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Aeronave turca
cai em Amsterdã

Filarmônica faz
audição domingo.
Prazo para fazer inscrição para seleção
de músicos termina amanhã.
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Visite o apartamento decorado
'

6ESTRUTURA
'I,:, 9922-7480 -Plantãowww.grupoestrutura.c°ln:�r, .

o CORROO 00 re.vo

rmI§
Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e nove

morreram, por pouco, avião não explodiu.
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Trânsito lento na
voha para casa
Congestionamento marcou o fim do

. feriado de Carnaval nas rodovias de
,,' -, Santa, Catarina. Dados preliminares da
':�, Polícia Rodoviária Federal indicam para

ocorrênda de 50 acidentes e 27 mortes

.. nas estradas que cortam o >Estado.

Monitoramento por câmeras
aumenta segurança no Centro

, Objetivo da Polícia Militar é coibir ocorrências, como também as rotas de fuga. Os aparelhos têm alcance de
tráfico de drogas, assaltos, furtos e acidentes de trânsito. 1.500metros de distância e devem começar a funcionar
Dos 20 equipamentos, 16 serão instalados no/Centro e em 60 dias. Uma das preocupações agora é com o

quatro nas entradas e saídas da cidade para controlar número reduzido de políciaís na cidade.
'
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Pesquisadores norte-americanos
constataram que a mulher loira apa
renta ser mais sexy, mais amigável e
extrovertida, mas também é carente
e dependente. A morena, por sua vez,
passa a impressão de ser inteligen�
te, estável e competente. Já a ruiva
é neurótica e temperamental. Outro
estudo mais recente aponta que os

homens adoram as loiras, mas se ca

sam com as morenas.

.COISA DE
GÊMEOS
Metoformose
ambulante
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FAMEG

(47) 3373�2000
, I· www.fameg.edu.br
'------------'

Fonte: Terra
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CHARGE

VE:JA, MICHELLE: O CONGRESSO
INTEIRO ME OVACIONANDO!

ENGANO SEU, QUERIDO.
ELES ESTÃO APLAUDINDO

O MEU VESTIDO!!!

PONTO DE VISTA

Quando o governo financia o desemprego
FERN�NDO RIZZOLO, Am/OGAoo i:: COORDEMAOOR I)A

COMISSÃO !lE DIREITOS IE PREm�OOATIVAS OA ORDEM

DOS ADVOGADOS 00 BRAS!l, SECÇÃO SÃO PAIJW.

DO LEITOR

Escutar é renunciar
Escutar o outro é realizar um exercício de renún

cia. Nunca paramos para pensar desta forma, mas ou
vir é ter disponibilidade e desapego para permitir que
o espaço do outro não seja invadido por nós:

A renúncia reside em que, ao escutarmos verda
deiramente o outro, devemos fazê-lo sem querer
"apoderar-nos de sua fala". E isso é muito difícil
se estivermos desatentos, isto é, logo que o outro

fala, podemos querer expressar ou impor nossa opi
nião. Ou podem se avolumar em nós as necessida
des de manifestar-nos, explicar-nos, convencê-lo,
avaliar o que foi dito, falar de nossas idéias a res

peito do assunto.

Assim, Escutar é Renunciar a essas nossas neces

sidades, em favor de uma verdadeira comunicação
- mais profunda, mais autêntica e com maior proxi-
midade.

.

Por que será que nos é tão difícil realizarmos uma
escuta ativa, na qual devemos ficar calados sobre nos
sos desejos e acolher o que o outro diz, sem julgarmos
o que é dito, procurando compreender o mundo inte
rior do outro em seu próprio sistema de referências?

Por que será que não propomos ao outro, questões
abertas, perguntas às quais não se pode responder com
um "sim" ou um "não", mas que exigem um "como".
Se ninguém facilitar a comunicação ou se dispuser
a ouvir, teremos um diálogo que se parece com uma

luta para dominar o ouvido do outro.
Não é disso que padece o mundo de hoje? Falta

de tempo, de interesse' em ouvir, de disponibilidade
interior para acolher o que vem do outro? São tantas
"conversas cruzadas", onde cada um tenta falar de si,
sem encontrar eco ou acolhimento.

Todos nós, voluntários do Cvv, fomos despertados
. para o grande desejo presente no coração de cada

pessoa: poder falar sem ser julgada, rotulada ou re

jeitada; poder expressar-se sem ser confortada ou

reanimada. Tenhamos presente que, para escutar,
é preciso renunciar a nós próprios, mesmo. que por
poucos momentos.

O que a outra pessoa quer é simplesmente ser ou
vida para entender melhor a si mesma.

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

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

Av. Prefeito Waldemor Grubba. 1400 • Baependi' CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. "CPF e " telefone (" não serüo publicados).

- US$ 7 bilhões desde a sua prívatiza- iniciativa privada que envolvem as de
ção - estes advindos de empréstimo do mandas sociais.

'

Banco Nacional de Desenvolvimento Talvez a questão 'enseja o início de
Já havia uma suspeita, mas nada de> Econômico (BNDES), cujo capital, cer- uma discussão do papel do BNDES, do

concreto, nos corredores já se falava, ca de 40% são provenientes de recursos governo e da iniciativa privada nessa
mas ninguém confirmava absolutamente do Fundo de Amparo ao Trabalhador cadeia pouco virtuosa, onde o trabalha
nada. De repente então, a Embraer pnun- (FAT), pode de uma hora para outra·· dor é surpreendido nas demissões no

cia cerca de 4.2pO demissões, o equiva- . demitir um número tão alto de funcio- atacado, sob a legitimidade da crise.
lente a 20% de seu quadro de 21.362 nários, sem ao menos abrir iima dís- O momento atual é decisivo para
funcionários. O argumento, é claro, foi cussão, tampouco não informando ofi- que o governo supra a lacuna entre a

dentre outros, o mau desempenho no ter- cialmente o Sindicato dos Metalúrgicos responsabilidade social empresarial e

ceiro trimestre do ano passado, quando a .sobre suas intenções.
'

. o desenvolvimento via recursos públi-
Embraer anunciou seu primeiro prejuízo O caso da Embraer nos leva a refle- cos, basta saber se diante disso, o "garo-
trimestral (R$ 48'milhões) em 11 anos. tir o real papel do Estado e sua relação to propaganda da Embraer", como Lula

A grande questão é saber até quê . com a iniciativa privada, quando se po- se' declarou em 2007, conseguirá re

ponto, uma empresa como a Embraer, siciona como finançiador do desenvol- verter esta tragédia aérea, ao convocar

que conta as benesses do governo ao se vimento através dos recursos públicos, o presidente da empresa para maiores
destacar como sendo uma das empre- 'e incorpora sua fragilidade na particí- explicações, que com certeza serão as

sas que mais recebe' dinheiro público pação e na contenção das decisões da do resultado da empresa.

,1'Jl"" 2008
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FALA Aí!

" Nõo espero
Deus educar meu
filho, eu mesma

o faço. ",
CAROLINA DIECKMANN,

atriz brasileiro.

" O Brasil

progride à noite,
quando os

-

políticos dormem. "
ELIAS MURAD, ex-deputado federal,

do PSDB por Minas Gerais.

"A música

impediu que
eu fosse para

o crime. "
ERASMO CARLOS, CANTOR E
COMPOSITOR, um dos ícones da
Jovem Guarda dos anos 1960.

Penas intermediárias
Projeto de lei que atualiza e aprimora os penas disciplinares aplicáveis aos

'médicos está sendo analisado em caráter terminativo; dispensando votaçõo
em plenário, pela Comissõo de Assuntos Sociais do Senado. -De autoria da
senadem Maria do Carmo Alves (DEM-SE), a proposta cria penas intermedi
ários entre as atuais - as de suspensõo da atividade profissional por 30 dias
e de cassaçõo definitiva do diploma. Na opiniõo da parlamentar, a ausência
de penas intermediárias "favorece a impunidade". O projeto mantém as pe
nas disciplinares de advertência ou censura confidencial em aviso reserva

do. Já a suspensõo do exercício profissional, que, pela lei, é de até 30 dias,
poderá ser de um a seis meses. A cassaçõo do exercício profissional continua
dependendo do concordôncia do Conselho Federal de Medicina, asseguran
do ampla defesa, contraditório e todos os demais direitos e garantias do
processo legal.O projeto também reduz de 30 poro dez dias a apresentaçõo
de recurso contra a imposiçõo de qualquer penalidade, cobendo efeito sus

pensivo nos casos de suspensõo e de cassaçõo do exercício profissional.

PEDÁGIO 1
Na BR-l 01, em Garuva, já há cobrança
de pedágio. Até abril, mais três postos
localizados em Araquari, Porto Belo e

Palhoça serõo ativados nesse trecho
da rodovia já duplicado em projeto'
inacabado, dado como concluído, re
cebido, pago e inaugurado no segundo
governo do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB). Duas perí
cias técnicas já demonstraram erIOS

primários na construçõo da estrada.

o CORREIO no POVODQUINTA-FEIRA. 26 DE FEVEREIRO DE 2009

CÂMARA 1
N9ta no ediçõo de terça-feira sobre vereadores de Jarnguá conta

os pela coluna por telefone e que nõo atenderam e nem' retoJ
m os ligações, gerou vários reações. Até do presidepte Jean�

leutprecht (PC do B) querendo nomes poro questioná-los, segundo
o assessoria de imprenso do legislativo, já que se- trotava de um

dia de expediente normal.

CÂMARA2
� Em momento algum se disse aqui que vereadores estavam ausen

tes em horário de sessõo, de reuniõo de comissões técnicos ou

faltando a qualquer eompromiss9 Ossumido em dependências do
��gislotivo. Ouonto o nomes não' há p.rohJemas de se citar, desde
que também contem tudo o quê' conversam entre os paredes dos'
gubinetes. Combinado?

··,DEMORA
Apesar do urgência e do móxima boa vontade, o normolizaçõo
dos serviços prestados pelo Secretario do Saúde de Joraguá deve
consumir um tempo de dois anos. A previsõo é do vice-prefeito
e titular do pasto, Irineu Pasold,.{PSDB). A prioridade, agora,
contratar especialidades médicos. Com saléríes mais com'potí
no sentido literal do palavra.

