegado regional,

Uriel Ribeiro, a vinda de mais
um delegado vai ajudar a agi:
lizar os inquéritos. Porém; ele •

destaca a necessidade de, pelo sarnas da delegacia da mu

menos, mais. quatro delega- lher", ressaltou. Segundo ele,
,dos e de mais investigadores o efetivo .deve ser reforçado
e escrivães para trabalhar no a partir de setembro, com a

município. Atualmente, [a- vinda de, policiais' formados
raguá do Sul conta com três na Academia de Polícia CiviL
delegados. "E também preci- O delegado também aguarda

.

Ferreiro veio de Presidente Getúlio e atuo como delegado há cinco anos

'Nomeação oficial,;r;;
necerá no cargo foi �ivulgada pelo se
cretário de Segurança Pública, Ronal
do Benedet, que esteve no'município
na terço-feiro. Ribeiro exercia a funçiio
interinamente desde a prisõo do dele

gqda JureínaWulf, há três meses.

Uriel Ribeiro disse que está aguar
dando'a nomeação oficial cómo delega
do regional. Ele acreDita qu.e a porta
ria que vai efetivá-lo. será publicada
no Diário Oficial do Uniõo ainda nessa

semana. A notícia de que ele perma-

a contratação de mais estagi
ários para a Delegacia Regio
naL No final do ano passado,,

quatro deles tiveram os con

tratos encerrados.

Carteiras de Trabálho foram encontrados no coso do acusndo de estelionato
,

Justiça d��ermina recuperação
da área do lixão desativado

DAIANE ZANGHELlNI

Comitiva reivindica melhorias ao Dnit
to das medidas é de 60 dias.A

.

sentença foi proferida em uma

ação civil pública do Ministé
rio Público Federal.

O novo plano de recupera
ção deve prever o monitora
mento das águas, conforme
a sugestão dos órgãos am

bientais, e 'a manutenção da
vegetação, sobre os tubos de

captação de gasese calhas de

drenagem superficial. O li
xão foi desativado em janeiro
de Z003.

SCHROEDER
O· juiz Diógenes Teixeira,

,

da Vara Federal de Jaraguá do
Sul, condenou o município de
Schroeder a recuperar a área do
antigo lixão da cidade, median
te a apresentação de um novo

Plano de Recuperação de Área
Degradada. O, plano deve ser

,

submetido à aprovação do lha
ma (Instituto Brasileiro doMeio
Ambiente) e da Fafrna (Funda
ção do Meio Ambiente).

O prazo para o cumprimen-

/

Orgão confirma que instalação de três galerias pluviais começa neste mês
JARAGUÁ DO SUL

Comítiva formada por re

presentantes da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de

, Moradores} e das associações de
moradores dos bairros Estrada
Nova, Tifa Monos e Água'Verde
reuniram-se ontem com Antô-'
nio Carlos Bessa, engenheiro do
Dnit (Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes)

seguintes locais: perto da Escola
Padre Alberto Jacobs (BR-Z80), na
Rua da Capela (VIla Paraná) e pró
ximo da rotatória nova de Nereu
Ramos. Segundo Ropelato, a obra
evitará, que ocorram alagamentos
na região, já que a tubulação exis
tente no local é' antiga e impede
que a água das chuvas escoe de
forma adequada. 'O custo total
previsto é de R$ Z40 mil.

responsável pela região, em [oin
ville. Um dos assuntos na pauta

, de reivindicações era a instalação
de três galerias pluvíais na região
do Bairro Tifa Monos.De acordo
com o presidente da Associação
de Moradores da Tifa Monos,
Valdecir Ropelato, o Dnit confir
mou que a obra ínícía.neste mês

.

e será finalizada até junho.
As galerias serão instaladas nos
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Combate voluntá·rio ao borrachudo
Trabalho realizado pela associação demoradores tem repercussão nacidade

-

GUARAMIRIM

Ao se falar de trabalho vo

luntário, costuma sobrar, vagas
para adeptos e iniciativas. As
sumir o compromisso com as

causas coletivas sem remunera

ção pode não ser tão atrativo no
primeiro momento, mas quem
pratica o voluntariado garante
o retorno. O metalúrgico José
Barbosa Rocha, 38 anos, pensa
desta maneira, Ele acredita que.
a recompensa está no próprio
trabalho ou no elogio. "Se en

trar no voluntariado visando o

lucro, você sai rapidinho", avi
sa. Há quatro anos ele lidara a

Amobam (Associação de Mo
radores do Bairro Amizade) e,

como uma atitude espontânea
puxa outra, há um ano José se

responsabilizou pelo - progra
ma de combate ao borrachudo.
'Antes tinha alguém que fazia,
mas ele desistiu e disse que não

.

.

v.oltaria nem que pagassem",
··conta.

.

. Em parceria com a Prefeitura,
a cada quinze dias José passa re
pelente nos riachos próximo, ao

.

bairro, procurando exterminar os
ovos do inseto. O trabalho de pre-

venção é reconhecido por Marli
. Kruger, 4� anos, proprietária de -,

um mercado no bairro. 'Antes ,

não conseguíamos ficar parado,
tinha que usar roupa comprida
o dia inteiro, agora eu nem sinto
mais os borrachudos", comemo
ra Marli. erra amoradora Mafal
daKlein; 67 anos, oborrachudo é
insiste: "Não dá para viver assim,
enquanto não limparem o rio de
fora a fora, não vai adiantar".

O próprio José alerta que o

problema não vai acabar, mas a

infestação já diminuiu, segundo
ele. "Procuramos' acabar com o

ciclo de reprodução do borrachu
do". José e o visinho João Carlos

. da Silva passam o repelente em

cerca de 20 pontos, adentrando
até 400 metros na rnata, "De to

dos os trabalhos que fiz, esse é o
mais interessante porque benefi
cia pessoas de zero até 80 anos,
além de atingir outros bairros,
aqui perto", define. José confec
cionou um colete com a identifi
cação doAmobampara "osmora
dores não se assustarem quando.
alguém estiver no mato".

WCIANADEAGUIAR José Rocha acredita no trabalho voluntário e solicita mais adeptos

Fenda no fúndo das casas aumento!, de tamanho e causo temor

Duas casas interditada,s

�urante a madrúgada
CORUPÁ

Na madrugada de ontem,
a família de Maicon Farias'
ouviu um forte estalo de' ár
vares quebrando. Ele chamou
os Bombeiros Voluntários e

logo foram abrigados em uma

escola próxima a residência,
junto com o vizinhoMilbauer.
'�s famílias foram refiradas às

presas porque atrás das casas

tem um morro que está coin
uma fissura de quase um me

tro, há perigo de desmorona
menta", explica o presidente
da Defesa Civil, Ernesto Felipe
Blunk. As residências ficam
na Rua Otto Hillbrecht, no

:5 B�irro Bomplant. Blunk conta

5 que em janeiro outra família,
� vizinha de Maicon, já foi reti
� radado local com o risco de.
<,

soterramento..
0-

S Os Bombeiros Voluntários
� isolaram o local e solicitaram

o desligamento de energia à

Celesc, e ontem retiraram 9S
móveis das casas. "O proble
ma se alonga desde novembro
do ano passado, a rachadura
está auinentarido e ainda te
mos' que decidir se é viável
retirar as árvores 'que pende
ram", afirma Blunk. A expec
tativa é encontrar uma solu
ção e iniciar as obras em, no

máximo, 90 dias. "Precisamos
esperar a terra secar", diz. As
três casas no Bomplant devem
ser demolidas.'

