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Incêndio destrói
casa na Figueira
Família do montador Mário Ostroski per
deu tudo e pede ajuda da comunidade.
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afirma que subir escada pode aumen
tar a expectativa de vida. Abandonar
o uso de elevadores e escadas-rolan
tes pode melhorar a condição física,
diminuir a gordura corporal, reduzir
o tamanho da cintura e diminuir a

pressão sangüínea. Isso representaria
uma redução de 15% na cha_nce de se

morrer prematuramente de qualquer
doeoça; afirma a equipe de cientistas
do Hospital Universitário de Genebra.
Ao longo de 12 semanas, os voluntá
rios usaram exclusivamente as esca

das em vez do elevador. Depois de três
meses de testes, os resultados mos

traram melhor capacidade pulmonar,
na pressão sangüínea e nos níveis de
colesterol.
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bola�
Uma cidade' orgulhosa. Um time cole

cionador de títulos. Um patrocinador de
peso e de visãç. Uma torcida fanática. O
melhor jogador do mundo. Se existe uma

explicação' pél,ra resumir a

Malwee Fuísà:l tal'y'ez ôs in

gredie'Il.te�" �thna. sejam o

começo. 'NQs últimos dias
Jaraguá db,�ij[ foi pauta nos

noticiários tle todo o Brasil e
também do exterior.

Lenísio era o grande nome
do jogo cont a a Ulbra. Fez o

gol de em também o de
virada. S e fCfi, gritado
pelos c:� mil torce-
dores.,,$ se tornou .. u

na !inal ,d a. Um sujeito que ;qle
aplausos. Mas o mestre das quadras não
estava disposto a ceder o seu trono, nem

sequer por umas horas. Falcão, o gênio do
futsal, deixou sua marca, e depois, para
fechar o campeonato com chave de ouro,
fez um gol de plaça' repetido três vezes

no Jamal Nacional.
Sel'!C; goleador da Liga. e

. canfpeao não era o bastante
para ele. Um craque sempre
quer mãís. Ambição e vai
dade neste caso caminham
para o bem do esporte. Por
alguns" segundos, a Arena
ficou calada conternplando
aquele çara .que nasceu pre

do/a ser um ídolo.
1'0 a ser seguia.
ue sonham ch
alcãoser bõ

ar melhor também"

LUIZ CARLOS AMORIM,
EDITOR IE ESCRITOR

omo,.QS
U6 m abita'nfes
dê ;)ataguó do Sul,
#6 Correio do Povo
dó. es parabéns

, purgo este time
:do$ $OnhQs!.

DO LEITOR

Agradecimento aos

torcedores da Malwee
Gostaria de agradecer a todos os torcedores da Malwee

que estavam presentes na Arena Jaraguá no último sábado,
especialmente aos que iniciaram uma campanha única!

Quando eu iria imaginar que 10mil pessoas iriam gritarmeu
nome, pedindo pelaminha permanência em Jaraguá do Sul,
colocando banners por toda a Arena! Vocês conseguiram
algo inédito, me fizeram chorar. Na mesma intensidade, só
o nascimento da minha filha. Alegria, reconhecimento, uma
mistura de emoções. Não vou citar nomes, pois tenho receio
de cometer alguma injustiça e deixar alguém de fora, todos
merecemminha gratidão.

Não vale a pena pensar quem é o culpado, se é que existe
um, por essa minha situação de ainda não ter entrado em

um acordo de renovação com a direção da equipe. Podem
ter certeza de que vontade não falta pra ficar, ainda tenho
muito o que fazer por aqui. Sei que não vou ser uma "mu
ralha" em todos os jogos, mas vontade é o que não vai faltar
para isso! Independents do que acontecer, eu ficando ou

não na Malwee, saibam que vocês fazem já parte da minha
história. Vou carregar pra sempre aquela imagem da Arena
lotada, eu ajoelhado do centro da quadra sem enxergar nada,
só curtinho o som e a aclamação dessa torcida apaixonada:

FICA TIAGO!

Obrigado por tudo.
Com todo o carinho, um abraço, Tiago .

TlAGO DE MELO MARINHO, GOLEIRO

• www.goleirotiago.com.br

Fui convidado para uma palestra so

bre poesia e literatura numa universidade,
num sábado desses. A turma do curso de
Letras, composta de adultos, de. idades a

partir de dezoito anos, já me impressionou
pelo simples fato de estarem todos presen
tes à aula, num sábado líndão de muito sol
e céumuito azul. Mas foi conversando com
eles que ganhei o dia, pois conheci pesso
as fantásticas, politizadas, conscientes da
atual situação do nosso mundo, do nosso

espaço e do nosso tempo, preocupadas em

PONTO DE VISTA

CO.mprometimento
fazer alguma coisa para melhorar nosso

meio-ambiente, para melhorar a vida do
ser humano. Vi comprometimento naque
las pessoas, vi um objetivo claro, qual
seja o de atuar na sociedade provocando
mudanças de atitudes e comportamentos,
tornando a vida melhor e conservando a

humanidade de todos nós.
Falamos de poesia, de literatura, de

natureza, de gente, de tudo. Alguém me

pediu para resumir, em uma palavra,
o que significava poesia, para mim, e

respondi "sentimento". Mas fiquei pen
sando sobre isso e ligando o que outra

pessoa do grupo havia me perguntado,
sobre se eu, como escritor, me preocupa
va com a proposta que poderia haver ou
não em meus poemas, no meu trabalho,
e cheguei à conclusão de que deveria ter