NEM VEM
"Sou oposiçõo e nõo tenho facilidades no Prefeitura. O eleitor me
.cobro é eu cobro também, é o meu papel". O discurso é do verea

dor Jaime Negherbon (PMDB), que disse nõo pretender 'aliviar' º
número de indicações que vem oprilsentando na Cômora e dirigi:
lIa$ 9s secretarias municipais.

.

PEDÁGIO 2
Ao preço de RS 1,10 paro veículos
leves (metade póro motocicletas) e

mesma tarifo paro veículos de grande
porte multiplicado pelo número de ei
xos; Na BR- 116, que leva ao Estado do
Paraná, as praças de cobrança já fun-

,

cionam em Correia Pinto, Santa Cecília
e Monte Castelo. lá custa RS 2,70 paro
carros leves, o metade do valor poro
motocicletas e por número de eixos
poro caminhões. �--__C_-=-----'---�--------------"'-----t

'guntor não ofende: ·280, que em m

uno passado tinha previso 120, milhões no Progra e

Àceleração do Crescimento, s opel antes ou depois do desvio
do molho ferroviário, de-Guaro poro Schroeder e, de lá, poro
Nereu Ramos, mos até hojúem!lm tostõo no PAC? Ou sõo obros

�ue podem ser feitos independentemente do prioridade que se dê

'gpofa evitar o foz e desmancho?
;�:

.

REALIDADE
O secretário do Reconstrução Ingo Robl alerto mais uma vez: é pre
ciso repensar Joroguá do Sul depois de tudo o que se viu com os

chuvas de novembro. E com efeitos colaterais até hoje. Ações pre
ventivos e planejamento poro uma cidade que tem apenas 30% de
áreas planos dos seus 5�2,92 quilômetros quodrodos, entende o

secretário. Nesse sentido, há o novo Plano Diretot verdadeiro CORS-
,

tituição sobre o uso e ocupação do solo, entre outro�procedimentos.
para se ter uma cidade com os padrões desejados. E só aplico[

politica@ocorreiodopovo.com.br
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em quanto está a receita atu

almente, já que parte dos re

passes são feitos pela Amvali
(Associação dos Municípios c

do Vale do Itapocu) e que es

tes números não estão atua-.
lizados. Em 2009, segundo
Kátia, a instituição pretende
"despertar a força política do
consórcio"; para viabilizar o

trabalho desenvolvido pela
Associação Lar da Criança
Marcos Valdir Moroso.

A aquisição de terreno para
construção da sede própria,
um novo veículo destinado
ao transporte de crianças e

compra de veículo .para a ad
ministração são as principais
metas. O presidente do Legis
lativo guaramirense, Marcos
Mannes (PSDB) anunciou que
vai reunir os presidentes das
Câmaras de Vereadores dos

quatro municípios, que tam

bém estão na agenda de visitas
da dirigente, para encaminhar
ações que possam solucionar
as problemas enfrentados hoje
pela instituição.

Lar apelo poro ter receito maior
Presidente da Câmara promete mobilizar outros municípios da região

-Mega-Sena para
a reconstrução
BRASILlA

Atingidos pela catástrofe climá
tica ocorrida em novembro poderão
ter uma nova fonte de ajuda. Por
unanimidade, a Comissão de As
suntosEconômicos do Senado apro
vou projeto do senador Raimundo
Colombo (PEM) que determina a

realização de "um concurso especial
damega-sena com objetivo de anga
riar fundos para socorrer milhares
de pessoas atingidas pelas chuvas
e enchentes que atingiram 108 ci
dadesde Santa Catarina, incluindo
municípios do Vale do Itapocu. O
concurso da mega-sena ocorre duas
vezes por semana, às quartas-feiras
e aos sábados. Hoje, 54% da renda
da loteria são repassados para diver
sos programas sociais como esporte,
educação, cultura, segurança, saú
de, seguridade e imposto de renda.
Em data a ser determinada, terá a

seguinte distribuição: 47,37% para
o governo do Estado, 8,61% parare
muneração das lotéricas e 44,02%
para o prêmio bruto.

,

Kátia Regina (à direita na foto) vai a outras Câmaras da região com o mesmo apelo para aumentar a receitaCELSO M�CHADO

Sorteio especial da Mega-Sena para ajudar flagelados catarinense.s

'Reunião,discute'início dos
trabalhos de reconstrução

Devem ser concluídas até o

mês de outubro as 14 obras de
reconstrução que serão executa
das pelo Deinfra (Departamen
to Estadual de Infra-estrutura)
em Jaraguá do Sul. A previsão
vem dos engenheiros' do pró
prio Deinfra, que se reuniram
durante a tarde de ontem, com
a prefeita Cecília Konell, o secre

tário da 'Reconstrução Ingo Robl
e com o secretário de Desenvol
vimento Regional, Lia Tíroní, na
sede da SDR.

.

,

"Tivemos uma primeira eta

pa que foi a definição dos pontos
que seriam prioridade. Jaraguá
foi contemplada em 14 pontos.
Agora, as consultoras estão ela
borando.os projetos", explica o

engenheiro do Deinfra, Euclides
Albuquerque. Ele adianta que as

,

obras devem começar em março
e após o início, as empresas terão '

o um prazo de cerca de seis meses

para entregar a conclusão dos

trabalhos. "Estamos brigando
contra o tempo. Assim que tiver
mos a liberação do dinheiro da
MP (Medida Provisória) come

çam eis projetos, os orçamentos e

os cronogramas. No máximo até
outubro, tudo estará pronto".

Ainda segundoAlbuquerque,
os trabalhos serão feitos sob a su

pervisão do TCU (Tribunal de
Contas da União) e do TCE (Trí
bunal de Contas do Estado).

OS PONTOS CONTEMPLADOS:
• Ruo Adolfo Antônio (Estrado Gero I Rio Molho)

,

• Ruo Irmõos leondro
• Ruo Gustavo Oito Alvim Velky
• Estrado Ribeirão Grande do luz'

/' Estrodo Go'ribolde lodo Pequeno (Flomenguinho)
• EstrQdo Sõo Pedro Goriboldi

,

• Ruo Francisco Hruscko
• Ruo Adolfo Antônio (Estrado l1erol Rio Molho)
• Ruo Wolf Gong
• Ruo Joaquim Francisco de Paulo

.

• Estrado �ibeirõo dos Ccivolos-
• Ruo Domingos Rosa (Morro Boa Visto)
'. Ruo Pedro Floriano (Tifo do PÓlvora)
• TIfo dos Martins -lateral do Ruo 633

GUARAMIRIM

O Lar da Criança Marcos
Valdir Moroso pede socorro à
Câmara de Vereadores de Gua
ramirim. Criado em função
do Consórcio Intermunicipal
de Apoio à Criança e ao Ado
lescente do Vale do Itapocu,
formado pelos municípios de
Guaramirim, Schroeder, Co

rupá e Massaranduba, abri
ga temporariamente crianças
desses municípios, mas não
tem receita suficiente para co

brir a demanda das despesas.
Segundo a presidente Kátia

Regina Soares, no ano passado
foram feitos 53 abrigamentos,
sendo 24 crianças de Guara
mirim, 14 crianças de Corupá,
sete de Schroeder e oito de I

Massaranduba.
Neste mês de fevereiro es

tão abrigadas no Lar outras
10 crianças. 'Acrescentou

que a entidade precisa ur

gentemente aumentar a sua
_

receita, já que as despesas
.estão maiores. "No ano de
2008 só com despesas extras,
foram gastos R$ 14.497,69",
afirmou. Ela disse não saber
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VIGILÂNCIA NAS RUAS
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Câmems para aumentar a segurança
Sistema começa a funcionar em 60 dias, com objetivo de coibir ocorrências

.

JARAGUÁ DO SUL sistema tem a possibilidade de

Depois de dois anos de pro- integrar Polícia Civil, Bombei
-

messas do governo do Estado, as ros e Defesa Civil, que poderão
,
ruas de Jaraguá do Sul começam ser acionadas através da pró
a ser vigiadas por câmeras dentro pria central de emergência,' as
de 60 dias. O objetivo da Polícia sim'como as viaturas da PM em

Militar é registrar ocorrências, caso de ocorrência.
como tráfico de drogas, assaltos, Uma parceria com a Prefei
roubos e acidentes de trânsito. tura vai garantir a manutenção
Dos 20 equipamentos, 16 serão do sistema. �O custo será de
instalados no Centro e quatro aproximadamente R$ 250 por
nas entradas e saídas da cidade. câmera aomês, totalizando R$ 5

"Dessa forma será possível con- mil mensais. A participação da
trolar também as rotas de fuga Prefeitura está acertada em R$
dos bandidos", comentou o co- 4,5 mil mensais. De acordo com
mandante do 14°BatalhãodaPo- .

o comandante, a PM também
líciaMilitar, Rogério Kumlehn. negocia com a Acijs (Associa-

Segundo Kumlehn, os apare- ção Empresarial de Jaraguá do
lhos têm alcance de 1.500 metros 'Sul) a aquisição de uma câmera Central telefônica digital está sendo instalada no prédio do Copom
de distância, em ângulo de 360°, móvel. "Este equipamento seria

podendo registrar com nitidez os usado em eventos ou locais es

números das placas dos veículos. pecíficos que registrarem segui
As câmeras serão instaladas em das ocorrências", explicou.
postes metálicos com-aproxima- Um dos pontos que recebe
demente-seis Ínetros de altura. rão o monitoramento é a esqui
Na próxima semana, a empresa na entre as ruas Epítácío Pessoa
terceirizada contratada pelo go- e Bernardo Grubba. Para mora-

�." .vemo .do�Es.tado deY!Ljniciar_� __ dores e çºm�rJ:;i@t��,qª11 proJ9,: _

demarcação dos pontos que re- midades, a vigilância vai ajudar
ceberão a vigilância. Em seguida a inibir a comercialização' de
vem a fase de testes e de aferição drogas e os acidentes de trânsi
dos equipamentos,

'

to nas imediações. "Deve redu-
A central telefônica, instala- zirprincipalmente os acidentes,

da no prédio do Capam (Cen- pois muitos motoristas furam o

tral de Operações da Polícia sinaleiro até quando o pedestre
Militar) vai realizar a gravação estána faixa", comentou o gara-
dos atendimentos e a 'transmis- gista Leonardo Peters.