A Defesa Civil solicita que
a comunidade informe as

possíveis áreas de risco para
prevenir novas ocorrências.
"Não há muito que fazer, de
vemos evitar outros desastres
e esperar que a chuva diminua
para começar o trabalho", diz
Blu� A Prefeitura informou
que uma casa foi alugada para
abrigar as duas famílias, du-

. rante três meses.

.

Casas recebem .'

identificação'
GUARA.MIRIM

A Secretaria de- Planeja
mento colocou ontem a iden

.

tíficação de interditado em 15
casas entre o Bairro Amizade,
Rua Maria Zastrow eMorro do

·

Schmidt: O encarregado-de se

tor, Daugmar do Santos, explica
que as famílias já estão abriga
das, mas a Prefeitura lião tinha

· a faixa para indicar as residên
cias em área de risco, "Soube-

· .mos de pessoas que estavam
roubando telhas e outros ma

teriais das casas, e também
de moradores dormindo no

local", informa Daugmar. Ele
diz que alguns moradores
queriam voltar ao lar, mesmo
sabendo do perigo. A previ
são é demolir todas as casas

vedadas. Para contribuir com
a campanha de doações de .

móveis da' Prefeitura, o tele
fone para contato é no 3373-
0247, com Cássio e Natália,
ou 9992-8948, com Daugmar.
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Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Palio Fire
ENTRADA + 60-Parce!Qs a partir de

R$ (2)

,

i. �50% à vista + liO parcelo; de R$ 313,00 f�os na modalidade de C.D.C. sem troce.

!'J � pintura sólida a portir de RS 25.0cq.OO à vista sem troco ov'�om entrado

na lJtodalidadede C.O.C. sem troco. (3) Sieno Fira.4 portas, básiço,
troco ou com entrado de 50% à visto + 60 parcelas de R$ 413,00

Fiaf com reduçôc do IPI paro todos os vekul��2�roKm
Siena Pire
ENTRAI)A + 60 Parcelas a partir de

R$413�
,..,...

JAVEL eo�cessionária FIAT. Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 � Jaraguádo Sul > se - www.javel.com.br

O gatinho João Vito Saninho dia 9 poro. or:UI::�: com�Ietou seu 10
Todo família desejo muit pOfPo� � do mamãe.

. . os ellclI{odesl

I
O

_

Parabéns para a fofinha Àmanda �a Silva
Mafra, que amanhá completa 2 an.ln.hos. Os
pais Daniele e Juarez desejam felicIdades.

.1'Ói-gradtJaçÕO lePG.
O triermdo·sabe .

quem tem conleúdo.
.

- .

.

SI.ut:AENAU i B&USQVE I-G_Rif.(l·JND�IAL I !TAJAi .ILAGES .'

PQN\!:RQDE 1 RIO DO SUl·,I.ÇONVENIO COM CHILE E �GENTINA

, Andréia que dia 23
Parabens para iversório, e para seu

comem?�OU se_u a�ci 22 'completou 4 me·
filho Vin�cluS, q�i !driel, padrinhos e avós
ses de vIda. O P

. f I·cidades.desejam mUItas e I.

Comp\eta 2 <

aninhos hoje.
ii lindinha

loana Decker
\{roisch. lodos
os fa",i\iares
mandam es

para\)éns �
ilesej�m.mUltaS
felicid�des\ .

No foto o
.

pequeno
..Morionno .

Mino"ti, nascido
no dia 24/1

trazendo muito
alegria paro
os orgulhosos
padrinhos Doysi
e Alexandre e'
paro os avós

Marlene e Olívio.

MinoUi:

Parabéns poro iJ fofo Ariane MorganoVolkmann que comemorou idade novo dia 9.
Quem mondo os parabéns é o primei Mônica

e André, e os tios Alcindo e Simonho.

Os familiares
e amigos'
desejam
muitas

felicidades
poro Rafael
�oltolini. que,
comemorou
idade nova
dia 24/1 e

Cristione
Regina do
Silvo dia
30/r.

_

Mais informações:
0800 729 9009

www.icpg.com.br
','" ,

UNIA5SELVI
IAi'JHG

.

.

. Cleonice e o maninho
Os paIs Ed�mlr euitas felicidades para. a

Felipe, �eselam m
da Carolina Hornburg.

, p:rinceslnhd� F1etrncao�pelou 9 aninhas.
que Ia. ".

Parabéns para
o gatinho

Murylo Paulo,
que dia •

7 completou
30ninhos.

Todo o família
em espeçiol o
dindo Donye
primo Moryo
desejam

.

felicidades.

Parabéns aos
irmaos Henrique
T. Fodi que dià
t 6 completa 5

anos, e Eduardo
Fodi que dia 11
comemorou 8 .

anos. Os pais
Antonio e Márcio

.

desejam muitas
felicidades.
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PENSE NISSO!
Quanto mais você cQnseguir olhar com bons olhos poro os pessoas, mais você
se sentirá feliz. Todos possuem qualidades dignos de odm_iroção. Embora nin
guém de nõs seja perfeito ..Mos, por que insistir no descoberto dos defeitos
dos outros? E melhor olhar sempre com bons olhos. Melhor poro nós e tam
bém poro os outros.

[NOVO;Q�LEÇADº�\ .,.
i Já estó ..cert9�Ouelll·assu,!!1I�'i�\Pe,J�9��I.�.i.�eQional-fo!o ':<;'"
t.· delegado Uriel.R.ibe.i.ro: GosteiLH.o.mem s.e.' r'.i ..o.,.int.. e Ii.ge n. t.. e.· e. �.;.'.'.•... '.'.'." .. '.' -, ,

�.
. . '

.•..... '.' ... _ '., """_ '.'.' �.. .. ". "_ .. "

...� recebe muito bemc imprensa:'Bolefbro'nco: .

." ..
'

... '" .,
'. ';

E.""
" ,

:; ,- '. c', .; -. ., ',',;
-

<\-;��.r,
,r

LEITOR 0.0 DIA
O leitor do dia é o meu amigo Hidolgo
dos Anjos. Ele lê o coluna todos os dias
poro ficar antenado no que rolo de
melhor no sociedade. .

ESPAÇO ABERTO '

"Coro Moo: comentando sobre ternos
de bilheteria no armário no tua co

luna de ontem', o principal é. ter no

armário (e vestir, certamente) uma

camisa Individual Cult Gold com

botões de cristal. É cloro que meu

comentário é porque faço porte do
Conselho do Dudolino e estou fa
zendo meu MKT.. Talvez não tenho no

promoção do Komisão, onde sempre
. fui cliente no tempo de Joroguá, pois
o produção foi limitado e o camisa
custe uma grano. Mos se .olguém se

interessar posso mondar fazer espe
cialmente. Abroços e parabéns' poro
o tua coluna que leio com prazer to
dos os dias",
BElO OPPERMANN, EMPRESÁRIO E
CONSELHEIRO DO GRUPO DUDALlNA•.

NAS RODAS·
• Depois do susto com os ventos que
afetaram os estruturas de suo' coso,
o meu amigo "Paraná", do Smurf's
lanches, está o mil e agitando um dos
estabelecimentos mais antigos do ci
dade.

, •. O diretor do Felows, Augustinho
Buss, certamente será o aniversariante
mais festejado desta quinto-feiro. Pa
rabéns!

• A sempre elegante Rito Grubbo,
. também é uma dos mulheres de nosso

sociedade que merece todo o respeito
. peles seus gestos solidários com o 'co
munidode joroguoense.

·FUXICO
. Sobe aquela moreno bonito, do tipo
'que arraso "trocentos quarteirões"
por onde posso? Pois é, depois que
'Iorgou o seu bafe milionário, está
vivendo outro vida. Além de estar
mais belo e sensual (e olho que
elo já é mãe), o suo novo paixão
despertou suo libido e todo o suo

felicidade.
.