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

enviados para o e-mail redacao@oc.orreiodopovo.com.br. ou por curta para a

Ruu Procópio Gomes de Oliveira. 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
•

informar nome completo, profissno. ·CPF e
• telefone (. néo serãe publicados).

complementado minha resposta. Por que
a mensagem que a poesia deve transmitir
precisa ser, sim, uma das principais preo
cupações de quem escreve. E o sentimen
to que para mim traduz a poesia, não é

simplesmente o sentimento amoroso, fra
terno, contemplativo, ele pode e deve ser -

também o sentimento de revolta contra o

desrespeito à natureza, a9 ser humano e

à vida. Sentimento de indignação contra

a violência, contra a corrupção do ser liu
mano, contra a degradação do meio-am

biente, contra os desmandos do poder.
Sim, porque devemos nos indignar.

E a líteratura, seja prosa ou poesia,
é uma arma poderosa para nos levan
tarmos e darmos uma sacudidela vigo
rosa no acomodamento de todos nós,
para refletirmos e agirmos.

Diretor: Nelson Luiz Pereiro
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919 • 2106.1919
• Fax: 3276.3258'
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------------'--POLíTlCA

FALA Aí!

"Eu não vcu
dizer quem."

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
em entrevisto 00 jornal argentino
'Clorin', sobre o possibilidade de

opqior uma mulher à suo sucessõo.:

" Pen�emnum
. cobro feliz, sou eu."
PRESIDENTE LULA (PT·SP),
avaliando o momento econômico

pelo qual posso o Brosil.

Democráticos.
Em meio a um mar de candidatos, com 113 disputando onze cadeiras na

Câmara de Vereadores e outros quatro a prefeitura, nestes últimos dias de
campanha qualquer palmo de chõo em lugar estratégico é disputado cen

tímetro por centímetro. Na cabeceira de ponte da Rua Procópio Gomes, em
um barranco que margeia o Rio Jaraguá uma penca de placas de candidatos
mostra bem a correria atrás de votos em local de grande fluxo de veículos às
24 horas do dia:Com a proibiçõo de outdoors pela lei eleitoral, apertando
bem sempre cabe móis um em espaço igual ao ocupado na eleiçõo passada
por um só candidato. E, já que as placas nõo falam, parece que é só ali que
pretendentes de vários partidos se entendem, mesmo com todos defendendo
uma imensa lista de prepestns iguais que, entendem, sõo as prioridades
desejadas pela população que .vai votar neles.

PAZEAMOR
A cúpula do DEM catarinense, depois
da ascensão -política do ex-prefeito
de loges e hoje senador Raimundó
Colombo tem tido outro tipo de rela
cionamento com lideranças do interior
do Estado. Inclusive em Jaraguó, onde
até pouco tempo o entõo PH era tido
como o partido da Ilha, desrespeitando
questões pontuais. Credito-se o novo

tempo à disposição poro o-diólogó de
Colombo e do deputodo federal Paulo
Bornhausen.

AlNDANÃO
Governador luiz Henrique do Silveira
(PMDB) veio o Jaroguó ne sábado assis
tir o final do üga entre Malwee e Ulbro.
E conferir de perto se valeu o investi
mento de R$ 5 milhões do Estado no

obro. Saiu visivelmente entusiasma
do, mos ainda nõo foi desta vez que,
à imprensa, explicitou apoio o Moacir

';0:- Bertoldi (PMDB), mesmo com marca
i g ção cerrado do candidato o reeleição.
�. Mos lHS jó gravou mensagem poro o
� programo eleitoral de Bertoldi.

O CORREIO DO POVODTERÇA·FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 200ã

Leitora i.ndoga sobre o Decreto 3.908/99 no que toco o igrejas.
-ResumiQ;do, a documento define áreas onde podem. ser cons
truídos qu f.uncion-of, em imóveis alugados. Quanto à religio
sidade, 'não �gbe;aqui julgamento, parque cada um sabe onde
põe o self noriz",tem até;9uem· nôo se constrange em co,Jocgr
ptaca da própri€kcgndidalura a vereador em frente p" igreja
Jnd� minis:t�â â'd:ihi;"Palavra dó�eRhor. "*

)

Quand!}o e.!eitor ouve candidatos discursando sabre a que Chamlll11
de orçgmento particlpativo,.na. tea rio uma listo de prioridades'dé

"'Ii coda llàirro .para investimento iI� re,cursos pu'tilicos, po pr:Ó!tic(J que
ii nã9 fique muito entusiasmQ1llkSe existe a.Yontade politico do 'ta�
'I?<ze(; tombem existe aFeolidadedo, cofre.- Por olguma razão quase

se re"p míngua e dep�ndendo perigos9mepfe do boa vantade do
d:e da Ullião.

,

DITO AQUI
Eduardo Pinho Moreira, presidente

o

'5. estadual do PMDB, disse em Jaraguó�
:5 que se ó próximo prefeito for um polí->
o tico ligado 00 governo do Estado, mais

" Não pOSSO espero r. " fácil será o viabilização, de recursos
•

poro obras. levado 00 pe da letra, o

JOSÉ DIRCEU, EX-MINISTRO E declaração soa como umó advertên-
EX-DEPUTADO CASSADO, cio, em prejuízo direto dos outros três
querendo julgamento rápido candidatos que não representam os

do acusaçõo de corrupto poro interesses políticos do partido que ele
voltar à político. preside. E no contramão do que diz o

governador luiz Henrique.