.

são das imagens das câmeras.
O comandante explica que o DAIANEZANGHEUNI Esquina da Epitácio Pessoa com a Bernardo Grubba será monitórada

J
. ,

I

RUAS MONITORADAS

• 01. Rua)org�.ÇzernieYlic� �ºIt1.tv1�I:.. Flori�n.º.P�ixºtomotel.Etalanl
- 02 Rua.Epit�ciº. P��oa.col11 tv1�I� .. flºri�nº.pei�oto.Jprºx�.B.rº��s�o) _� _

O�,. Ruo Epitócio Pessoa (próx. Shopping Breithaupt)
04 RüaEpitóCio··Pessoll'(prÓx:·ColégioJarigadaj···············
05 "RüIlEpitÓCio Pessoll,com Rüo'BerriQrdii' Grubbo'(prÓi' Pizza da' P(lpalone)·.··
Oh Rüa GetÓI�o Vargas (em frente 110 Arigeionij

.. H H H H

07 ........• R.ü�.��t�li�Y.llr9��.(p.r��. ter�i��I.r()d.�v.i�riO) ••.••
···· .

. .

08
- r- Ruo Getúlio Vargas com Estheria L. Friedrich

09
..

f····Rüa·Mal.·Deodbro· do "Fllnseco, com·R.·GümerCirido' da Silva
10 .1 •• �ü� MIII.�eid�r�.�.� �()�S�C� (fi��(�p C�lç�d.��f ••••.••••• ···•····
11 Ruo Mal. Deodoro do Fonseca c/ R. Domingos do Novo
12 ., Rüa Rein()ido Raü com Rü{i' Raral) dI) RIO IHllnco
13 ��a ��i��I�o.. �a� ��� �üap��ing()�.d.�,.�o.v.�.(prºx.��d.lo. $t@i()}M) ••

··

••
14

.. R��.9uin.tinoB.O'c:(li�v.a.(Pr.açº. �eEv�n.�Q�) ..... 0 ....•.•••.•••••.•• , ...•.•.•..•••...•.••••.

15 i Rua CeI. Procápió Gomes de Oliveira com RUQ Reinoldo Rau
16 ··Crúzamen..()·Dpaschoal····················,···········

.

17 •• çr�ill���t�A�to. �o.#o.. ��r�I�.(II�� d� •• F(g��ir�) •••......
18 Av.· ��I��lt1ar 6.����ºJrót�lº �� ����o. º Sc.�rºed�r) .. L .

19 �.�.?�Q.-:::. p.r.ó.�ilt1o.�utº Po.�to.Marco.Uº .

20 Ruo Angelo Rubini (rótulo MALWEE - acesso o Rod. Poro Pomerode) .
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BRs
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Volta· para casa exige paciência
Quel!l deixou para viajar de última hora enfrentou rodovias lotadas
BR aO/BR 101

Os turistas que aproveitaram
.

o feriado prolongado' no litoral
norte e deixaram para voltar

para casa somente na manhã
de ontem enfrentaram rodovias
lotadas. O trânsito ficou lento,.
princípalniente rias' proximida
des do trevo'do Itinga, na rodo
via que dá acesso ao balneário de
São Francisco do Sul. A chuva
fraca que caia, exigia ainda mais
atenção dos motoristas.

Já na BR 280, em Guarami
rim, onde o movimento também
era intenso na rnanhã de ontem,
alguns caminhões precisaram
parar já que a Polícia Rodoviária
Federal restringiu o tráfego de

.

veículos longos em pistas sim

ples até o meio dia.
De acordo com a PRF, o mo

vimento nas rodovias federais
aumentou em cerca de 30% na

região norte e em até 50% na BR
280 nesta Quarta- feira de Cin
zas. Um balanço parcial da PRF

aponta que foram registrados
50 acidentes e três mortes nas

rodovias federais que cortam o

Estado. Se considerar também as

rodovias estaduais, o número de

mortes durante o feriado chega
a 27. Em 2008, foram 20 mortos
nos seis dias de folia. Quemviajou
sentido Paraná enfrentou conges
tionamentos de até dez quilôme
tros. Isso porque desde o últiino

domingo iniciou o funcionamento.
do posto de pedágio na BR 101,

.

no município de Caruva,

PEDÁGIO NA REGIÃO
Das sete praças de pedágio

previstas para funcionar no Es

tado; quatro já deram início as

cobranças.
.

As demais devem
. passar a operar até o fim de abril.
Segundo ii empresa que admi
nistra as rodovias, houve atrasQ
nas obras devido às chuvas de
novembro .

Na BR 101, o primeiro posto
a funcionar foi o de Garuva. Até
o final de abril, outras três pra
ças serão instaladas em: Palhoça
(Grande Florianópolis), Araquari
(Norte) e Porto 'Belo (Litoral Nor
te). Na BR-I0l, o preço da tarifa
será de R$ 1,10 para carros de
passeio eni cada praça. Motos

pàgam meia (veja quadro).

DEBORA VOLPI Vinte e sete pessoas perdercim a vida nas BRs que cortam o Estado durante o feriado

Casal diz que respeito é um dos segredos para unióo- duradoura

História de amor e dedicação
_que completa 60 anos, hoje

A família de Ervino Sprung, to magra. Mas mesmo assim,
84 . anos e de Rosália Maria quis ficar comigo", conta dona
Mainka Sprung, 76 anos, no Rosália em meio a risadas ..
Bairro Poço Grande, em Gua- O clima de cumplicidade e

ramirim, está em festa. O mo- respeito entre os dois. é nítido
tivo da comemoração é que e é um dos segredos da união
hoje, o casal completa 60 anos duradoura. "Tem que respeitar
de uma união de muito amor, um ao outro. Honrar o sim da
dificuldades superadas e his- Igreja", aconselha seu Ervíno,
tórias para contar. O resultado Já para dona Rosália, UITL dos
do' casamento é uma família motivos do sucesso no casa

grande e limito unida: São 9 menta é abrir mão, e ceder em
filhos, 19 netos e· 25 bisnetos. . alguns momentos. Dialogar e

O casal conta que tudo co- . nunca brigar. ''A gente é muito

meçou em um baile. Mas foi unido", acrescenta.
em uma. festa de São João que Depois de urna vida inteira
a aproximação aconteceu. O dedicada à família, o casal que
namoro durou um ano e oito sempre viveu da rizicultura,
meses, mas depois de tantos compara o passado ao pre
anos seu Ernivo confessa: ele sente. ''Antigamente não tinha
já estava "de olho" em dona luxo. Era tudo na simplicida
Rosália quando ela ia para a de. As crianças só ganhavam
escola. "Eu estudava em um sapato novo no dia da Primei
colégio e ela em outro. Mas eu ra Comunhão. Hoje, eles têm

sempre via ela indo para aula", .
20' pares antes de nascer", co

revela. "Ele me achava mui- menta seu Ervino.

Em troca,
melhorias

.

Desde fevereiro de 2008, a

Autopista Litoral Sul, empre
sa que administra o trecho da
rodovia entre Curitiba (PR)
e Palhoça (SC), realiza obras
de melhoria na pista como a

recuperação de sinalização
danificada, pintura e limpe
za da pista, recapeamento de

(ii alguns trechos e intervenções
no sistema de drenagem.

Já o Serviço de Atendi
mento ao Usuário iniciou
em agosto de 2008. Desde
então, a concessionária colo- .

cou 35 viaturas à disposição
dos motoristas que trafegam
pela rodovia para realizar
atendimentos 24 horas por

. dia. Este serviço inclui aten
dimento médico pré-hos
pitalar, socorro mecânico e

inspeção de tráfego.'
Para solicitar. os serviços

ou obter informações sobre a

rodovia, o usuário pode ligar
para: 0800 725 1771.
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Menos de um ano em vigor e
Plano Diretor já se.rá revisado

No dia 30 de abril, a equipe
técnica da Prefeitura de Gua
ramirim e a de engenharia da
Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu) se
reunirão para reformular o Pla
no Diretor que, segundo Pola
"co, "é uma cópia fiel da cidade
de Catantuva, em São Paulo".
Bylaardt reforça que o plano,
aprovàdo em junho de 2008,
não condiz com Guaramirim:
"Ele deveria ser o estatuto da
cidade, mas as questões do pe
rímetro urbano e de cota para
construção estão fora da reali
dade". Um dos objetivos mais
imediatos é baixar a cota de' 80
para 60 metros em relação ao

o CORREIO DO POVOOQUINTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2009

nível do mar.

O secretário de Plane
jamento exemplifica que o

macrozoneamento permite
brechas, misturando área
industrial com domiciliar:
"Você não pode colocar uma
metalúrgica no lado de resi
dências porque mais 'tarde as

reclamações aparecem. Va-'
mos ficar igual a São Paulo".
Polaco ressalta que foram
construídas edificações em

Guaramirim "que nunca de
veriam existir", sem projetar
estacionamento ou calçada.
"Temos uma vocação indus
trial, mas temos que acabar
com a bagunça", afirma. Galerias foram descobertas para água escoar: vários pontos da cidade receberão tubos maiores

, RESPONSABILIDADE

Planejamento quer
fiscalização rígido
Desafio é barrar desoIgaIlização nas construções
GUARAMIRIM
Em Ouaramirim, as tubu

lações e galerias foram des
tampadas para evitar novos

alagamentos, e continuam a,
céu aberto até a administração
municipal desvendar toda a

estrutura pluvial. Nas calça
das acumulam buracos e as

ruas de paralelepípedo cede
ram, aumentando a trepidação
e os prejuízos com o carro. Os
problemas visíveis, entretan
to, não são os piores. Para o
secretário' de Planejamento

em que atualizar os valores do e Desenvolvimento Urbano,
IPTU, cederemos a escritura", Ivaldo Kuczkowski, o Polaco,
explica. os maiores perigos são o des-

Para quem quiser regulari- conhecimento da Lei por parte
zar a casa, Polaco afirma que dos munícipes e a ganância de
o proprietário. deve primeiro poucos, mas que reflete pelos
instalar um sistema de fossa , quatro cantos da cidade.
e filtro. "Esse é um tratamen-

-

No plano de gestão, a pre
to primário de esgoto, mas tensão de Polaco é continuar
que diminui em até 80% os com as normas rígidas a curto e

resíduos", diz. Outra novida- médio prazo e iniciar uma ação
de ainda está sendo discutida educativa para obter resultados
pela Secretaria: "Vamos elabo- permanentes. "Estou sendo a

rar um Projeto de Lei para dar pessoa mais odiada da cidade",
desconto no IPTU para quem admite ao expor seus projetos.
tiver jardim em casa". O obje- Ele enumera: elaboração do CÓ
tivo é deixar 30% do terreno digo de Limpeza Pública, que
livre para evitar o acúmulo de. deve abranger do lixo domici
água, além de ajudar na revi- liar aos entulhos da construção
talização da cidade. civil; - notificação - para o não

Na Rua Henrique Pereira, o poste tomou conta da estrada

Fiscaliza-ção e cobrança
do IPTU serão reavaliadas

O prefeito Nilson Bylaardt
afirma que a Secretaria de Pla
nejamento está atuando forte
na fiscalização, principalmen
te na aquisição do alvará de
construção, "onde tudo' co
meça". Além disso, as dívidas
com IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano), segundo
o prefeito, chegam a R$ 5 mi
lhões. "Não vamos conseguir
reaver este valor de uma hora
para outra", declara.