MODERNOS
Olho só. Os boiadeiros de plantão
já elegerom um dos lugares deste
verão: o Botequim São Francisco. A
coso, que só começo o esquentar
depois do 22h, vai até os três do
motina. Mos, nodo impede que os

mais animados tomem outros tatos
e continuem o ferveção. Onde fico?
Em Joinville, queridos!

É PRAACABAR
A atriz holywoodiono Jennifer
Aniston, o ex- Bro{Pitt, disse num

programo de TV que: chorou 00

encontrar um fio .bronco nos seus

cabelos. É pro acabar! Minha fale
cido avó, Dono Ag'uido Gonçalves,
diria que isso é fálto de uma pilho
de pratos sujos poro lavor.

DE VOLTA
Depois de muito tempo parado
voltarei o ocupar uma cadeira no

solo de aula. Eu escolhi o Fomeg
poro fazer o curso de Direito.
Gostei do atendimento vip e do
estruturo do entidade. Valeu!

RASANTE'
leonel Povon, o governador em

exercício, fez questão de ir à Se
cretariá de Desenvolvimento Re

• Dia sete de março, -durante festança
'

gionol durante o suo possàgem em

daquelas no Juventus, tem o lonço- Joroguá no terço-feiro. O motivo:
mento oficial do site do grupo de pn- cumprimentar o secretário e com-

gode Nosso Conceito. ponheiro lia Tironi.
.

,

. :;:SPORT .�/J,
..

.

..5.!!:lrr>�<..X7 I

I
Troféus e Medalhas

., ..�3.ZZ5.::�. :
A bonito Bruno WestphQI Borgen, também e uma dos
top 10 do site wWw.moogoncolves.com.br

.

Hoje é dia de curtir o bar O
Meu Boteco. As quintos-feiras não

têm pro ninguém. O ambiente
loto de gente cem alto astral.

• 'Amanhã, mais conhecido como

sexto-feiro, no' Bierbude, vai
ter o Festa Sambando. Volto 00

assunto!'

O meu abraço de hoje cheio
de energias positivos, vai poro o

meu camarada César, do Bel Frio.
Garoto gente boa que também lê
{I coluna todos os dias..

.

• Nõo ousem esquecer! Hoje o

meu amigo luiz Carlos Buzzorelo,
. o Buzzo, estréio mais um

aniversário ..Por favor, liguem
poro ele.

• O mel! amigo e radialista
Valéria Gorges, do RódioJoroguá,
já está preparando os quitutes
poro comemorar dia 25 o idade'
novo.

• Acesse o site www.

moogoncolves.com.br e confiro
os melhores fotos do Festa dó
Casarão e do Estação do Tempo.

• Quem sobe foz o hora não

espero acontecer

• DOE SANGUE!

• Com essa, fui!

"Raros são os homens
dotados de bastante
caráter poro se

regozijarem com os'
sucessos de um •

amigo sem uma

,sombra de invejo ,
ÉSQUILO
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CRÔNICA

• kellyerdmann@gmail.com

KELLY ERDMANN,'JORNAUSTA.

No muro das·

.Iamentações...
. Há quem seja feito imã para os traídos

do mundo. Basta conhecer ou reencontrar

alguém e plim: o ser conta alguma história
de substituição e, muitas vezes, nem perce
be que o relato, na verdade, o inclui, afinal,
é sempre o último a saber detudo.

Outros atraem metrossexuais doidos
pelas novidadesda cirurgia plástica e inte
ressadíssimos nas tendências dos salões de
beleza. Qualquer procedimento vale desde
que mantenha tudo em cima bem ao estilo
da "beleza" típica de David Beckham e sua

respectiva Victoria. Santa paciência!
Tem também quem proclame, de forma

inconsciente, pela companhia dos eter
namente em crise existencial. Não conse

guem descobrir se casam ou compram uma

bicicleta, nem se preferem azul a vermelho
ou se seguem a carreira de relações interna
cionais ou a trocam pela vida de Amélia.

Mas, ela não. No Caso dela é impos
sível repelir apenas um tipo de pessoa.
Os lamentadores a procuram de manei
ra desesperada desde os primórdios da
vida. Há, inclusive, a suposição de que
na testa esteja escrito em letras garrafais
e luminosas algo do tipo: Seja bem vindo,
você acaba de chegar ao muro das lamen
tações! É só um 'probleminha aparecer no
círculo de convivência e pronto, lá está
ela escutando as lamúrias alheias. Muitas

,

vezes até se percebe no meio do tiroteio,
do fogo cruzado de acusações e atitudes
não compreendidas.

Certa ocasião resolveu restringir o aces

so, cercar-se contra os lamentos externos. Já
existiam tantos deles dentro de si mesma,
precisava de um tempo para tentar acertar
os próprios ponteiros. Tiro na água. Foi
acusada de insensibilidade, egoísmo e falta
de senso comum na primeira tentativa de
bater a porta e deixar os problemas de ou

trem do lado de fora de casa. Sonhou com
um campo de força que expelisse todos os

que anunciassem no ar reclamações sobre.
a esposa, o marido, o vizinho, o chefe, a

empregada doméstica, a falta de sol, o ex
cesso de chuva, o vice-versa, a vontade de

largar a vida e nascer de novo. Poderiam,
.

pois, mudar a rota e esquecer a existência
do muro das lamentações por alguns dias,
seria: tão estimulante, tão bom!

Mas, nem querendo. Ela conseguiu di
minuir a incidência, porém, não a ocorrên
cia. Deveria fazer faculdade de psicologia
(ó a sugestão que a circunda!) aí tinha como
cobrar pelos minutos perdidos, pelos ouvi
dos gastos, pelos conselhos consumidos.
Escolheu cursar jornalismo, vai entender!

NOVELAS

VARIEDADES---------------,----

IÍ Cine Shopping 2 .

• Morley e Eu (Dub)
� (14h20, 16h40, 19h, 21h20 - Iodos os diaS)
• Cine Shopping 3
• Um Faz de Conta.que Acontece (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 191140, 21h30- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade i
• Um Foz de Conta que Acontece (Dub)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30 - todos os dias)
• ModagoscOf 2 (Dub) (14h10 - todos os dias)

• Cine Cidade 2

.

• Coração de Tinto (Leg)(15h, 17h·-todos os dias)
• Surpresas do Amor (Leg) (19h, 21 h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Noivos e'm Guerra (Leg)
(14hl0, 16h;17h50, 19h45, 21h40.-todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Se Eu Fosse Você 2 (Leg)
(14h30, 16h30, 19h3Ó, 22h -Iodos os dias)

,

• tine Mueller 3 ,

'

• Um Foz de Conto que Acontece (Dub)
.(14h10, 16h15-tod��osdio�).

,(;Zi�
,.,: .. ,

SALVANDO
UM VIM-LATA

Relacionamento

co� cão especial
Mark levin mostro o r,elação .que

montinho com o cachorro tão querido e

do angústia causado por seu envelheci-.
mente e suo doença. Mark·se coloco com

humildade 00 admitir suo dificuldade
inicial em aceitar o idéio' de adotar um
animal adulto e, mostro como o amor

.

que se desenvolve entre donos e cães
independe do origem do animal ou do
tempo de convivência:

NEGÓCIO DA CHINA
.Joelmo descobre que Antonello não dormiu
em cosa. Heraldo e Luli se incomodam com

o presença de Edilzo em coso. A vilã revelo iJ
Luli que o dono do armarinho financiava seu

. namoro com Zé \Boneco. Joelma fico nervoso

com ti desaparecimento de Antonello. Júlia é
.

consolado pelo filho. Diego diz iJ mãe que seu

re.gistro pode não ser cassado. Dolva, Odilon, Zé
Boneco e Zuleika preparam uma festa de boas
vindos poro Flor de Lys. Flor de Lys soi do hospi
tal. Abigail se animo quando Adriano falo mal
de Júlia.