ADO ...

�gj�i" m�rad?r;do'trecho d'S !não, único da Ryo Cabo,
ij, disf1)rc�a dé noto do c()luna 'Publicado sábado. E Uiz

n§� nõ{) atende interesse de candidato a v�reador, já
q se dê' reivindh:açõo de vários morad'l)fes desde o gestão
c\do'ex-.pr.efeito Durval Vosel e só mais reG emente atendido.
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"Planejamento é o palavra de
ordem no setor de trânsito. Vamos ati
var o Conselho Municipal de Trânsito,
habilitar seus int�grantes e formar
uma equipe poro definir os melhorias
no setor. Caberá 00 conselho orientar
os ações públicos relacionados com

sinalização, mobilidade e alterações.
Vamos implantar nos escolas progra
mas de Educação Para o Trânsito, com
o participação do Secretario do Edu
cação e do Polícia Militar. Também va

mos viabilizar o Plano EStratégico do
Sistema Viário, o construção de calça
dos, o ciclovia e o acessibilidade para
os portadores de deficiência físico".
LAURO FROHLICH - DEM

NO STIV

pOLíTICA----------

Cultura é tema de debate
Candidatos a prefeito apresentam suas propostas esta noite
JARAGUÁ DO SUL

Pela primeira vez, os can

didatos a prefeito apresentarão
suas propostas sobre um tema

específico: os projetos e ações
voltados à cultura do municí

pio. O debate será promovido
esta noite pelo Fórum Cultural
de [araguá do Sul. O evento,
que acontece a partir das 20 ho
ras, no auditório do Stiv (Sindi
cato dos Trabalhadores na In
dústria do Vestuário), é aberto à
comunidade e terá transmissão
ao vivo da Rádio Jaraguá.

O objetivo é criar um es

paço onde a comunidade, en
tidades, associações, artistas
e produtores tenham a opor
tunidade de conhecer as pro
postas para a área cultural da

queles.que pretendem governar
a cidade nos próximos quatro
anos. O evento é uma promo
ção dos artistas e entidades cul
turais parceiras do Fórum, mo
vimento que vem desde 2004

promovendo debates sobre as

políticas públicas para a área
cultural do município. Oito edi
ções já foram realizadas.

Na primeira parte, será
<'

aberto espaço para apresenta-
ção dos candidatos, com cinco
minutos para ca-da um fazer
as considerações iniciais. No

segundo bloco, eles responde
rão, cada um, a duas perguntas
feitas pela comissão do Fórum
Cultural. A terceira etapa será
destinada a questionamentos
feitos pelos participantes. Não

Instrutor de Cultura do Sesc, Sérgio Pedrotti, será o mediador do debate, que acontece das 20 às 22 horas

Entidades parceiras do Fórum
• Ajap (Associação Jaraguaense de Artistas
Plásticos)

• Apeijas (Associação dos Poetas e Escrito
res Independentes de Jaraguá do Sul)

• Assarj (Associação de Artesãos
Jaraguaenses)

• Casa e Cultura (Cooperart)
• Cia de bança Wald Oliveira
• Cio Teatral Alma livre
• Escola de Músiro Bicho Grilo

haverá réplica e tréplica, já
que não haverá perguntas en

tre candidatos.

• Grupo Ação Capoeira
• Grupo de Dança Moenda Paulo Almuas
• Grupo de Teatro GATS
• Grupo de Teatro Gestus
• Grupo Muzenza de Capoeira
• Grupo Teatral Aplausos e Tomates
• Musuca Escola de Música
• Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul
• Sesc de Joraguá do Sul

.

CORUPÁ
O TRE (Tribunal Regional

Eleitoral) negou recurso do
candidato a vereador de Coru
pá, Irani Agostinho Fernandes
(PMDB), que teve indeferido
o seu registro de candidatura
por não ter votado no refe
rendo do desarmamento, em

2005. A justificativa para a au-

_ sência foi o fato de Iraní estar
� hospitalizado sob custódia na

� véspera do pleito, por ter sido
� baleado após trocar tiros com

a polícia �.

ser preso.Com a decisõo do TRE em mõos, Fernandes diz que vai recorrer ao TSE

cultura em Jaraguá db Sul". O
documento contém as reivindi-

.

cações da classe cultural para
ações que diversificam as ma

nifestações culturais e ampliam
o acesso ao saber artístico, pro
vocando, por conseqüência, o

aumento das atividades cultu
rais na cidade.

Cecília Konell (DEM), Dio
nei da Silva (PT), Luis Carlos
Andrade (PTC) e Moacir Ber
toldi (PMDB) confirmaram

Na oportunidade, a comis- presença.
são entregará aos prefeituráveis
a carta "Uma proposta para a CAROLINA TOMASELLI

Referendo borro candidatura
TRE nega recurso de concorrente à Câmara de Vereadores

Fernandes argumentou
que teria pagado a multa pela
ausência às urnas ainda' em
2005, estando, portanto,' em
dia com a Justiça Eleitoral e

em perfeitas condições de ele

gibilidade. Ele também, alegou
que o impedimento de sua

candidatura teria gerado lacu
na na composição da nomina
ta a vereador de sua coligação,
e que com o pedido estaria ha
bilitado a preencher a vaga.