O secretário, de Planeja
mento promete regularizar as

construções que não estão em

situação consolidada. "Varrias
contratar um engenheiro topó
grafo e um civil para medir os
terrenos e, ao mesmo tempo

Polaco quer ação educativa

cumprimento da LeiMunicipal
e aplicação de multa progressi
va em casos de reincidências:
elaboração de Código Muni
cipal que prevê penalização
para quem construir em área de
preservação permanente; e, em
parceria com o Clic (Conselho
de Líderes Comunitários), ins
tituir programa educativo para
jovens e crianças,

.

A FUndação do Meio Am
biente ainda está em fase de for
mação, mas Polaco já assumiuo

compromisso: '� Fundação fica
no Planejamento. Queremos
fazer um trabalho bem direcio
nado para o nosso município,
como penalizar quem construir
em área de preservação perma
nente". O prefeito .Nilson Byla
ardt disse que a Fundação vai
ter vida própria-e 'que a parceira
é )lara aumentar a fiscalização.
"E questão de vida ou morte",
confirma Polaco.

LUCIAt!A DE AGUIAR
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FILARMÔNICA

Inscrições só até
esta sexto-feiro

�

Audição para definirmúsicos será no dia 8
JARAGUÁ DO SUL

Quem ainda pretende díspu-.
-r-, tar uma das cadeiras da Orques-_
tra Filarmônica de Jaraguá do Sul
precisa se apressar. Termina ama
nhã o prazo de inscrições para a

audição que acontece no dia 8
de março, domingo, no Centro
Cultural da Scar. Para participar
basta preencher com os dados
pessoais a ficha disponível no
site wwW.fjds.com.br.

, .O maestro Daniel Bortholos
si procura.músicos que ocupem
quase todos os naipes.do grupo.

-

Se você toca instrumentos de
cordas, percussão, metais ou

então flauta transversal, oboé,
clarineta ou fagote, pode ten

tar uma vaga. Na seleção, cada
candidato precisa apresentar
duas partes, ou seja, um frag
mento da- literatura orquestral
definido antecipadamente pela
organização e algum movimen
to ou peça de livre escolha do
concorrente. No próximo sába
do, a Filarmônica deve infor
mar, através de envio de e-mail,
os horários do teste. O resulta
do do mesmo será divulgado na
segunda-feira, 9 de março.

Caso seja selecionado, o

instrumentista que se dispôs a

participar da audição pode ser

incluído em duas modalidades
diferentes de remuneração. Os
alunos de música passam a re

ceber bolsa de estudo. Já os pro
fissionais ganham cachê a cada
trabalho. Os ensaios e concertos

_

costumam acontecer nos finais
de semana. Neste ano, a Filar
mônica deve voltar a integrar
o Circuito Catarinense de Or

questras e o projeto "Caminhos
da Música",

KELl.Y ERDMANN

-

Filarmônica de Jaragliá do Sul deve ter agenda movimentada durante 2009
.' .

Curta-metragem j(jraguaense
Fazer um filme é um sonho para grande parte das pessoas. E, se você

faz parte desse grupo, já pode colocar a criatividáde poro funcionar. É que
seis curta-metragens serõo produzidos em Jaroguá do Sul a partir de 21
de março. Paro participar .da investida, basta se lnscrever no Centro Cul
tural da Scar, entre os dias 2 e 12 do próximo mês. O custo é de RS 160.
Há diversas vagas, entre elas de diretor, figurinista, cenógrafo e roteirista.

Informações pelo e-mail jaraguaemcurtas@gmail.com .:

Grupo folclórico organiza 10°
Acampamento e 7° Ol'impíada
JARAGUÁ DO SUL

O Parque Malwee volta a ser

o palco da dança nos dias 17, 18
e 19 de abril. Durante este final
de semana, acontece a décima
edição do - Acampamento Folcló
rico, que costuma trazer à cidade
centenas de dançarinos do Sul
e Sudeste do

-

país. Paralelo ao

evento, eles ainda participam-de
_

uma olimpíada.
A iniciativa tem uma progra

mação extensa que inclui apre
sentações, disputas esportivas,
baile e o já tradicional desfile
de lanternas pelas principais
ruas do Centro de Jaraguá do
Sul, este aberto à comunidade.

Ao longo do trecho, o público
deve ver trajes e costumes da
cultura alemã, italiana, espa
nhola, ucraniana e húngara. Na
última edição, em 2006, passa
ram pela cidade cerca de 700

participantes.
O acampamento existe desde

- 1990 e, dessa vez, integrantes de
grupos folclóricos interessados

-

no encontro devem se inscrever
até o dia 3 de abril. O telefone
para contato é

-

o 3376-0114.

Quem preferir usar o e-mail,
precisa enviar uma mensagem
ao endereço eletrônico museu@
malwee.com.br.A organização é
do Regenwalde Tanzgruppe.

C�rs�s e oficinas do Gru·po
Gats com inscrições abertas
JARAGUÁ DO sin,

Subir em um palco e atuar.

Ouvir o sorri de um berímbau
e jogar capoeira. Tocar violão,
Maquiar atores e atrizes. Dirigir
um grupo de teatro. Todas essas
facetas da arte estão presen
tes nas salas de aulas do Gats
em 2009. A trupe jaraguaen
se começa oficialmente o ano

ofertando cursos e oficinas à
-

'população, seja ela infantil ou
adulta.

-

No caso das crianças, ainda
restam vagas para atividades de

iniciação ao teatro. Os encontros -

são às segundas-feiras à tarde. Já
- os adolescentes podem escolher
� entre dois horários, 15h e 19h,
-«
c::

o
c::
LU
1>:

seqlpre nas quartas-feiras.
Quem prefere musicar, a al

ternativa é aprender a dedilhar
o violão na companhia do pro
fessor Thiago Daniel. Os encon
tros são individuais e duram 50
minutos. Mas, se o seu interes
se pende para a capoeira, as au
las são comMarcolla Shekinah..
nas terças e quintas-feiras. -

Para terminar, ao longo de

março e abril, o Gats ainda abre

espaço para as oficinas de ma

labares, direção e maquiagem
teatral e musicalização. Outras

informações e os valores das
mensalidades por meio do tele
fone 3275-2309 ou pelo e-mail

grupogats@gmail.com.

Curso de teatro do Gats inclui aulas de expressão corporal e improvisação
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DENOREX
Sobe aquele pagodeiro boa qente,
muito conhecido aqui em Joraguá do
Sul, que estava super empolgado e

experimentando de tudo num baile
de carnaval da cidade? Pois é, o "b07 .

nitón" cheio de pego levanto, sobe e'
desce, teria "pego" uma loiro de parar
o trânsito. Mos no fim do noite, segun
do os amigos mais próximos, quando
se preparava poro arrostá-lo, resolveu
perguntar o nome delo(e). Sabe o que
ele ouviu? Um sonoro "Sandoval".
Como diria Macaco Simão: "É mole,
mos endurece".

.. " Sonhar como se fosse
viver para sempre.
Viver como se fosse

morrer hoje. "JAMES DEAN

NAS RODAS
• O promoter Pepe Norloch, depois de
desfilar com a moderno e lindo Hoydê
Campos, voltou o ficar com o coração

.

ocupado. Por enquanto ele guardo
.

o nome do moça o sete choves. Mos
- como aqui tudo se sobe, breve darei o
nome e o sobrenóme do querida.

• Márcio Moluta, o Silico, foi um dos foli
ões m_ois animados no Baile do Boependi.

• A lindo Ana Coralino Buzorello será
o aniversariante mais festejado desta

quinto-feiro. Mil vivos!

• A senhora Ivone Driessel é outro
mulher que merece todo o respeito de

.

nosso sociedade pelos seus gestos so-
-

ciais filantrópicos.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o gaúcho amigo Dr.
Alexandre Tomosi, o popular "Tomate".
Ele lê a coluna todos os dias poro ficar
antenado nos novidades do região.

PRAACABAR!
Putz meu! Lá estava eu pobre mortal assistindo o um pro
gramo cheio de "conteúdo e informação": TV Fomo. Como
estornos no época do cornovol,;,:o maioria dos matérias é
sobre esse assunto. Então, o repórter se vira para o rainha da
bateria e pergunto: "E aí? O dia do desfile tá chegando. Já sabe
sambar?" Como assim "já sabe sambar"? Se o mulher é rainha
do bateria de uma escola de sambo e vai desfilar no carnaval.
Imagino o resposta dela: "Ah .. .Tem que sambar? Achei que
aqui iríamos representar o Lago dos Cisnes!"