-TRÊS IRMÃS
Eros e Gregg coem em uma armadilha. Bento e

Doro se desentendem por couso de Baby. Alma
converso com Pacífico sobre seu plano. Gennoro
tente ouvir o converso de Xonde e Excelência.
Leonora fica irritado ao ver Natália com Nél·
son. Sueli conto o Juliano que foi obrigado
o ob·ondoná-Io. Waldete encontra os pois de
.Morino. Sueli visito Excelência. Glauco co

memora com Violeta o destruição do butique
de Walquírio, que é preso. Anocleto esquece
o celular no quarto de Suzana e elo consegue
ligar poro coso.

Corrida
Mortal

Após um colapso no economia ame

ricano os presídios passem o ser contro
lados por grandes corporações que explo
ram transmissões em pay-per-view de um

evento chamado Corrido Mortal. Jensen
Ames acabo de ser preso e é convencido
pelo diretoria do presídio o tomar porte
nesta corrido.

"-"i};
l'

'*$

CAMINHO DAS íNDIAS
Roj descobre que Duda está no. índia. Loksmi
conto o Amithob que Suryo disse que ele é o

culpado por não terem um fil�o homem. Leinho
tira satisfações com Camilo. Raul contrato Moyo
como suo secretório no índio. Murilo aviso o.

Raul que Roj estó vindo 00 Brasil poro fecha
rem negócio. Dudo telefono poro Roj e ele vai o
seu encontro no hotel. Wol aviso o Codore que
Ramiro jó preparou um documento poro o divi
são do empresa. Yvone se prepara poro deixar o
coso de Silvio. Roj encontro Dudo•.

CHAMAS DA VIDA
Tomós chego e Ivonete o.broço Cazé. Tomós jogo

. charme poro cimo de Suelen e o ,convido poro
ir 00 sambo. Suelen aceito. Beatriz vai dormir
no quarto de Vivi. Beatriz diz que não consegue
controlar o vício de adrenalino de Antonio. Vivi
diz qUI! Demoro quebrou a corrente de confian
ça que elo tinha nele. Demoro diz poro Gui
lherme que nunca mais vai esquecer o olhar de
Vivi quando elo ficou sabendo o verdade sobre
Lincon. Morgoreth vai até o cosa de Antônio e

diz que ele não pode bater em Demoro.

OS MUTANTES-
CAMINHOS DO CORAÇÃO .

Luciano e Melquior se reencontram. Erico vai
poro coso de Teófilo. Ela cO,nto que virou uma

mulher-biônica. Irma e César resolvem ir dis-
.

forçados 00 casamento. Oráculo coloco uma

músico romôntico e começo a dançar poro Noti.
Elo viro o rosto, mos ele não desiste. De repen
te, Noti mudo de idéio e diz que iró dançar com
ele.' Ele solto Noti e ela lhe dó uma joelhado.
Lino fica furioso. Bionto chego no hora. Ágata
olho pelo janelo e aviso que tem 'um homem.
Érico se apavora 00 ver que é Ezequiel.

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

Rihanno é
agredido

. Rihonno cancelou suo festa de 21
anos, que deveria ocorrer no próximo
dia 20, em Novo York, porque que o

cantora teria sido agredido por seu
namorado Chris Brown, depois de
uma brigo dentro de um corro. Elo
odiou também o show que faria no

Malásio. Rihonno deixou o Hospital
.Cedors-Sinoi de los Angeles nesta

madrugado, saindo pelo porto dos
fundos poro evitar o imprenso.

,Solange Couto
quer fazer novelo
Solange Couto é daquelas mulheres
que não conseguem ficar parados.
Seu trabalho é seu combustível e o

atriz, que acabo de voltar o gravar
Três Irmãs, do Globo, já penso em

emendoroutro trabalho. Seu maior
desejo agora, é entrar poro o elenco
de Cominho dos índios, de·GIÓrio
Perez. "lembro que isso jó aconteceu.
Saí de Começar de Novo, e logo entrei

. em Américo, do Glória", conto elo.

Newton falo
de adversário.
Após suo eliminação do Big Brother
BroSil9, Newton admitiu que não gostou
do vitória de Ano, suo principal odver
sório. "Não estou feliz de perder um
paredão poro elo, elo é muito mimado
e não estava jogando". O brother ainda
comentou que não se arrependeu dos
discussões que ·teve com o cotorinense
no período de confinamento. "Não me

. arrependo de ter brigado com o Ano.
Sou esse coro mesmo". .

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

A frente frio se afasto do Estgdo, mos ainda
provoco chuva isolado entre o madrugado e

início do dia, melhorando gradativamente 00

longo do período.
� Jaraguâ do Sul e Região'

SUDOKU .

SOBRE o J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte" O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com n�meros de 1 o 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO � fases !la lua

CRESCENTE CHEIA . MI��GUANTE NOVA

(\..2j2 9{2 16/2 25/2

SÁBADO. . DOMINGO

MíN: 13° C MíN: 15° C
MÁX: 28° C MÁX: 24° C
Sol Sol

HOJE

E)
..

MiN: 20° C
MÁX: 2r C "" ,

Nublado com pancadas
�e chuva

SEXTA
MíN: 14° C
MÁX: 26° C
Sol

)(
GÊMEOS· .

(21/5 a 20/6)
As crenças que
deram segurança
a'Você desde muito

. tempo, agora começam a ser

coloçadas em dúvida. Não tenha
medo de mudar o que achar ne
cessário, .ou de procurar algo mais
consistente com relação à sua fé e
filosofia de vida.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Com a entrada de
Vênus em seu signo,
o egoísmo tende a

aumentar mais. Portanto, apro
veite a tensão que Plutão prQvoca
e aprenda a lição. Com humor
sarcástico e imensa vontade de
resolver pendências, pode exage
rar na agressividade:

.

tOURO
(21/4 a 20/5) ...

.

Hoje éum dia delicio
so para se divertir.
Você está corregado

de energia e deve distribuir sua
simpatia e bom humor para as

pessoas à sua volta. Suas emoções
. estão intensas e não vai dar para
fugir disso. Sucesso profissional
garantido.

,..."
CÂNCER

�........J (21/6 a 2117) .

;��f� Transfonnações pro-
: ; fundas que não fa-

zem sentido podem
trazer à tona toda insegurança
que tenta esconder há muito tem
po. Procure ajuda em quem confia.
Se abra, não acumule duvidas .

Entenda o que está acontecendo
com as emoções.

� ��a2218)
:: '} Muita coisa pode

...,� mudar em sua vida.
Relacionamentos

funcionarão como catalisadores
de profundas mudanças na
maneira de ser e se dar. É hora de
se libertar de antigos padrães de
funcionamento. A fase continua
limitada nas finanças,

. SAGITÁRIO
(22111 021/12)

'J1 Trabalho intenso é

( { a marca desta fase.
Com a retrograda

çãÍl de Saturno-em virgem você
pode sofrer com o excesso. Des
canse profundamente sempre que
possivel. Aproveite a passagem
de Vênus pelo signo de Áries para
namorar e se divertir.

#UBRA(23/9 a 22110)
Amores e filhos
serão motivos de
muita álegria. Apro

veite a fase de alta energia para
se divertir. Sua criatividade estará
muito alta. Hoje particularmente
você se sente móis voltado para
as emoções, tanto as suas como
as de quem ama.

nr
VIRGEM
(23/8 a 2219)
A tensão dos últi-

. mos dias termina e

você pode relaxar
co,,! mais tranqüilidade seus

projetos e planos de tmbalho.
Acredite que o pior já passou e

que agora começa uma nova fase,
pois sua consciência não é mais a
mesma: você cresceu.