O relator do recurso, Már
cio Vicari, observou que Fer-

nandes pretende integrar a no
minata de candidaturas pela
vacância a que ele próprio deu
causa. "É óbvio que as vagas
remanescentes não podem ser

franqueadas a quem não tinha
condições de elegibilidade por
ocasião da data própria dos re
gistros de candidaturas".

O TRE negou o recurso por
unanimidade. Fernandes in
formou ontem que vai recor
rer ao TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), onde o recurso deve
ser julgado até o dia 25.'
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JÁ NAS LIVRARIAS

Charles Zimmermann

lança novo livro
Terra Estrangeira fala das pessoas pelomundo

. .

JARAGUÁ DO SUL

Livro pronto à espera de.
leitores. É assim que está
"Terra Estrangeira", a terceira

obra da carreira literária do

jaraguaense Charles Zimmer
mann. Dono de "Nos confins
do Oriente" e "Estrada para
o grande deserto", o escritor

lança, hoje, a publicação que
o fez direcionar o foco da nar

rativa. às pessoas encontradas
ao longo de dez meses com os

pés fora de casa. Dessa vez, ele

passou pela Amazônia brasi

leira, por Cuba, Colômbia,
Peru, Indonésia, Índia, Nepal,
Palestina, Israel, Zimbábue e

outros países que prometem
aguçar a curiosidade do públi-
,co leitor.

O lançamento, seguido
de sessão de autógrafos e co-

quetel, acontece às 19h30 no

Centro Histórico de Jaraguá do
Sul. O evento é aberto à co

munidade. O livro custa R$
35 e chega às livrarias das

principais cidades do país a

partir desta terça-feira. Ao

todo, são 288 páginas, 32

delas dedicadas às imagens
trazidas na bagagem do via

jante. Elas, inclusive, devem
ser mostradas durante uma

.

exposição ainda em fase de or

ganização, segundo Zimmer
mann. Cerca de 60 fotografias
foram ampliadas e ficarão'

dispostas no Museu Weg na

segunda quinzena de setem

bro. Para fugir das críticas, o

autor garante: nenhuma delas
sofreu manipulação digital.

KELLY ERDMA�N

O CORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 20,08

Para Vereadora:

,;o-- "

Sempre ao seu lado
JARAGUA.HOSSAG51T£·PMOB.ffi..psa..p.j·PTdc:l&«.doB-fRB-PMH �".'lo I

..

NQSSAJAAAGtlA,PMOO_·PT""" \CIMoacir Pedro

Trupe baiana apresenta á peça
'O sapato do meu tio', na Scar

Antes de Terra Estrangeira, escritor Charles Zimmermann já tem mais de oito millivros vendidos no currículo .

Peça montada pela Cio do Meu Tio homenageia o ofício de ser palhaço e fala também sobre a humildade

JARAGUÁ DO SUL

Hoje é dia de Paleo Girató

rio em Jaraguá do Sul. Dessa,
vez, o projeto do Sesc (Serviço
Social do Comércio) abre as

portas do Centro Cultural da
Scar para a apresentação da

peça "O sapato do meu tio", da

trupe baiana Cia do Meu Tio.
O espetáculo trata da história

� de dois palhaços da mesma fa
� milia. Eles vivem na miséria, po
� rém, o mais velho não consegue
,� esquecer dos tempos em que es

� banjava fama e glória. No entan

� to, desse período só restam ainda
os velhos cartazes amarelados

pelo passar dos anos. Na essên

cia, além dehomenagear o ofício,
a montagem remete à importân
cia da humildade, solidariedade
e do respeitomútuo.

Os ingressos para o Paleo
Giratório custam R$ 10. Es
tudantes e pessoas com mais,
de 60 anos, de idade pagam
somente a metade. A peça, de
lh45 de duração, começa a ser

encenada às 20h. O roteiro é
do elenco: Lúcio Tranchesi
e Alexandre Luís Casali. Já a

direção está ao cargo de João
Lima. Quem assina amúsica é

Jarbas Bittencourt.

.'
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Uma ajuda para recomeçar
Incêndio destruiu casa na Ilha da Figueira, no domingo

D O CORREIO DO POVO
•

TERÇA-FEIRA. 9 DE SETEMBRO DE 2008

TRISTEZA

, ,

JARAGUÁ DO SUL

OS móveis e os eletrodomés
ticos, comprados à prestação, já
não existem mais. Documentos,
dinheiro, brinquedos e a própria
casa tiveram o mesmo destino.
Às 3h de domingo, a familia do
montador Mário André Ostoski,
27 anos, perdeu tudo o que tinha
num incêndio. Da residência de
70 metros quadrados localizada
na Rua Nossa Senhora Apare
cida, no Bairro ilha da Figueira,
sobrou apenas parte de quatro
paredes chamuscadas.

Mário morava de aluguel na
casa com a mulher, Sirlei Fagun
des, e os enteados Lohaine, 7, e
Igoberto, 5, há cinco anos. Na
noite da última sexta-feira, a fa
mília viajou para Chapecó, para
ir a um casamento. A má notícia

chegou pelo celular, namadruga
da de domingo.