BUXIXO
Dizem nas rodos de comadres: um jovem empresário
gente do bem, que namora uma moço com o sobreno
me muito sonoro, há vários anos, resolveu voltar o viver
o vida de solteiro. A notícia, revelado recentemente, não
chegou suave poro o lado-da família do moço. O babado
pegou tão forte que só tomando m.esmo uma dose bem
gelado do espumante-Cave Pericó Brut poro relaxo[

TE CONTEI!
• O GruRo de Apoio o Vida
montedor do Programo CW de Va-

"

lorização da Vida- GAVI, promove
no próximo dia sete de março, das
14 as 18 horas, no Rede Feminino
de Combate 00 Câncer, o seleção
de captação de novos voluntários.
Amanhã tem o presença do reno

mado DJ Deep Mariano e Chris
Kessler, poro embolar mais' uma
noite. movimentado do Bierbude.
As mesas já estão esgotados.
Festa que promete!

• O meu amigo sangue bom Re
nato Ferrari, prepara os quitutes
poro comemorar idade novo no"

próximo dia cinco de março .

• Recebi aqui no redaçõo, no
tarde de ontem, o visito do al1ligo .

Jair Pedri, candidato a ver-eodôr
que não se elegeu pelo falto de' ,

um voto. Entusiasmado com o

vótoçõo ele garante que sai o
candidato o deputado em 2010.

• Regina Carla Leite e José
Ricardo Peter, o cosolzinho pUlóu
o carnaval animado, terça-feira, _

no Boependi.

• Não esqueço de acessar -o site
www.moogoncolves.com.br e votar
no Tap 10.

'

• São nos momentos de ausên
cia que vemos o quanto nos foz
falto aquele carinho que antes

pouco impllrtovo.
•.

• DOE SANGUE!

• Com essa, fui!

DICA DE HOJE
É dia de curtir a Choperia

Escondidinho.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Coisas de gêm�os
Ontem ela queria combinar fi bolsa com

aquela sandália pitanga de salto alto e vestir
vestido de cetim preto, que deixava à mostra

apenas os ombros e parte das pernas. Pensou
em tomar vinho e degustar salmão flambado no
restaurante do Leblon. Na cadeira ao lado, o na-

.

morado de camisa azul de mangas longas, gra
vata delicadamente escolhida .no guarda roupa
a se ajustar com' o restante do visual.

Hoje ela acordou com vontade de comer

bolacha caseira amolecida na caneca cheia de
leite e achocolatado. Café da manhã sentada no

.

chão e de frente para a televisão que transmitia
desenho animado. A tarde 'assistiria à novela,
em seguida, zapearia entre o filme e os progra
mas de fofocas, O pijama folgado e velho ficaria
sobre a pele durante o dia quase todo. Pés des
calços, cabelo despenteado.

Ontem ela quis ser promovida no escritório.
Hoje acha queé bom não ter tanta responsa-

bilidade assim.
'

Ontem ela pretendia visitar a Europa de mo
chila nas costas. Pouco se importaria com o di
nheiro necessário, raspando a poupança talvez
desse para comprar as passagens de avião. O
restante daria urn jeito, lavava pratos, pedia ca

-rona, dormiria na estação do metrô.
Hoje ela repensou a idéia. Primeiro vai guar

dar parte do salário para trocar de carro. Após
à compra, passa a reservar grana fendo como

objetivo aquela cirurgia plástica e, enquanto
isso, faz uina viagem a Buenos Aires. O tango
a impressiona e pensa em aprender danças de
salão latino-americanas.

,

Ontem ela se decidiu: vai começar urn curso
de idiomas. Primeiro espanhol. Será alemão?
Ou inglês, afinal dizem que é tão obrigatário.
Paralelo, faria exercícios físicos monitorados
por professores de experiência na academia ao

invés de apenas caminhar diariamente pelas
ruas do bairro.

Hoje ela sonhou em casar, com direito a véu
e grinalda, festa; noivos sobre o bolo, bem-casa-
dos de lembrança aos convidados.

,-

Ontem ela foi dormir querendo ser indepen-
. 'dente de tudo. Namorar era bom o suficiente,
Cada urn mantendo o seu canto também lhe

parecia ser o ideal. Mantinha a posteridade do
relacionamento, sem disputas e briguinlías cor
riqueiras de toalhas molhadas sobre a cama.

No amanhecer ela se alegrou. Na metade da
manhã ela entristeceu. Ao meio-dià deu gar
galhada. Às 15h queria esbofetear o cara que
cortou a frente no trânsito. No anoitecer sentiu

, saudade, mas sorriu. Antes de dormir deixou
uma lágrima cair.

Dizem que isso é coisa de gêmeos, tendo
ascendência 'em capricórnio então, afirmam
que só poderia daí nisso mesmo. Metaformose
ambulante, camaleoa, diferente, duas em urna,

geminiana típica. Será mesmo?!
"

• kellyerdmannéegmaíl.com

NOVELAS .

VARIEDADES-----,---------�

Longas
horas

Um grupo de seqüestrodores resolve
pegar o filho de Bryon Mills. Ele 00 invés
de pogOf fionço, responde com omeoçgs.
Com estos omeoços, o ex-ogente do go
verno Bryon começo os mois longos 96
horos de suo vida. Hes mexerom com o

caro errodo..

PRODUZIDO POR, LU C B E 5 S o N

Viver ao ·Iado
. de um cão

- Fascinodo com os habilidodes do
vira-loto Merle, Kerosote foi em busco
das raízes do ligoção de cães com seres

humanos. Ele e o cachorro Merle convive
rom por 13 anos em meio à noturezo no

oeste dos Estados Unidos. Os dois tinhom
umo omizade incomum: além de ser do
tado de personalidade mercente. Merle
donçovo, esquiova e uivovo em ritmo de
músico lírico.

NEGóCIO DA CHINA
Diego vê Antonello chegar à festa de casamento
de Matilde. Elo insiste poro que eles sejam ape
nas amigos. Carminda e Luli vão visitar Zé Bone
co no hospital. A ex-mulher de Adriano comento
com Joelma que Antonella pode estar usando
uma estratégia poro reconquistar Diego. Aldira
e Lucivone decidem enterrar o pen drive, Lívia e

João p'oSsom o noite juntos. Stelinho propõe o
'

Flor de Lys que perco o campeonato de kung fu.
Matilde e Alaor se cosam. Denise revelo paro
Joelma que elá é a amante de Mauro.

TRÊS IRMÃS
Doro acredita que o sumiço de Lucas e Gúga
não passa de uma traquinagem. Alma pede
para conversar a sós com Soninho. Lucas e Guga
se divertem no passeio com Baby. Bento fica
sabendo do sumiço das crianças e critica Doro.
Alma vê Gregg abraçando Soninho. A turma da
Praia Azul se mobiliza para achar as crianças.

I

Baby tenta ligar o lancho, mos o motor não
funciona. Xande diz a Suzana que pretende pre
judicar Eros. Bento acusa Dora de irresponsável
e a culpa pelo sumiço dos meninos.

.

CAMINHO DAS íNDIAS
Bahuan fico irritado com os ofensas de Opash. .

Opash diz o Ravi que vai folar com os outros
. brômanes poro expulsor Shankar da casto. Go

pai chego de Dubai e aviso a Durga que lá todos
são iguais. Silvia e Júlio observam Raul entrar

.

no hotel de Yvone. A pedido de Maya, Rani
vende suas jóias..�ahuan suspende o passagem
de Maya. Ciça, Dayse e Berê ajudam Tônia a se

vestir poro ir à festa de Silvia. Raul volto poro
coso quando 'sente falta da carteira. Raul chega

. com o carro e Fontes foge.

CHAMAS DA VI DA
Fausto diz que Upe forjou a próprio morte. Vivi
fico com medo. Fausto diz que criminosos são

sempre imprevisíveis. Vivi pede proteção da

policio. Beatriz diz poro Tadeu que Manu está
bravo porque ela é melhor vendedora. Tadeu diz

que não quer brigo no loja. O conselheiro diz

poro Vilma que eles decidiram nomear Tomás

presidente da fóbrica. Vilma diz que um dia vol
taró o ocupar a cadeiro do presidência. Uncon

- pergunta quem está pagando Xavier. Ele diz que
Fausto vai interrogá-lo novamente.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO. CORAÇÃO'
Cris, Luciano, Melquior e Zaira enfrentam sol
dados reptilianos. Kai recebe Júlio, Mario, Sa
miro, Draco e Telê no laboratório. Maria diz que
os reptilianos vão perder o guerra. Miguel avisa
que Gór e Metamorfo estão presos. Gór mondo
Meto fugir. Marcelo e os agentes voltam poro
mansão. Batista confesso o Sandro que quer
recomeçar sua vida 00 lado de Célia. Torso pede
para Batista deixar Célio. Ari tenta. defender
GÓr. Irmo e César tentam convencer de que não
tem nado a ver com o seqüestro dos bebês.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa- .

bilidade dos emissoras). '
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Atores vão se

casar em 2010
Os atores Zac Efron e Vanessa
Hudgens estariam noivos desde

�janeiro, segundo o tablóide National
Enquirer. Zac teria feito o pedido de
casamento em viagem 00 Japão: O
casal está vivendo junto no novo coso
de Vanessa. Eles teriam apressado o

noivado porque o mãe do atriz, Gina,
não queria ver o filho morando com

-

um rapaz antes do casamento. Os dois
estão planejando se casar em 2010.

Rodrigo Santoro
de namoro novo
A atriz Natalie Portman estaria
namorando o ator brasileiro Rodrigo
Santoro, informou o site Just Jared.
Segundo o site, Portman e Santoro
estariam saindo há cerco de um
mês. De acordo com uma pessoa
próximo à atriz, "eles estão tentan
do ser muito discretos e ele é um

amor de rapaz". Já o revisto InTouch
afirmo que à ator Ryan Goslin esta- _

ria correndo atrás de Portman.