ESCOR�IÃO
(23/10.021/11 )
Procure ter

. :

discernimento e

não permíta que a

confusão a�rapalhe
suas decisões. Não assine .!)lnhum
contrato, nem feche nenhulRl
negócio. Procure compreender
fortes emoções que reaparecem
em seu coração.

� CAPRICÓRNIO
� .11\., (22112 a 20/1 )

,..f,. . Mesmo que a vida
não esteja sorrindo
para você, não

se preocupe. Basta você refletir
.

sobre suas escolhas e mudar o

que fof necessário. O trabalho e

o amor passQm por reavaliações.
Isso não que dizer que deva
terminar o que começou.

.

O. CORREIO DO POVO m.
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ANIVERSÁRIOS

12/2
Aldir Alberto Klabunde
Carlos Roberto Carvalho
Francieli Jardim
Geovana Rauber
Gervásio Schreiber
Guilherme Muller Rosa
Hary Koch Junior
Irici M. kiatkowski
Isabel Cristina Freberg Benkendorf
Ismael Vollz
Jackson André Floriano
João David Hinteregger
José Schmoeller
Kátia C. S. Rueckert

. Larissa Shtwerdt
Lauro Pe�ato
lourival Silveira
Luiz H. Hock
Maria Avelino Tecilla
Patrício Salles
Rosane Anelise Wortmeyer
Silvino Kuchembe
Sirlene Terezinha Knechtel
Tiago Felipe ·Bussolaro
Veoeranda Kiatkowskt

, j;

Vitor Uller

DIVIRTA-SE

Teste
A sogro sairia pem um passeio poro
testar seus genros.
Elo sai com um poro o velho logo .

do cidade, e se atiro nele. º genro
mergulho e solyo o sogro.

.

No dia seguinte, ele encontro um

çarm e um bilhete: "Do suo sogro que
te orno".
Repetiu o mesmo procedimento com o

outro genro, que tombéni o salvou.
Ouondo elo saiu com o ultimo genro,
se atirou no. logo e ele deixou elo se .

afogar.
No dia seguinte ele encontrou uma

Ferrari com o bilhete:
"Do seu sogro que te orno"!

•

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Os principaiS

. acontecimentos de
sua vida, bem como

sua energia estarão voltados para
os relacionamentos. Algumas con
fusões podem tentar atrapalhar
suas decisões. Enquanto não tiver
certeza que dos PQS�OS que .deve
dar, não faça nada..

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Alguns confli�os
.....,,,., podem estar tiran-

do seu sono. Suas
emoÇões estão confusas, mas você
sabe que não pode mais adiar.
Procure abrir espaços em sua vida
para as mudanças necessárias.
Não se assuste com a velocidade
das coisas.
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Ouinto-feiror 12 de fevereiro
- London, Puh: o pagode rolo noite adentro no polco do coso com bando
Kibellezo, em shaw que começo às'2211. Acessos: primeiros lotes' o RS 5,00
feminino e RS J 0;00 masculino, cobrados o partir dos 21 h apenas poro
úree inferno, sendo o deck do C(lSO com acesso livre.
- Estação do Témpo: hoje é noite de Ouinto Vip no point, que traz o conj�nto
Mortinho, Doãn e Os Pulgas para fazer seu showde pagode. Acesso: RS 5,00
íeninlnne RS HI,OO mascu!ino� cobrados a portirdos21 herus,

,

- Momma Cluh, Pomerodé: foz bàlo�o�erttmejo com duplo Mono &Gabriel
00 polco, m!lndondo os melhores no gênero uníversit,álio, Acesso: lemin'
fr

'

asconno R$ 5,OO.lnícin à 30 mlnolris.
'

ap
;4
bom acesso livr.e. "i,;.

. ,

- EstãÇã()'do Tempo:'traz bandp Alto Rotaçâ1i para mterpr�tor chís
iVO.no point.Acesso: RS feminino e RS 12,O�

c o partir dos 2i horas. + ",
.. .••... ,+

- a.ierbudé: proJfloçõo.do� prumote N:arl,och eThj�go.Matt a

Sambando Com Elos apresento 11 convidad�s VIP do coso como hestess do
. evento, que terá anim�ção do conjunto.Maréinho Doãn e Os Pulgas,mais J)J
Xalinho. Acessos: ingressos antecipados �stüo OQ valor de RS 10,00,
disponíveis na loja piscoíhéque�no shopping.lníciQ �s22 h(lro"$.

,

- Caramba "s, Indaial: apresento o atrnç{jo in,ternocional Ricky Ryon, com
repertório direto do Argentina paro promover o agito no pista do cosO';
Acesso: valores nüo divulgados. Início 11$23 horas.

VARIEDADES-'-------=-----�_.:_______--

e Çúlturo doCentFo·Universl. ie Jora�uá do SOl: ret�"
mil

/ ."
jto üe e�posições �á .Bibliot�ca Polire Elemar Scheid, qnexQ 0'0

cam�us do Unerj. A órtistó pliÍstica Fai�iana lang�r:o loos:inaugúroiJ o ex:..

�o;siÇão '''Pontes domundo·tod'o': no terça-feir�r,. O?trabolho�;permanecern.

".!nostrà até;9�ia 27. A visitação é gratuita.de;s�guJ1�a a sexto-feira,. dos.
8h os 22h, e áôs sábados das '8h os 13h:A bibH9teca está localizada na

Rua dos Imigrantes, 500, nó Bairro Vila Rau:ln{ormações pelos telefones
(47) 3275-8253 e 5275-8233.�

BARG

. Jantar D'ançante,
A Associa'ção Recreativo Cultural Rio do luz "Salão Barg", �e Jaraguá do Sul.

promove o Jantar ücnçante, sábado (14), os 20h. Os ingressos poro Q baile e jan
tar custam R$15. Os convites somente poro o baile podem ser adquiridos enteei
plidamente por RS lO, nos seguintes locais: Flash Vídeo da Borro, Supermercado
Rio da luz, Posto Mime .da Walter Marquardt, Posto Rio do luz, Supermercado
Krueger. Informações nos telefones: 3376-2184, 3376-0634, 3376-11-60.

EDrTAL
MARGOT ADELlA 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 Titulós contra:'

Margot Adelia Grubba Lehmann, Ofidal faz Saber que por não terem sido enconíradôs pessoalmente nos endereços a mím
fomecidos aos que interessar Que os presentes Editais vire:m olJ ,dele bve�m conhecimento, que qeu'yn�rada
neste Ofício para serem protestados comra os responsáveis, apos decorrido o prazo de 03{tres) dias úteis,

�rotocolo: 99761' Sacado: RAQUEL CRiSTINA MODAS LTDAME' CNPJ: 09.401.838íOOO
Cedente: VALPARAISO INDUSTRIA E COMEROIO DE CONFECCOES CNPJ: 73.258.3861000
Número do Título: 54627B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO Dl) BRASIL SA 'Data Vencimento: 0510112009 Valor. 343,00

P';;locolo Wz456 -S���do�ANSELMcjLiBÃRÕÕNÉTO-'-"-'-CPF: 05:;.838.759-99
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.7841900
Número do Titulo: 55049311413Espécie: Letra de Câmbio
APresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento:.2910112D09 Valor 272,29

Protocolb:tõ2457 Sacad;;:'FABIANA PEREIRA DOS SANTõS--CPF: 004.263.579,90
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTiL LTDA CNPJ: 01'.209.7841000

,

Número do T.itulo: 462901 (35-3Espooe: Letra de Câmbio .