"Um amigo ligou e disse que
minha casa tinha pegado fogo",
relembrou Mário.: Segundo o

montador, vizinhos disseram

que as labaredas começaram no

quarto. A familia, porém, não

imagina o que poderia ter provo
cado o fogo. "Não sabemos se foi
curto circuito, pois desligamos
tudo antes de sair", comentou a'

auxiliar de produção.
Por enquanto, a familia está

na casa do irmão de Sírlei, Valde
cir, Quem quiser ajudar a familia
com roupas e alimentos pode
entrar em contato pelos telefones
9927-6605 (Mário), 9198-7961

[Sirlei] ou 9164-9321 (Valdecir)
ou ir direto na casa do Valdecir,
que fica na Rua Verdelino Dor

ner, 160, ilha da Figueira (perto
do SupermercadoReinke],

GERAVPOLíCIA-�-------

BOMBINHAS

Um bebê de um ano e três.
meses caiu da sacada do ter
ceiro piso de um prédio em

Bombinhas, no litoral norte
do Estado,' na tarde dê do

mingo. Joaquim Moraes San
tana está internado na UTI
do Hospital Infantil Joana'
de Gusmão, em Florianópo
lis. O hospital não informou
sobre o estado de saúde do
bebê. Segundo informações
da' responsável pela delega
cia de Bombinhas, Mareei

Anganese, os pais da criança
são de [araguá do Sul e são
donos da pousada onde o

acidente aconteceu, no Bair
ro Canto Grande, na Praia de
Canto Grande. O nome deles
não foi divulgado. Ontem a

polícia fez perícia no local.
No dia do acidente, os bom
beiros levaram a criança até
o município de Tijucas, de
onde foi encaminhada, de

helicóptero, ao hospital em
Florianópolis.

Bebê cai do 3°
piso de prédio

DAiANE ZANGHEUNI Não sobrou nada na casa onde o montador Mário Ostoski morava com o família

Tentativa de homicídio durante
festa no Rau acab(� em prisão
JARAGUÁ DO SUL

Osmar de .Oliveira, 32 anos,
foi preso na noite de sábado.
Ele é suspeito de esfaquear Gil
mar Antônio Lopes, 37, na festa
da Comunidade Santa Clara, na
Rua Carlos Zenke, no Rau. A VÍ
tima foi atingida com uma faca
da no abdômen e uma no tórax,
durante uma briga.

O agressor fugiu após o ata

que e foi encontrado pela Po-

lícia Militar perto do Mercado
Brasão. De acordo com a po
lícia, ele foi reconhecido por
pessoas que estavam na festa.
A faca, jogada no chão pelo
suspeito durante a fuga, foi

entregue aos policiais. Lopes
foi atendido no pronto-socor
ro do Hospital São José e teve
alta na tarde de domingo. Já
Oliveira foi levado ao Presídio

Regional de Jaraguá do Sul.

�',"

!:l!�����O SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/SC, torna público, para conhecimento dos

interessados, que realizará licitações abaixo relacionadas, do tipo menor preço, de
acordo com o que determina o Regulamento de Licitações e de Contratos do SESC,
aprovado pela Resolução n." 1.102 de 20/02/06, publicado no Diário Oficial da União em

I'23/02/2006, complementadas pelas cláusulas e condições estipuladas nos Editais

completos, que poderão ser retirados no Setor de Matenal e Patrimônio do SESC, na Rua

Felipe Schmidt, n.o 785.- Centro, Flonanópolls, ou na Internet na página do SESC no

Iendereço www.sesc-sc.com.br. Editais/licitações.

so, de áreas, instalações, equipamentos e mobiliários 1
"" '" ''''-,_"""" e caté, na .,,"" operacíonel

I
Sul-SC.

listaS: até às 14 horas do dia 17/09/2008.

JOÃO JOSÉ LUZ LOSSO
Presídente da Comissão de Licitação

�--------------------

Menina precisa de uma nova cirurgia
Família busca recursos para retirada de cânula presa na traquéia
JARAGUÁ DO SUL

Poder respirar normalmente é
o grande desejo da familia da pe
quena Anna Iúlia Ignácio, de três
anos e quatro meses. A menina;
que nasceu com duas deformida
des. no coração, só consegue res':
pirar através de Uma cânula pre
sa na traquéia. E, para se livrar
do aparelho, ela depende de uma
plástica da traquéia, chamada de

Traqueoplastia.
.

A mãe da menina, Flávia Ig
nácio, comenta que a Anna está
na fila de espera do SUS para fa
zer a cirurgia no Hospital Peque
no Príncipe, em Curitiba/PR. Mas
as expectativas não são animado
ras. "Não há previsão para elà ser
atendida, porque o hospital só
faz a cirurgia uma vez por mês

pelo SUS", explica. Se feito de
forma particular, o procedimen
to custa R$ 13 mil. Até agora, ela

conseguiu arrecadar em torno de
R$ 4,5 mil com a ajuda da comu- Paro se livrar do aparelho,' Anna Júlio precisa fazer cirurgia em Curitiba
nidade, Porém, só depois que ela

conseguir todo o dinheiro é que
a menina poderá ter uma vida
normal. ''Por causa da fase de ree

cuperação, teremos que ficar em
Curitiba 'por quase um mês. Isso
vai gerar gastos que não tenho
como arcar no momento", disse.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jovens carbonizados são sepultados
Carro em que os três amigos estavam bateu contra postes no Bairro João Pessoa
JARAGUÁ DO SUL