Willian Bonner
escrevendo livro
Willian Bonner está escrevendo um

livro. Em "JN-Modo de F{lzer", o
jornalista relato todo o suo emerlên
cio frente 00 jornalístico, contando
o rotina-de apuração dos notícias,
o preocupação com o linguagem e

o relacionamento com os afiliados.
Não se troto só de um manual de
Jornalismo, o livro será recheado de
fotos, mostrando ainda os bastidores
de cada apresentação do jornal.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muilo simples e vicianle. O objetivo
é preencher um quadrodo 9x9 com números de 1. o 9 sem

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
não se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO
O tempo deve continuar instável em todos
os regiões, com presença de muitos nuvens,
aberturas de sol e condições de chuva. '

� Jaraguá do Sul e Região

" Fases da lua

MINGUANTE NOVAC�ESCENTE CHEIA

�t� 09�
SEXTA

d'MíN: 20° C
MÁX: 29" C "" r

Sol com pancadas
'

de chuva

HOJE
MíN: 20° c
MÁX: 23°C
Chuvoso
o

Gt ÁRIES ,-

4'" (20/3 o 20/4)
..... I

Amor e finanças são
.\. � beneficiados até

abril, passando por
certos obstáculos ultrapassá
veis. Caso sinto certa pressão no

peito, pracure se aperceber se
está conseguindo de fato exercer
Q liberdade que busca há tanto
tempo.

.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 2016)
Algumas mudal.lças
podem fazer com

que suas preocupa-
ções com o trabalho aumentem.
No entanto, você não deve se

preocupar, pois as mudanças, são
apenas ajustes que devem ser

feitos em sua vida para que você
possa dar passos maiores.

� ��a22/8)
� '} Você está passando

� U---; por uma fase de
crise. Para aliviar

a pressão, é preciso que você
pare para refletir sobre suas

emoções.'A vida social continua
boa, bem como o contato com

pessoas, no entonto, há algo
ruim em seu coração.

� � CÂNCER
,.....:� (21/6 a 21m
;'��f� Hoje o melhor que
: ; você tem a fazer é

se envolver com sua

religiosidade, quem sabe desSa
formo a sensação de sofidão e

desamparo diminuo. Coso não
diminua, procure apaio em algum
amigo que confie para falar sobre
seus sentimentos.

l1f
VIRGEM

. (23/8 o 22/9)
Hoje a necessidade
de mudança e de
eliminar tudo o

que diz respeito o velhos padrões
e estruturas estará maior. Você
sente uma pressão para tomar
uma atitude com relação à suo
vida. Tome cuidado apenas com
certa impulsividade.

TOURO

_

-

_

(21/4 o 20/5)
Hoje é um dia muito
especial no que diz

_ respeito à troca,
Amizades e trabalhos em equipe
em alto, especialmente se vocês
compartilharem de idéias e ideais
similares. A fase impõe isola
mento, no entanto, você não deve
cedera ele.

SÁBADO
MíN: 17° C
MÁX: 250 C
Sol

#UBRA(23/9 o 22/10)
Se você enfrentar
algumas dificul
dades em seu

trabalho, não leve tão a sério, pois
são problemas passageiros. Pro
cure resolver fazendo o que deve
ser feito, sem muito envoMmento
emocional. Procure dor mais
atenção à sua saúde.

ESCORPIÃO
(23/100 21111)
Hoje o dia está mui
to bom para você
fazer uma avaliação
m.ois detalhado do

que está de fato impedindo dor
passos maiores em direção à suo'
realização profissional. Perceba
que há álgo interno e não externo
que impede esse solto.

DOMINGO
-

MíN:20°C r">.
MÁX:29°C�
Chuvoso

SAGITÁRIO

_

• (22/11 021/12)
Pode ser que, no
dia de hoje você
resolva colocar os

pingos nos "is" no que diz respeito
ao andamento de suo vida domés
tico, incluindo o convivio com o

famHia.lsso pode ser muito bom
se você souber avaliar suas falhos
também.

CAPRICÓRNIO
-(22/12 a 20/1)

� �
- Suo mente está �gil
e os pensamentos
entram e soem de

suo cabeça. Procure meditar para
que o ansiedade não atrapalhe os

processos de mudança que tem
vivido. Ouça musicas relaxante
e procure estar eníam�ientes
agradáveis,

o CORREIO DO POVO mQUlNTA·FEIRA. 26 DE FEVEREIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

26/2
Aguida C. Heleodoro
Airton Tossi

.

Alessandro Hass
Aline Fischer
Amarildo Baade
Ana.Caroline Ciconeti
Antonio Manoel Machado
Artur Elias
Bruno Drews
Danieli 1. dos Santos
Dulce Tomio
Evaldo Maestri
Felipe Nunes
Gilmara D. Bihr
Ivone Jagn
Luciano Linder:
Luciano José Pastai
Maria Borba de Souza
Maria de Lurdes Truppel
Marlene BO,na
Moacir Pedrelli
Monique Reink
Nicoli C. Costa
Nilda Borba
Paulino Tabashi
Poliana K. Luiz

,

Priscila Pawlak
Priscila Silveira Souza
Rafael E Junckes
Rosa Maria Kiatkowski
Roseli Aparecida Rezena
Rosina G: Deretti
Sabrina G. Voz
Sidnei Szirkowski
Susane H-Roweder
Tabita Bortolini
VÔnêssa C. Rombo
Walmir Roberto Wendorff
Wellington Linder
lita P. Franzner

DIVIRTA-SE

Caixas

25/2

Uma loiro estava procurando por um
trabalho há meses. Até que um dia elo
conseguiu um emprego em uma trans
portadora e foi trabalhar todo feliz. Suo
primeiro tarefo foi escrever "este Iodo
poro cimo" em algumas caixas. Após
terminar, seu chefe perguntou:

-

- Você escreveu "Este Iodo poro .cimo"
nos caixas que transportam os copos
de cristal?

-

- Sim senhor! E poro ter certeza de
que todos iam ler, eu escrevi de todos -

os lodos!

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Sua agressividade
continuo alta e

por isso você deve
manter o colmo para não passar
dos limites. Umites nunca foram
a suo praia, pois você nunca lidou
bem co,,", eles. Portanto, seria in
teressante você aprender o conter
seu espírito.

i

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Suo energia
Y-"� continuo alto e o

melhor que você
tem o fazer é usá-lo: Namore,
passeie, saio com os amigos,
enfim, procure'relaxar. Em época
de mudanças é preciso aprender
a pulsar, ou seja, leve os aconte
cimentos o sério.
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Ouinto-feiro,26 de feveFeiro
-lond'on Pub: quintóé d\ia de pagode no tondon, que apresento,
logo mais tarde 'a bando jotgvillense Combinação Perfeitg�'

'

Messos: �ri[lleiros lotes o. RS 5,09' feminino e RS 10,00,
mascuHno;cobrados ctportir dos 21 fi Ilpenas para área interno,.,
sendo o decl! do casa'com acesso livre.
- Esta§õo do Tempo: promove se

.

qniyersitário cO,m grupo
Li Ze�o. Acesso: RS 5,00 f RS fO,OO masculino -

.0521 hOfa

- VARIEDADES���������

TRADiÇÃO

Festa e Baile de Rainha
A tradicional Festa e Baile de Rainha da Sociedade Recreativa Rio da luz II pro

mete animar os convidados neste sábado. A partir dos 13h30, os.pernepnntes se

encontram no sede, em seguida, às14h30, será realizado a busca do Majestade, Tânia
Marli Krueget O baile vai começar às 22h30, com a Banda Brilhos, do Rio Grande do

, Sul. As mulheres não pagam ingresso. Os homens desembolsam RS 10. Os interessa
dos devem buscar mais informações pelos telefones (47) 3055-8928 ou 3055-8746.

MBA

Gestão
Industrial

Os interessados em participar do
MBA em Gestão Industrial já podem se

inscre�er. A capacitação vai cemeçarnn
dia 20 de março e sempre acontecerá

.

nos sextas-feiras, das 18h30 às 22h50,
e nos sábados dos 8h às 12h20, (dois
finais de semana por mês), no Sociesc
(Sociedade Educacional de Santo Cata
rina), que fica na Avenida Sete de Se
tembro, 1675, no Bairro Fazénda, em
Itajaí. Ao término de cada módulo uma

prova será aplicado. A inscrição custo,
RS 130. Informações através dos tele-

" fones (47) 3248-8811 e 3248-8814 OÚ

pelo site www.sociesc.org.br.

Seleção e

Capacitação'
o Gavi (Grupo de Apoio a Vida),

manteneder do Programo CVV de
Valorização da,_Vida, convido os inte- .

ressados a participarem do Seleção e

Capacitação poro �ovos voluntários. As
, inscrições estão abertos e de,vem ser

feitas através do telefone 3275-1144.
A escolho está agendado poro o próxi
mo dia 7, sáballo, dos 14h às 18h, no
Rede Feminino' de Combate 00 Câncer

-

'dé JorágUá' dó Sul.
- '

Clientes
inadimplentes
o treinamento "Cobrando clientes

inadimplentes", promovido pela Apevi
(Associação de Micro e Pequenos Empresas

Caminhada 2009 do Vale do Itapocu), está agendado para 16
/ _' a 19 de março. O cursa:é direcionado aos

, , 4s insç!ições parg ,o, primeiro Comi�hoda 20�9 fi_com abertos a_té o dia 4 de mar- profissionais qUQjá atuam nº sçglllentoº,u, _

ço. Os participantes vão percorrer o trajeto CHico de Paulo ao Ribeirõo dos Pedras.
.

que pretendem ingressar no atividade. Re-
�

A lorg�da será no ,Ângelo Piozera, às 8h, nQ próximo dia 8, e o retorno está previsto. nivaldo José Sebben, com formação e expe-
poro os l2h. O investimento é de RS 10 (transporte) e mais 1 kg de alimento não riência no área, vai conduzir o capacitação.
perecível, destinado paro o Coso de Apoio Podre Aloísio Boeing. O pagamento tem Os nudeodos pagam RS 125, os associados
que ser antecipodo,e pode ser ·feito diretamente no Vivendo Turismo ou através de investem RS 215 e os demais interessados
depósito bancário no CEF. agência 3077, conto corrente 316-9. O objetivo é fazer no- desembolsam RS 350. As inscrições devem -

vos amizades, além de conhecer lugares de Joroguá do Sul. Os interessados podem ser feitos no secretario do Apevi, junto 00

conferir os caminhados 2008 no exposiçõp fotográfico, que acontece no Shopping Centro Empresarial de Joraguá do Sul, ou
Center Breithoupt: Informações pelos telefones 3001-5594 ou 9144-9312. pelo telefone (47) 3275-7024 ou ainda

através do e-mail eventoS@opevi.com.b[
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos os associados da
Sociedade Cemitério Ecumênico João Pessoa, pa�a Assembléia Ge- '

ral Ordinária, que será realizada no dia 21 de MarçÓ de 2009, nas
dependências do salão da Comunidade Evangélica João Pessoa,.
neste município, com inicio às 09:00 horas com osequínte:
ORDEM DO DIA •

1- Relatório da Diretoria referente às atividades 'de 2008;
2- Prestação de contas do exercício findo em .31 de Dezembro de '2008;
3- Atualização da mensalidade.