Apresentante: ABS EMPREENDIME�O MERCANTIL LTDA ,Data Vencimento: 29101!�009 Vaiar: 354.72.
Protocoi;:iÕ2473-S;;d;:'GRÃCÕN'FÊCCÕESLToA'--"-'---éNPJ: 04 960.1851000
Cedente: MODULAR TRANSPORTES LTDA , CNPJ: 88.009.0301000
Num�ro do Título: 462937 EsPécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

'

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . Data Vencimento: 28/0112909 Vaiar: 67.50
_

Protocol;i02619 Sacado: DROGARIA E FARM SÀRAFARMALTDA :- CNPJ: 09.464.440IOW
Cedente: MED CLAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOJ; LTDA CNPJ: 05.663.5551000
Numero do Título: 130184B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

.

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Véncimento: 2510112009 Valor. 353,45,

p7��i;�iõ2633-'S;;d�;·ÔÕÜGLAS'SCHINKE"'·-----·CPF:'ÔÕ6.417.249-00
.

Cedente: IPK CONVERT GNV MEC E COM LTOA M CNPJ: 02.544.3671000.

Número doTítulo: 648411-3 Espécie: Duplicata cle Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 1010112009 Valor: 305,00

Proto;;;�1õ2729 Saca';;ÕFICINAMECÁ�ICÃROLAND LTÕÃ�"--:-"'CNPJ 02.959.0461000
Cedente: MANNES MANGUEIRAS EVEDAÇOES LTOA CNPJ: 80.645.286/000
Número do Titulo: 076571013 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1510112009 Valor: 319,88

Protocolo: 10282; Sacado: FELIPE RODRiGUES BUHR�---CPF: 293.554:638-55
Cedente: SHOPPING SHOW tTDA CNPJ: 04.669.8841000 .

Número co Titulo: L08/011 Espécie: Duplicata de VeQda Mercanbl por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data VenG1mento: 30101i2009 Vaior. 603,50

P��I�o: 102853"Sacado: UNIFASHiõN IND E CmJ UNIFORM5iJM' CNPJ: 02.988.2191000
Cedente: VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA CNPJ; 72.484.7851000
Número do Titulo: NF9409·2 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicaç!io
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 2610112009 Vaiar: 851,28

Faz por intermédiodo presente Edital,�ar� que QS mesmos c0!:11parecam n�ste Tabelionato, à Avenida Marecnal Deocoro da

��1�;:' d;��i���1j{��i���gi;'�m�:;odg�:��f;gn��:��ObhOtsq�§:o8� o taz, S00 a pena de serem os ref�ndOS. protesta�os ...
Jaraqua do Sul, 12 de Fevereiro de 2009

Benefícios Reais
A Sociedade Educacional de

SaIO ta Catárina promove o palestra
"Virtualizilção - Benefícios Reais"
em parceria com o Microsoft, hoje,
às 18h, no Auditório do Sociesc, em
Joinville. O especialista Tibiriçá Rosa
Cibih vai apresentar os seguintes te
mas: a otimização dn disponibilida
de dos sistemas e simplificação do

administração dQ armazenamento'
e melhoria no recuperação diante
de desastres com as tecn'ologias da
família Windows Server 2008. A co- ./

. pacitação é gratuita. Os interessados
devem buscar mais informações pelo
(48) 3878-4322.

�minário Regional
o VIII Seminário Regional de For

mação para os Operadores do Sistema
de Garantias dos üireltos do Crtança
e do Adolesceille do Regional Amvali
do ACCT será realizado no dia 3 de
março, dos 81t os 17h, no Seminário
Sagrado Coração de Jesus, em Coro
pá. A intenção é promover, garantir
e proteger os direitos dos crianças
e dos adolescentes" articulando so

ciedade e poder público poro fazer
vclerc üoutrlnn-du Proteção Integral
e o princípio da Prioridade Absoluto.
Informações .nns telefones 3375-
1171 ou - 3374:0489.

.

Processo seletivo
O processo seletivo de contratação

de professores substitutos poro o Ins
tituto Federal de Educaçãp, Ciência e

Tecnologia de 'àonta Catarina (IF�SC),
antigo Cefet-SC está com os inscrições
abertos até o dia 18 de fevereiro. As va
gos são oteredâns.em 'Florianópolis e

Jaraguá do Sut�·Os interessados devem
se inscrever no'JF-SC em Florianópolis'
(Av. Mouro Ramps, n.o 950, Centro, dos
9h os 12h e dáS 14h 'os 17h) ou em

Jaraguá do SIlr(Av. Getúlio Vargas; n,o
830, Centro, d'os 15h os 21 h). A -taxa é
de RS 15. Maisjnformações pelo si te

�www.cefétsc.edV.br ou através do tele: -

fone (48) 322t}516.
-'

,LOTERIA

. CONCU�SO N° 2014

03 - 24 .:;; 35 - 5.6 - 62
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desenvolvimento maior em outros países em desen
volvimento eaté mesmo nos países, mais pobres. A
média do crescimento mundial atinge a todos. A crise
'econômica global nãosignifica que não haverá mais
crescimento, mas sim que eles serão menores. O que
existe é uma elevação contínua dos índices de queda
de produção. e perda de empregos. A crise econômica

global que estamos vivendo é composta por dois tipos
de influência, ou "sinal": as antropogênicas, ou seja,
causadas por atividades humanas, e as 'naturais. Nos
últimos 20 anos, com a desregulamentação e a sofis
ticação financeira, o homem na sua ganância, criou
urna riqueza totalmente insípida, de papel sobre pa
pel, não visível. A outra, é que se o homem continuar

degradando a natureza, terá uma crise de produção
por esgotamento de matérias-primas e degradação do
solo, e por coriseqüência, do clima.

Nos dois casos o homem precisa tomar juízo, caso
contrário, mais dia menos dia, a crise poderá ser lon-'
geva e comprometer gerações futuras. O antídoto para
a crise é "Iimíte". Limite nas operações que levam bi
lhões para alguns espertos a custa de milhares. Limite

. para a extorsão que o sistema financeiro brasileiro faz
com seus clientes através de juros e serviços, Limite
para a ignorância e letargia governamental quando a

crise bate aparta. Limite para gastos do. governo para
contratações e aparelhamento do Estado. limite na

carga fiscal imposta ao setor produtivo e trabalhado
res. Enfim, limite para a ignorância econômica.

tunas se evaporam, sendo uma força dominante e

destrutiva nas condições econômicas do planeta.'A
crise financeira instalada desde o final de 2008, que
contagiouo mercado de crédito, não deve. sumir antes
de 2010. A parte pior é que o crédito, não só porque
o dinheiro sumiu da praça, se tornará muito mais se

letivo, onde o maior risco arcará corri maior juro. A
outra metade é que a crise financeira atingiu a econo

mia real; 'a da produção. Onde há queda de produção
ocorre a liberação de muita energia negativa para o'

mercado, como se fosse uma pedra jogada na água.
A energia é propagada no mercado, como ondas na

água, e forma 'padrões de ondas que atingem zonas

de mercado remotas. Partés dessas ondas sé propagam
pelo hemisfério Norte, dito desenvolvido, atingindo a

Á�ia. Parte se dissemina pelo hemisfério Sul. Portan
to, a crise nos EUA, Europa, Ásia e América do Sul,
estão todas correlacionadas. A relação disso tudo com

a crise do subprime é mais sutil.
As pessoas tendem a confundir crise econômica

(condições específicas da economia mim dado mo

menta) e 'ciclo econômico (condições gerais, no longo
prazo). Podemos ter padrões excepcionais de condi
ções econômicas e crescimento. Vide o recorde da sa

fra agrícola e produção automobilística no Brasil ano

passado. Mas o inverso é verdadeiro e possível, como
os tempos atuais, de retração nos negócios. Se você
tem maior desenvolvimento em alguns países como

EUA, Europa, Japão e China, você tem que ter um

������-ECONOMIA������_o�C�orum�IO=D=O�PO�W�'mQUINTA·FEIRA, 12 DE FEVEREIRO Df 2009 u::.I

ses, conforme o tempo de ser

viço. Quem tem até um ano'

[de tempo de serviço], tem até
três meses [de seguro-desem
prego l. Quem tem mais de um
ano de tempo de serviço, pode
chegar a cinco meses de paga
mento [do seguro-desempre
go l. O tempo de pagamento
mínimo vai ser cinco e o má
ximo sete meses", informou
Lupi.