Desespero, dor e comoção.
Esses três sentimentos marca

ram o velório coletivo de Ama
rildo Roque, 22, Daniel Junior
da Silva, 27, e Jonas Zepp, 20.
Os três morreram durante um

dos mais marcantes acidentes
de trânsito que Jaraguá do Sul já
presenciou. Durante o enterro,
na manhã de ontem, as famílias
e os amigos das vítimas ainda
tentavam entender o quehavia
acontecido no início da madru

gada de sábado passado.
Segundo informações daPo

lícia Militar, logo após a meia

noite, o Monza dirigido por Ro
que bateu contra dois postes,
um de iluminação pública e

outro residencial, na Rua Ma

noel Francisco da Costa, Bairro

João Pessoa. Logo em seguida,
o carro recebeu descarga elétri
ca e pegou fogo. Nada pôde ser

feito para evitar e os ocupantes
acabaram carbonizados. Eles
foram retirados do veículo

pelo Corpo de Bombeiros com

a ajuda de alicates hidráulicos
e encaminhados ao IML (Instí�

tuto Médico Legal) de Jaraguá

do Sul.
Conforme Alex da Silva, 22,

o corpo do irmão Daniel só foi
identificado por causa de uma
cicatriz em dos pés, o único

passível de reconhecimento.
Até esse momento, ainda res

tava esperança. Na manhã de

sábado, um vizinho apareceu
na casa da família querendo
saber se o jovem havia saído na
noite anterior. "Ele disse para a

minha mãe: ou foi o meu ou o

teu filho", contou. Logo adian

te, o conhecido teve a certeza

de que o acidente vitimou Sil

va, mas não teve coragem de
esclarecer a situação.

De acordo com Alex, este

era o terceiro acidente de trân
sito no qual o irmão se envol
via. Antes de encontrar os amj-.
gas, ele se despediu da mãe

de maneira diferente. "Deu

um beijo, andou até o portão,
voltou e a abraçou. Nunca ti

nha feito isso antes", relembra.
Nesse momento, ainda avisou:

se não regressasse na sexta-fei

ra, o faria no sábado cedo.

KELLY ERDMANN

Veículo conduzido por Amarildo Roque ficou completamente destruído

� LAI J)A 'ltANÇA
.... MAteO! VAtblll MOlOSCl

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AAssociação Lar da Criança -Marros ValdirMoroso', de acordo com seu estatulo social convoca

as entidades integrantes da Associação, os associados e os Municipios consorciados a saber. Corupá, Gua

ramirim, Massaranduba e Schroeder, para a Assembléia Geral que será realizada no dia 26 de Setembro de

2008, às 16h, na sede da Associação sito a Rua Aldano José Vieira 757, Avai, para discutir e deliberar sobre

as seguintes ordens do dia:
1) Prestação d� Conlas;

2) Eleição da Nova Diretoria
3) Oulros assuntos

Guaramirim, 9 de Setembro dÍ!2008
Calia Regina Soares

Presidente da Associação- Lar da Criança
"Marcos ValdirMoroso"

--�------------------------------------------�

* f "!.

Velório aconteceu no Rio Molha� mas Jonas foi enterrado em Blumenau

Família de vítima reconheceu
resto da carteiro de identidade
JARAGUÁ DO SUL

Ao contrário do que acon

teceu com a família de Daniel

Junior da Silva, a do motorista

do Monza, Amarildo Roque,
logo teve certeza da participação

. do jovem no acidente. Além do

automóvel, foram encontrados
restos da carteira de identidade
do rapaz no local da batida. "É
chocante", enfatizou a primá
Mariluce de Mello, 46.

Segundo ela, Roque era

natural de' General Carneiro,
no Paraná, estava há cerca de

quatro anos em Jaraguá do Sul
e morava sozinho em uma casa

no Bairro Rio Molha. "Na quar
ta-feira passada ele convidou
todo mundo para um almo

ço no domingo", relembra. A
refeição acabou tendo de ser

trocada pelo velório coletivo'
dos três amigos. Na opinião de

Mariluce, a colisão aconteceu

porque o freio do carro não

funcionou. Há informações de

que o condutor chegou a puxar
a alavanca de mão. Nesse ins

tante, o veículo rodopiou na

pista, se chocou contra os dois

postes e incendiou.
De acordo com Alex da Sil

va, a informação de que as três

vítimas gritaram por socorro

neste momento não é verdadei
ra. "Meu irmão andava sempre'
com o pé apoiado no painel do
carro. Se nãotivessemorrido já
na batida, não encontraríamos

o corpo exatamente do mes

mo jeito. Ele teria se mexido",
constata.

Os familiares de Jonas Zepp
preferiram não comentar o as

sunto. Segundo o irmão Cleo
mar Zepp, nem mesmo a pos
sibilidade de os três estarem

alcoolizados é confirmada. "Não
sabemos de nada", explicou. O
corpo do jovem foi velado jun
to ao dos outros dois amigos,
no Rio Molha, porém, o enterro
ocorreu em Blunienau.

el\6 esllriall1
·zldos

nf AJex do Silvo, antes
I de seguir r��o o Schroeder, asjrês
amiDos pO(flam eift�\um lUll no

Baino Rio Molha. Porisso, elellles-
es estavam Jizad�� no

nto d/acro Aléll1iitllsso,
el�évniramD ingestão de bebidos
olQÕ6liços il,1,�lto vel�.Çidode· no �s·
trai. O velocímetro Jlo veículo, de
pJo_ços LV de ui,
t�riáF)la 1 ui
horários. A colisão com es pOstes
OÇtlrreu nn/duro doítumerG<i��6
daRDO Manoel frané� do CoSta.