'

4- Eleição da nova Diretoria.
5- Eleição do Conselho Fiscal.
6- Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 14 de Fevereiro de 2009, -

Érwin Himnel • Presidente

LOTERIA

CONCURSO N° 2019

03 -10 - 35 - 45 -41

CONCURSO N° 737

Primeiro Sorteio
11 - 14 - 22 - 21 - 39 � 50

Segundo Sorteio
03 - 33 - 41 - 44 - 48 � 49'
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floriani@florianieqllipamento6.com.br
www.florianiequipamento6.com.br

Rua Venâncio dil Silva Porto, 353
Fone 3275-1492
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Depois do carnaval
Popularmente, já vem de muito tempo a idéia de que

no Brasil temos 'dois períodos de análise da economia
brasileira. Um que começa no dia primeiro de janeiro'
e termina em 31 de dezembro, e outro que começa de

pois do carnaval se estendendo até o próximo carnaval.
Neste caso tudo o que acontece entre o primeiro dia do
ano e a quarta-feira de cinzas fica como que num vazio,
sem análise de valor. Então, como quarta-feira de cinzas
foi ontem, o Brasil começa a funcionar a partir de hoje.
Em tempo, pois segundo o Banco Mundial e o FMI, os
principais efeitos da crise são: "uma forte redução no

volume de comércio internacional; os paises sofrerão
fortes quedas em suas exportações; haverá uma' desa

celeração de investimento nos 'países ricos, bem corno

nas nações emergentes; o aumento de investimento nos

países emergentes será de apenas 3,5%, ante 13% regis
trado em 2007; desaceleração das economias dos países
desenvolvidos (de alto rendimento per capital; decrés
cimo anual médio dos preços das matérias-primas bási
cas pela primeira vez desde a Segunda GuerraMundial;
o conjunto de todos os países industrializados entrará
numa longa recessão em 2009; as tensões financeiras

podem se manter muito elevadas e as pressões exerci
das sobre o crédito pela redução do recurso ao endivi
damento podem ser mais profundas e mais longas que
previstas; crise de desemprego em 2009", Quadro nada
animador, ou melhor, assustador. Há que se reconhe
cer, portanto, que nenhuma economia está imune aos,

efeitos da crise, muito menos a brasileira, e cada uma

enfrentará as turbulências de acordo com suas próprias
peculiaridades, Os responsáveis pela condução da polí
tica econômica brasileira não poderão ficar no aguardo
de ações por parte dos países como EUA, Reino Unido,
Japão e outros, para começar a tomar as suas,

No caso brasileiro; estamos observando que o go
verno federal pretende priorizar a execução do Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC) e da Política de
Desenvolvimento Produtivo (PDP)', bem como preser
var os programas sociais, os investimentos e o nível
de emprego; assegurar proteção aos segmentos mais
vulneráveis; continuar 'a valorizar o salário mínimo,
entre outras 'ações. Medidas corretas e pertinentes,
porém, há uma que poderá colocar tudo isto por ter

ra, que é o fato de existir uma crise de crédito que já
atinge a economia real. Os bancos brasileiros, tidos
como os mais sólidos neste momento de crise, estão
totalmente na defensiva para manteremseus vultosos
índices de lucratividade" sendo extremamente rígidos
na baixa da taxa de juros para o setor produtivo e de

consumo. Sem consumo, a produção cai e ocasiona
o inevitável: aumento da taxa de desemprego, Vimos
que até antes do carnaval as empresas seguraram as

demissões, Como que' dando.um fôlego para a crise',
No período pós-carnaval, especula-se que nada se

gurará as demissões, nem por decreto presidencial.
Não temos uma crise de "subprime", mas podemos'
ter uma crise de liquidez que nQS levará a uma situa

ção muito pior do que a prevista, O BNDES cuida dos

grandes investimentos, .das grandes empresas, mas

quem cuidará das micro, pequenas e médias empre
sas? Emprestarpara pequenas o risco sempre é maior,
logo, os bancos de for;ma geral deixam para as empre
sas fomentadoras de crédito, ou seja, as Factorings. As
Factorings têm prestado um serviço relevante ao país,
pelo menos as legalizadas e bem estruturadas, mas

também fazem redescontas nos bancos comerciais
com altos custos.

Não seria o caso do Banco Centràl criar uma linha
, de crédito para Factoríngs junto ao Banco do Brasil e
CEF, com uma taxa de juro baixa que pudesse ser re

passado ao mercado? Com certeza, pois haveria uma

melhor irrigação do crédito por estas empresas, mi
nimizando o problema de liquidez do mercado, com
direito a carta ,patente para serem bancos no futuro.
Aí sim a concorrência existiria, pois seriam milhares,
corno nos EÚA. Outra forma seria um decreto para
uma redução das taxas de juros do -cartão de crédi
to e cheque especial, quem sabe com' uma redução
inicial de 50% nas suas taxas mensais que giram na

média absurda de 12% e 8% respectivamente. As ca

deias de lojas copiariam e isso induziria os demais
, fazendo toda a diferença no consumo, senão vai ser
um salve-se quem puder, A economia cresce como o

crescimento de um coqueiro, mas a depressão vem na

velocidade da queda de um coco. Porque esperarmos,
mais para correção desses absurdos? "Quem sabe faz
a hora, não espera acontecer" ..

I

': ,,', '* Professor da Univille e Consultor • b_rognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

HÁ VAGAS

se gera mais de seis mil novos postos
Fraiburgo, F1orianópolis e São José lideram o ranking de criação de empregos

Em janeiro de 2009, segun
do o Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempre
gados), foram gerados 6.407

postos de trabalho formais
no Estado, correspondendo a ,

um crescimento de 0,41% em,

relação ao estoque de empre
go do mês anterior. Embora o

número de contratações tenha
superado o número de desli
gamentos, este foi o pior re

sultado para o mês de janeiro'
nos últimos dez anos. Convém
ressaltar que este resultado

corresponde a um saldo líqui
do de emprego �3,5% inferior
ao verificado no mesmo mês
do ano anterior, quando foram
criadas 17.552 novas vagas.
Os dados foram divulgados

pelo Sine/SC (Sistema Nacio
nal de Emprego), vinculado a

Secretaria de Estado da Assis
tência SST (Social, Trabalho e

Habitação).
Nos últimos 12 meses o

estoque de empregos formais
elevou-se em 4,25%, represen
tando o incremento de 62.761

postos, de trabalho, situando-se
,

27,7% abaixo do saldo líquido
de igual período do ano passa-

'

do (86.793) e 34,3% abaixo do
recorde verificado nos 12 me

ses anteriores a janeiro de 2005

(+95.489 postos).
Entre os 36 maiores mu

nicípios de Santa Catarina, o

ranking de maior geração. de
empregos formais no mês pas-

, sado é liderado por Fraiburgo

(+ 2.002 vagas), seguido de Flo
rianópolis (+1.337 vagas) e São
José (+438 vagas). Em Fraibur
go, as atividades relacionadas à
fruticultura responderam pela
geração de 1.934 vagas ou cerca
de 97% dos empregos criados
no município. Em Florianó
polis, o destaque foi o setor de .

serviços que respondeu pela
geração de 1.403 empregos. Em
São José, o setor em destaque
também foi o de serviços com a

criação de 533 vagas:
Entre os municípios que,

em números absolutos, mais '

desativaram postos de trabalho
em janeiro deste ano estão Rio .�

Negrinho (- 715 postos], Blu- �
menau (-391 postos), e Brusque - �
(-355 postos). Atividades da fruticultura responderam pela geração de 1.934 vagas
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Aeronave 'turca cai em Amsterdã
Avião se partiu em trêspedaços e deixou pelo menos 50 feridos e nove mortos
AMSTERDÃ

Pelo menos nove pesso
as morreram depois que um

Boeing 737-800 da Turkish
Airlines sofreu um acidente
quando tentava aterrissar,
ontem, no aeroporto Schi
phol, em Amsterdã, um dos
cinco maiores aeroportos da'
Europa, disSeram autorida
des. Havia 134 pessoas a bor
do, destes 127 eram passagei
ros e sete tripulantes, no vôo
951, que seguia de Istambul
para Amsterdã.

Segundo autoridades lo
cais e turcas, 50 passageiros
ficaram feridos, 2Q deles em

estado grave. Algumas pes
soas, no entanto, escaparam
ilesas, de acordo com a rede
CNBC Turquia. Muitos saíram
caminhando do avião.

O avião se partiu em três

pedaços quando atingiu o

chão próximo à pista. A ae
ronave caiu em um pasto,
perto da linha de pouso e de
uma estrada, mas não chegou
a pegar fogo. Segundo repor
tagens da TV holandesa, os

serviços de emergência tive-

ram seu trabalho prejudicado
pelas condições do pasto.

A Turkish Airlines já di
vulgou a lista com o nome de
passageiros a bordo. Segundo
a empresa, cerca de 50 eram

estrangeiros que fariam cone

xão. Parentes dos passageiros
estão sendo levados de Istam
bul para Amsterdã pela com

panhia aérea.

CENÁRIO
Um sobrevivente entrevis

tado 'por uma TV turca disse

que viu pessoas feridas, pre
sas e esmagadas entre os as

sentos quando saía do avião.

Segundo . testemunhas, a

maior. parte dos feridos es

tava na parte dQS fundos da
aeronave, região mais danifi
cada no acidente.

O último acidente envol
vendo um avião da Turkish

.
Airlines ocorreu em 2003, na
Turquia, causando a morte de
65 pessoas. Todos os vôos no

aeroporto do Schiphol foram
cancelados ontem.