O ministro do Trabalho in
formou, porém, que a extensão
do prazo do seguro-desempre- .

go valerá somente para alguns
setores, notadamente aqueles
que estão sofrendo mais os efeí-.
tos dá crise financeira interna
cional.

Entre os 'possíveis eleitos,

Lupi citou o setores de siderur
gia e frutas. ''A decisão sobre
os setores que serão benefi
ciados sairá ainda neste mês",
disse. Ele acrescentou ,que o

prazo maior valerá por algum
tempo; enquanto durar a crise
financeira. ''Até a gente achar

que não tem mais crise".

VALOR DO
SEGURO DESEMPREGO

Lupi esclareceu que o valor
mínimo do seguro-desemprego"
'é, atualmente" de R$ 465 (salá
rio mínimo) e o máximo é de
R$ 870. O valor.médio 'de pa
gamentos é de R$ 595. O valor
varia de acordo com O salário,
anteriór do trabalhador e o seu

tempo de serviço.

Uma questão delimites

* Professor da Univille e Consultor' brognoll,@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br _

A crise econômica sem paralelo que mergulhou
o mundo no caos nos últimos meses, tem resultado
em uma onda de queda da 'produção e eliminação de
postos' de trabalho, sufocando os países desenvolvi
dos e em desenvolvimento. Embora não seja possível
por a culpa somente nos EUA, instabilidades deste
tipo podem acontecer novamente no futuro. É o que
chamamos de ciclos econômicos, envolvendo uma al
ternãncía de períodos de crescimento relativamente
rápido do produto (recuperação e prosperidade), com
períodos de relativa estagnação ou declínio (contra
ção ou recessão). Previsto para ser um dos piores anos
já registrados desde a grande depressão dos anos 20 é

30, 2009 começou com expressiva queda da ativida
de econômica nos EUA e em grande parte do mundo.
Afinal, se o capitalismo está combalido em economias
tidas como. fortes, porque com tanto conhecimento

chegou dessa forma e 'nesse ní�el de problemas?
Nada com o que se espantar, pois há uma relação

de causa e efeito. Na média, 2009 ainda será pior que
2008, e o ano mal está iniciando. Os extremos do final
de �008 e do começo deste ano podem ser explicados
por duas causas imediatas. A primeira é o fenômeno
subprime, nome dado a inadimplência generalizada
de prestações da casa própria nos EUA, onde o setor

de construção civil tem papel relevante. Surge então.
sua cara-metade" a crise financeira, que se instalou

após a descoberta do quanto a economia mundial es- ,

tava atrelada em derivativos de alto risco, onde for-

Carlos Lupi anuncia ampliação
Pagamento do seguro-desemprego vai subir para até sete meses

floriani@flo�ianiequip';mentos.com.br
www.floríaniequipamentos..com.br

li Rua Venâncio da Silva: Porto, 353
L. ,��1l���!<��1���. ,,' ,

AMPARO AO TRABALHADOR

O Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalha
dor (Codefat), que se reuniu on

tem, aprovou a, ampliação do

prazo de pagamento do seguro
desemprego de até cinco meses,

para até sete meses, segundo
informou o ministro do. Traba
lho, Carlos Lupi.

Segundo ele, o prazo pode
subir ainda mais, para dez'
meses no futuro, caso a crise
financeira se agrave e mais

postos de trabalho sejam fe
chados. Entretanto, essa pror
rogação para até dez mêses de

pagamento teria de ser imple
mentada via Medida Provisó
ria, esclareceu o ministro.

"Temos hoje o pagamento
variando de três a cinco me-

o
,«

�
5
,oIc

Lupi informou que extensão do prazo valerá somente em alguns setoi��
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Bola denne
Essa eu vi lá no site�Avante! (avanteesportes.com). Dirigentes dos
cinco municípios do Região �o Vale do Itapocu se reuniram no úl
timo semana poro criar o Copo dos Campeões de Futsal. A compe- (

tição acontecerá no final do ano e vai envolver o compeão e o vice
dos Abertos de Jaraguá do Sul. Massaranduba e Guanimirim, esdels
primeiros do Municipal de Guaramirim, li os campeões do Aberto e

do Interbóirros de Corupá. A intenção é dividir os equipes em duas
choves (com um time de cada cidade por grupo) e vai ter rodado em

todos os municípios, com o final previsto poro o Arena Jaraguá. Uma_
. grande socado dos cidades, que vai dor ainda mais brilho 00 bO!11
futsal amador que é apresentado nos quadros do região.

. ,ESPORIEcl-.----------

BOAS NOVAS

AtletJls se reuniram ontem para conhecer a nova equipe que estará no, c�mando do voleibol jaraguaense

Vôlei inicia ano com

novidades na equipe
Meninos e meninas com mesma coordenação'
JARAGUÁ DO SUL

Ontem o dia' foi histórico
: parà o'voleibol jaraguaense. Há
dois anos treinando separados
(como se fossem duas modali- -

dades distintas, cada um com

seu coordenador e sistema or

ganizacional), os times feminí
nos e masculinos de vôlei resol-.
veram unir forças'novamente.
No início da tarde de ontem a

comissão técnica e os jogadores'
damodalidade se apresentaram
no Ginásio da SERMarisol,
'. Entre as novidades apresen
tadas para 2009, está o patrocí
nio do Sesi (Serviço Social da
Indústria) e a nianutenção do

.

apoio da empresa Marisol e da
FME (Fundação Municipal de
Esporte), tanto para as equipes
de rendimento quanto para os

. pólos, agora também no femini
no. Benhur Sperotto continua à
frente da coordenação de am

bos os projetos.
De acordo com ele, a volta do

time feminino só vem beneficiar
a modalidade, "Será bom pára
todo mundo", disse o coorde-

.

nador, explicando que o afasta
mento aconteceu devido a Uma
estratégia da equipe feminina

que montou um time adulto em

busca de patrocinadores.
Já a comissão técnica do

Benhur descartou time, adulto

vôlei jaraguaense continua a na qual ambos os times estão
mesma do ano passado. No fe- classificados.