Acidentes já
vitimaram 19

De janeiro a setembro
de 2008, os acidentes de
trânsito mataram instanta
neamente 19 pessoas em

Jaraguá do Sul. Ô levanta
mento é do Corpo de Bom
beiros Voluntário do mu

nicípio, Segundo dados da

corporação, durante esses

nove meses foram mais de

1,3 mil ocorrências nas ruas

da cidade. Desse total, 429
envolveram automóveis e

motocicletas. Na segunda
posição do ranking, apare
cem as quedas de motos. Já
as colisões de carros contra

postes somam 34 registros.
Grande parte dos aciden

tes ocorre no primeiro final
de semana após a liberação
do salário dos trabalhadores.
Nesses dias, o Corpo de Bom
beiros já costuma escalar nú
mero maior de plantonistas
para conseguir atender a to

dos os chamados.
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SIM'OU
-'

NAO?
O casal está junto há dez anos. Conhecem
suas manias, seus pontos fracos e fortes,
suas birras e suas delicias e até planejam
ter um pimpolho! Aí um dos dois, sobe-se
lá porque, decide que quer casar Porque
"morar junto não é casamento". Espera
aí! Não é casamento no sentido oficial do

-

palavra. Mos no sentido prático, óbvio que
é um casamento, uma relação duradouro e

estável. O que vai mudar com o assinatura -

de um papel? Você não vai moldurar esse
papel e pendura-lo no solo poro lembrar
todos os dias de que é casada. O que vai
mudar com o cerimônia religioso? Você
vai prometer um montão de coisas para

,

o resto do sua vida, mos sequer conhece
o amanhã! Ainda existe (e eu respeito de
mais) o sonho do noivo, do festa, do bolo
e do vestido. Mos, os tempos mudaram.
Viver junto, sem "enlace burocrático", não
é apenas modo. É opção de quem acre

dito que não preciso ir- ao altar poro ter os

bênçãos_divinos. Elas recaem sobre aqueles
que se respeitam, se entendem e se ornam.

Independente do véu e do grinalda.

DIVÃ COM TANIA MARA PRESTES DE MEDÊí'RÔS:, _', ':': �'"
_ 2-' ,,�wi

BISCOITO 'DA SORTE

.

NOME COMPlETO: Tania Moro Prestes de
Medeiros.
Quem é você: Sou uma pessoa realizado:
Tenho saúde, uma família lindo, um
companheiro maravilhoso, gosto do meu

trabalho, adoro conversor, conhecer novos

pessoas, viajar, gosto do liberdade, do natureza,
sou muito feliz e orno muito o minha vida.
TRABALHO: É aprendizado.
FAMíLIA: É base de tudo.
BElEZA: Esta dentro dos pessoas.
QUALIDADE: Persistência.
DEFEITO: Teimosia.
PRAZER: De viver.
ESPECIAL: Meu marido.
,LIVRO: A Bíblia.
FILME: Meu primeiro Amor.
PERFUME: O dos Flores e Trésor/Lancôme.
HOMEM: Jesus Crisfo.
MULHER: Todos, porque somos especiais.
SONHO A REALIZAR: Vários... Entre eles muitos

viagens.
LUGAR EM JARAGUÁ DO SUL: Todos, orno
estar aqui...
POçÃO MÁGICA: "Hoje é o melhor dia do
minha vida", (Tânia)

Pronta poro n.lOis um clio?

ROUPAS FEMININAS ·ACESSÓRIOS

. . .... ' ....

. ... ;. ;

_ blogdocarmelo com br

-"

.' I' ti
• Você tem um evento social
chique e o vestido estó apertan
do? Você tem três dias poro dor
adeus 00 inchaço. Sim, nós sofre
mos disso. A retenção de líquidos
causo o inchaço e você pode dor
uma leve diminuído nos medidos,
se fizer uma dieta líquido por
três dias. Sopas, sucos, fruto.:;,
cítriça� e (Ígua.

DANÇA I
Andei lendo uma reportagem no revisto "Boa Formo" de
uma mulher comum. Com um filho, um marido, um salário
baixo, vivendo de aluguel... E 22 quilos acima do seu peso
ideal. No entrevisla elo conto que não tinha condições fi
nanceiros, nem vontade próprio de freqüentar académia..
Essa mulher perdeu cs 22 quilos apenas' dançando. Em
caso, sem um professor, sem qualquer instrução. Nado de
.molabnrlsmns, apenas aquela danço que ousamos nos nos

sos saídos noturnos, sobe? Elo estipulou uma hora diário,
f' na solo do sua coso, sem ninguém por perto e com músicos

frenéticos, tocando bem alto. Elo emagreceu devagar, con
tinuo dançando, e está lindo de morrer.

. DANÇAU ,

Falando em ,danço, há algo de fascinante no danço do
ventre. Aqueles movimentos suaves e tão femininos são

capazês de hipnotizar um homem. Culturalmente falan
do, você sabia que essa é a primeiro danço feminino
de que se tem registro? Pois é. Enquanto os homens
executavam danças ligados à sobrevivência (coço, chu
va) os mulheres, com o ventre em evidência, realizavam
movlmentns de contração, ondulação e vibração, que
serviram de início, poro aliviar os dores menstruais e

preparar os músculos poro o gestação e o porto. A danço
foi também um culto à Grande Deusa (natureza) em prol
do fertilidade, do ventre e ,I," ,

"ra.
.

• Quem não morre de medo de
ter dois queixas: o normal e um
outro molenguinha por baixa

(aquela horrível papadinha que
o gente simplesmente abomino)?
Dizem que alguns hóbitos podem
evitar o aparecimento desse "de-

. feitlnhe": Andar com o cabeça
erguido, dormir sem travesseiro,
mascar chicletes (!) e dor pa'n
cadinhos leves diariamente por
cinco minutos. Eu desconhecia
todos, exceto as pcnendlnhes.