"

AGÊNCIA o GLOBO Testemunhas·afirmam que a maior parte dos feridos estava nes fundos da aeronave, região mais danificada

Espanha diz que pode receber
prisioneiros de Gu.antánamo

Oministro das Relações Exte- Muitos deles estão presos sem

riores da Espanha, Miguel Ángel nenhuma acusação formal. No
Moratinos, afirmou, após um en- último dia 22 de janeiro, o pre
contra com a secretária de Estado sidente dos Estados Unidos, Ba

. americana, Hillary Clinton, que rack Obama, assinou um decre
.

seu país está disposto a "receber . to que ordena o fechamento do
alguns detentos" da base militar. campo de prisioneiros no prazo
americana de Cuantánamo, em de um ano.

Cuba. '1\, Espanha está dispos- Ele também ordenou uma re
ta a acolher alguns detentos de visão dos tribunais militares da
Guantánamo sempre e quando as base e baniu métodos de ínterro
condições jurídicas forem aceitá- gatório que entidades de defesa
veis", .dísse Moratinos. Segundo dos direitos humanos classificam
ele, não foi discutida a quantida- como "tortura". Entretanto, há
de de prisioneiros que aEspanha ainda muitas dúvidas a respeito

. poderia receber, mas que os go- dos lugarespara onde os deten
vemos dos dois países analisarão tos podem ser transferidos após
a questão "caso a caso". "Nosso . o fechamento do campo. Entre

país está disposto a colaborar os prisioneiros estão alguns con
'5. com a solução para esta tragédia siderados "perigosos"; incluindo-c

� humana. Guantãnamo é um ana- o homem suspeito de ser um dos
iS cronismó histórico", afirmou. .

mentores dos atentados contra os
O campo de prisioneiros da EUA de 11 de setembro de 2001,

base militar americana de Guan- Khalid Sheíkh Mohamráed, e

tánamo abriga cerca de 250 de- outros supostos integrantes da
tentos suspeitos de "terrorismo". Al-Qaeda e do Talebã.
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Cerca de 600 crianças de 6 a 17 anos de Corupá serõo beneficiadas com .e Projeto Abraçando o Esporte

PROJETO

Formando cidadãos
por meio do esporte

, PAE promete revolucionar o esporte na cidade
CORUPÁ
Vitória Schulz, 9 anos, estu

dante da Escola José Pasqualini,
não vê a hora de começar as

.atividades do PAEIPAF (Projeto
Abraçando o Esporte). A moda
lidade já foi escolhida: "quero
jogar vôlei", disse a aluna, sem
pensar duas vezes. Vitória é
uma das 600 crianças de esco

las municipais e estaduais, que
serão beneficiadas, com o PAE/
PAF, projeto desenvolvido pela
Divisão de Esportes da Prefeitu
ra de Corupá, em parceria com

o Sesi (Programa Sesi Atleta do
Futuro) e a empresa madrinha
KLC Conectores.

O PAE tem o objetivo de
'criar valores dentro da socie
dade, através da prática espor
tiva e o desenvolvimento psi
co-sócia-motor de crianças e

adolescentes dos seis aos 17
anos. O projeto ainda não foi
implantado e deve ser apre
sentado as escolas a partir do
dia 2 de fevereiro. Diferente
do PEC, onde as atividades
são feitas logo após as aulas,

Entenda o prole,to
O programa é dividido em quatro partes. O PAE 1 é a atividade física fOfa
do período de aula, O PAE 2 é o projeto de excefêncip onds crianças que se

destacarem pqd�rão participar das equipes de r�naimeptó.O P�E 3 com

preende na rçalizaçã(l de eventos para a comuniqp8'e ém geral e o PAE 4
é a atividade esportiva'para a terceira idade, O coordenador do projeto,
Generson Rocha, disse que a realização de tôdos os projetos cumprirá o

mote dã Divisão de Esportes: "Corupá: esporte para todos".

o PAE será uma atividade de- de Esportes, Felipe Rodrigues, o
senvolvida em contra-turno, PAE é similar ao PEC (Progra
(crianças que estudam de ma- ma Esporte e Cidadania), proje
nhã participam à tarde, e vice- to desenvolvido em Jaraguá do
versa). Serão cinco núcleos de Sul, mas com a realidade da cí
atividades: a Escola Francisco dade de Corupá, Assim como a

Mees, Cohab, Sociedade Dom vizinha Jaraguá, o PAE também
Pedro e dois pólos no Seminá- terá o apoio do Sesi. A entidade
rio Sagrado Coração de Jesus. participa do fornecimento de
Cada criança poderá fazer três materiais (R$ 40 mil), na forma
atividades diferentes e o pro- ção dos professores e na meto

grama compreende as modali- dologia do trabalho. Segundo o

dades de futebol, futsal, caratê, promotor de atividades físicas,
handebol, vôlei, basquete, tênis Giovani Carvalho, esta é uma

de campo e mesa, xadrez" hó- ampliação do PAF.
quei sobre a grama e atletismo.

Conforme o chefe da Divisão GENIELLI RÓDRIGUES

• Genielll Rodrigues, interina.

Sut1
O Circuito Tookas de Surfe Amador 2009 de Barra Velha se fir

mou com o maior evento de surfe amador do Brasil, em termos de
estrutura e premiação. O campeonato que aconteceu no fim-de-

.

semana teve 116 competidóres de sete estados do Brasil. Na cate
goria open, o principal, o primeiro lugar ficou com o surfista João
Pastega (foto), principal atleta do surfe de Balneário Borro do Sul.
No categoria free surfe, Atair Michereff, o Chero, foi o primeiro.
No interna, novamente o surfista barravelhense Atair Chero subiu
novamente no lugar mais alto do podium. No estreóntes, a sur

preso veio com o bennvelhense Richardi Montibeler, que liderou
a categoria, superando competidores mais tradicionais.

VÔLEI
No p'r1>ximo sábado a Associaça(l. Desportivo Voleibol realizo uma cH-
'nico de vôlei gratuita, para pro,fessores e acadêmicos. As atividades
acontecem no Ginásio do Sesi, das 10 às 17 horas, com atividades
teóricas,e'práticas. A clínica será ministrada pelo Professor Luiz Car
los Rodrigues da Silva, o Kadylac, técnico das equipes masculinas de
Jaraguá do Sul, campeão do campeonato estadual Infantil em 2008
e que atuará mais uma vez como técnico da seleção catarinense ln
fanto-juvenil agora em 2009. Outros informações com coordenador
Benhur SperoUo pelo número 9980-9098.

FÓRMULA 1
Rubens Barrichello pode ganhar uma nova chance na Fórmula 1. Cada
vez mais longe de um acerto para correr neste ano, depois da saídadp
Honda, ele é cotado para ser um dos pilotos da USF1, equipe norte
americana que planeja estrear no categoria em 2010. Recordista de
GPs na história do Mundial, com .267, o brasileiro de 36 anos interessa
à nova escuderia justamenté por causa de sua experiência. Para 2009
a suo única chance de disputar a temporada da Fórmula 1 é uma pos
sível venda da Honda. Rubinho não pensa em se aposentar. Apesar de
,pão ser tão expressivo como outros pilotos brasileiros que já passaram
:pelo Brasil, Rubinho também tem sua história' e deve sen�spéita'do.

-

' �

EXEMPLO
Os cerca de quatro milhões de torcedores de futebol da Argentina s_e-
rão obrigados a se cadastrar para poder entrar nos estádios do país.
Na luta para conter o violência na torcidQ, a AFA (Associaçõo de Fu-
tebol Argentino) decidiu adotar a partir do ano que vem um moderno i

sistema de cartões de identificação com microchip de alta segurança.
A atitude é extrema, mas vamos ver se dará certo com os hermanos
argimtinos. Violência nos estódio� deveria ser exêeção, mas nõo é;e "'-_

atitudes como essas acab.am sendo indispensáveis em alguns casos.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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começar às 21h45, é a volta do
goleiro Rogério Ceni, recupe
rado de contusão muscular
na perna direita. Sem Rogé
rio Ceni, o São Paulo viveu
um momento de instabili
dade, com empates seguidos
diante do Corinthians e na

estréia na Libertadores, con
tra o Independiente de Me
dellín. Mas na última rodada
do Paulistão, mesmo fora de
casa, venceu o Barueri.

O Santos, por sua vez, pas
sou por um momento contur
bado há duas semanas, com a

queda do técnico Márcio Fer
nandes. Mas desde a chegada
do novo comandante, Vagner

Santos e São Paulo querem embolar
Vitória é importante para chegar com tudo no clássico de domingo
SÃO PAULO

Santos e São Paulo se en

frentam no próximo domin
go, na Vila Belmiro. Antes do
clássico, porém, os dois rivais
entram em campo na noite
de hoje, quando quatro jogos
completam a lOa rodada do

Campeonato Paulista.
A ordem de santistas e são

paulinos é vencer para man

ter o embalo e chegar bem ao

clássico de domingo. No caso

do Santos, o jogo será contra o

Bragantino, em Bragança Pau-
"lísta. E o São Paulo receberá o

Oeste no Morumbi.
A principal novidade são

paulina no jogo, marcado para

Mancini, somou três vitórias

seguidas, incluindo uma na

Copa do Brasíl.. . ,

.

Por 'Isso mésmo; Mancini
quer manter o embalo hoje,
quando o . Santos joga a par
tir das 21h30, em Bragança
Paulista. Afinal, só uma vitó
ria mantém o time no G-4, o

grupo dos quatro melhores do
. campeonato.

Os outros dois jogos des
ta quinta-feira, acontecem às
19h30. Em Marília, o time da
casa encara o Guaratinguetá

. no Bento de Abreu. E o 'Mi
rassol recebe a Ponte Pre
ta no Estádio José Maria de
Campos Maia. Rogério Ceni está recuperado e volto no jogo de hoje contra o Oeste

As condições citadas neste anúncio. São restritas a veículos seminovos, a partir de 2003, para parcelamento de 48 a 60 vezes, com entrada miníma de 50% e condicionada a financiamentos através do
Banco Volkswagen. Cadastro sujeito à análise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui automatigamente as vantagens desta promoção.
Preços promocionais sem troca. -vanoc para veículos a partir de 2006.Validade desta promoção: 26/02/2009. Caraguâ Auto .Elite

Uma relação de confiança.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