I .

minino estão Tatiana Altini e.' _Quando· a uma possível
Gilmar Jungton e no masculí- equipe adulta, a resposta é' di- .

no permaI).ece Kadylac e chega reta: "está fora dos planos".
.fambém Luderitz Gonçalves Fi- Conforme Benhur, para mon-

lho. No total serão cerca 'de 1'0 tar e gerenciai' um time adulto
atletas em todas as' modalida- tem que ter uma boa retaguar
des de base. Segundo Benhur, da financeira:. "Para manter um
o objetivo para este ano 'será time desse porte, como Cimed,
primeiramente a classificação. Unísul, precisa de muito di
no regional dos [oguinhos (para nheiro, no mínimo de R$ 4 a 5

atletas até 18 anos) e depois a milhões", afirmou.
disputa da Olesc (Olimpíadas
Estudantis de Santa Catarina), GENIEW RODRIGUES
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Estaduais têm continuidade hoje
.
Em Brusque, tricolor precisa vencer para continuar sonhando com o título ..
DA REDAÇÃO

Depois das emoções de
quarta-feira, as rodadas decisi
vas dos campeonatos estaduais
têm seqüência hoje por todo o

Brasil. Em Santa Catarina ape
nas um jogo fecha a penúltima
rodada do turno da competição. '

O Brusque enfrenta o Metro

politano, às 20h30. Com nove

pontos, o time ainda tem chan
ces de conquistar .o título do
turno. Para isso precisa vencer

o Metrô e torcer por uma com

binação de resultados.
No Gauchâo quem entra em

campo hoje é o Grêmio. O trico
lor joga contra o Juventude, às
19h30. Para O duelo, Roth deve
colocar o Jadílson no lugar de
Fábio Santos. A troca, segundo'
o técnico, serve, para colocar em

prática o esquema 3-6-1, que, na
visão dele, prioriza' a qualidade
técnica do clube.

'

No Carioca, Fluminense e 80-

tafogo entram em campo. O Flu

pega o Americano, às 18145, e o
Fogão enfrenta o Friburguense, às
21h30. O Botafogo terá o desfal
que de Juninho 'na zaga e Victor
Simões no ataque. Os prováveis

substitutos são: Wellington e Lu
cas Silva, respectivamente.

O tricolor precisa vencer para
espantar de vez a má fase. E o

técnico René Simões ganhou um
desfalque de' última hora para a

partida de hoje. O atacante Lean
dro Amaral sofreu uma entorse

no local durante o treinamento e

saiu de campo com dificuldades

para cârninhar. Maicon deverá
ser-o seu substituto.

Pelo Campeonato Paulista,
três jogos encerram a sétima ro

dada. O São Paulo enfrenta a

Ponte Preta, às 21145, e o Santos
pega o Marília, às 21h30.,O téc
nico Muricy Ramalho disse estar

insatisfeito com o número de
'cartões que seus jogadores estão
levando no Paulistão. O coman

dante não terá Hemanes. que foi
expulso no jogo contra o Paulista. I

No lugar dele entra Arouca.
Já o Santos não terá o volante

Roberto Brum, que sofreu uma

contratura muscular na coxa di
reita, durante o clássico contra o

Palmeiras. O jogador deverá ficar
fora por até dez dias. Germano,
que entrou durante o clássico,
será o substituto.

'

Volante Hemanes cumpre suspensão por cartão vermelho e não joga nesta noite contra a Ponte Preta, lÍo Morumbi

Rio de Janeiro formaliza a

candidatura às Oliin'píada-s
LAUSANSSE (SUjÇA) ta-feira -, os membros da en-

Com um volume total de tidade poderão avaliar qual a
700 quilos de documentos, o melhor candidatura na eleição
dossiê da candidatura do Rio prevista para acontecer no dia
aos .Iogos de 2016 foi entre- 2 de outu:bro, em Copenhague,
gue ontem ao COI (Comitê na Dinamarca.

Olímpico Internacional), em Mas, sob a sombra da cri
Lausanne, na Suíça: 'O prazo se econômica mundial, uma

,

para a apresentação do pro- questão promete marcar, des
jeto acaba hoje, quando Chi- sa vez, o processo: quem é que
cago e Tóquio devem fazê-lo conseguirá garantir o finan
-Madri seguiu o . exemplo' cíamento do evento bilionário
brasileiro e também cumpriu 'diante da queda sem prece
a obrigação um dia antes do dentes nos investimentos. O

exigido. ,

'.

Rio é o único que prevê que'
Essas quatro cidades es- parte importante dos recursos

tão na disputa para sediar 'a ,virá de verba governarríental.
Olimpíada de 2016, depois No Caso de Chicago e Madri,
de terem passado pela' seleção os projetos serão 100% priva
prévia do COI. Agora, com dos, enquanto Tóquio irá divi

ffi o todo o projeto finalizado., dir os custos entre o governo
� '- 'com dados completos sobre e investidores. Nesta eleição,
,�investimentos, garantias go-, o COI promete prestar uma

g vernamentais e detalhes da atenção especial em como os
� infraestrutura, prevista, todos Jog� Olímpicos serão finan

Depois do Pan-Americano, Rio de Jan�iro quer receber as Olimpíadas de 2016, mantidos sob sigilo até sex- ciados e quem os garantirá.

Brasil segue
em 5ó lugar
DA REDAÇÃO·

A Seleção Brasileira se

manteve na quinta posição no

ranking da Fifa, em lista di
vulgada ontem pela entidade.
Como não houve tempo para
incluir a vitória por 2xO sobre a

Itália, no amistoso de terça, em
Londres, o Brasil permaneceu
atrás dos italianos, que ocu

pam a quarta posição, com 70

pontos de desvantagem.
Atual campeã européia, a

Espanha segue na ponta, segui
da por Alemanha e' Holanda..
Não houve alterações entre os

dez primeiros colocados, sen
do que a primeira mudança
acontece na 11a posição, ago
ra ocupada isoladamente pela
França - Portugal e República
Checa, mesmo sem jogar, per
deram pontos por causa do
ajuste de resultados, que per
dem peso proporcionalmente
com o passar do tempo, e ago
ra dividem o 12° posto.
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Guus H'iddink é confirmado
como substituto de Pelipão
LONDRES

A diretoria do Chelsea tra
balhou -rápído e, apenas dois
dias depois da demissão do
brasileiro Luiz Felipe Scolati,
contratou ontem um novo trei
nador. O escolhido foi mesmo o

holandês Guus Hiddink, que já
estava negociando com o clube
inglês desde terça.

. Hiddink acertou apenas até
o final da temporada, em jJ\ho,
e irá dividir seu tempo entre o

clube e a seleção russa, cargo que
ocupa desde 2006. "Eu poderei'
fazer isso porque nós (a Rússia)
jogaremos somente 'dOIS jogos
em abril e um em junho, quando

O. Campeonato Inglês já estiver
terminado", disse o técnico.

Nesse período do contrato
de. Hiddink com o Chelsea, a

Rússia joga contra o Azerbaijão,
no dia 28 de março, e contra

Liechtenstein, em IOde abril,
ambos pelas Eliminatórias Eu

ropéias da Copa do Mundo de
2010, na África do Sul. Depois,
a seleção russa volta a jogar em
10 de junho, contra a Finlândia
- o Campeonato Inglês acaba

no fim de maio. Apesar de con

firmar que só deve permanecer
no Chelsea até o final da tem

porada, Hiddink indicou que
pode ser persuadido a fícar:

} .

Holandês Guus Hiddink vai se dividir .entre o Chelsea e a Rússia até junho

Us os e goran
o seu melhor negócio é na Caraguá Auto Elite._

C4 PALIAS 2.0 2008
TIPTRONIC

32.900,
www.autoelite.cOm.br
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Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidadé.

Financiamento sujeito a aprovação de cadastro. Preços promocionais para negociação sem troca, Validade 12/02/2009.

!l'��
.'9i.s�.�.

PICK-UP CORSA 1.6 2001
PRATA TEAL
-�

�1·8.800, I

GOL CITY FLEX 4P 2006 BRANCO
AR CONDICIONADO lT DT
.......

�4.60
SCIENIC RXE 1.6 2002
COMPLETA +AIRBAG + RODAS

�9.000,
Caraguá Auto Elite

47 3274 6000 Uma reloçêo de confiança.
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