'

Não custo tentar; não é?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BRITNEY SPEARS FATURA TRÊS PRÊMIOS E É DESTAQUE DO VIDEO MUSIC AWARDS
Com três prêmios em mãos, a

popstar americana Britney Spears
foi um dos destaques da 25a edi
ção do MTV Vídeo Music Awards
(VMA), maior premiação de vide
oclipes realizado pela rede de TV
nos Estados Unidos. Com o clipe
de "Piece OfMe", Britney levou as

categorias de Clipe do Ano, Clipe
de Cantora e Clipe Pop.

O VMA, que desde 1998 não
acontecia em Los Angeles, voltou
para os estúdios. da Paramount
Pictures. O evento contou com

oito premiações e pequenos shows
de Christina Aguilera, Kanye West
e Rihanna.

A mais esperada estrela da noi
te foi Britney Spears, que prometia
uma reaparição no festival após sua
criticada atuação na cerimônia do
ano passado, quando interpretou a

canção "Gimme More" e apareceu
acima do peso e sem muita desen
voltura em seus movimentos.

Britney, 26, levou os três prê-
_ mios aos quais concorreu com

"Piece of me". Na categoria Clipe
do Ano ela concorreu com "Bur
nin Up", de Jonas Brothers; "Fo
rever", de Chris Brown; "When I
Grow Up", de The Pussycat Dolls
e "Shut Up and Let Me Go", de

Ting Tings.
Ela foi ainda a encarregada de

abrir a festa, anunciando a apre
sentação da cantora Rihanna -dos
hits "Umbrella" e "Don't Stop The
Music"-, que abriu o espetáculo
com a música "Disturbia".

A premiação foi apresentada
pelo comediante inglês Russell
Brand, uma figura muito popular
na Inglaterra, mas que só é conhe
cido nos EUA por seu papel em
"Forgetting Sarah Marshall" (Res
saca de Amor), de 2008.

O VMA premiou neste ano

oito categorias -foram excluídas
as categoria Single, Colaboração
e Ameaça Quádrupla do Ano- na
festa. A parte técnica (direção, fo
tografia, direção de arte, efeitos

especiais e edição) também ficou
fora do evento ao vivo, más integra
a lista de categorias do VMA.

Segundo .os diretores da MTV,
o 'espetáculo é idealizado para
prestar homenagem à contínua
lealdade da cadeia na transmis
são de clipes, com um formato

para divulgar novas músicas dos

intérpretes, hoje em dia muito
mais vistos na internet do que na

própria televisão.

VEJA A LISTA DE VENCEDORES
DO VMA 2008:

CLIPE DO ANO
Britney Spears
"Piece of Me"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNiSTA

Primeiro, o chefe!
Dolores forçou a porta do elevador" que

se fechava, e adentrou, esbaforida, atrasa
da e ansiosa. Cumprimentou aquele senhor
desconhecido e aquela ruiva bonita, cujos
colegas de trabalho viviam cobiçando e que
trabalhava no último andar do prédio co

mercial. Hoje seria um grande dia e ela que
ria que tudo desse certo. Conheceria seu

novo chefe que lhe daria a promoção, tão
sonhada. Apertou o botão correspondente
ao seu andai e respirou fundo.

O senhor ao seu' lado aliviou a gravata
e comentou sobre o calor. A ruiva murmu

rou algo enquanto Dolores apenas assentiu.
Um barulho estranho se fez ouvir, abaixo
dos pés deles. As luzes piscaram e, com

um solavanco forte, o elevador parou. Res
tava apenas um leve tremor na geringonça
enquanto o barulho diminuía. Apavorada,
Dolores ficou sem ação por um momento

enquanto o senhor e a ruiva, de olhos ar

regalados se agacharam esperando a queda
do elevador. Silêncio absoluto. A respira
ção forte e rápida dos três. Dolores aper
tou o botão de emergência e bateu na por
ta. Gritou por socorro. Formaram um coro

desesperado.
O senhor estava a beira do pânico. A rui

va esqueceu a compostura e praticamente
se descabelava. Dolores pensava no atraso
e na promoção. .Cansados, sentaram-se
no espaço minúsculo, cada um preso em

seus pensamentos. Dolores olhou o reló
gio. Deveria estar na sala do novo diretor
nesse exato momento. Dolores já pensava
em algo radical, nos estilos dos filmes de
aventura, quando uma voz por detrás da
porta a fez desistir.

O socorro chegara. Sim, eles estavam

bem, apenas gostariam que os tirassem de
lá. Trabalhavam a abertura da porta e quan
do esta foi aberta, os três encheram seus

pulmões com o ar. O elévador havia parado
entre os andares e o velhinho foi o primeiro
a ser socorrido de forma tragicômica. Ergui
do pelos braços e com Dolores e a ruiva a lhe
empurrar as ancas. Dolores pensou que seu,
dia estava perdido mesmo e permitiu que
a ruiva saísse a sua frente. Livre do eleva
dor, Dolores correu como pôde até sua sala.
A colega de departamento mandou que ela
se apressasse pois a reunião começara há
pouco e ainda havia tempo para salvar sua
promoção. Dolores alinhou a blusa, passou
a mão nos cabelos e correu. Bateu e abriu a

porta. Deparou-se com seu novo diretor: um
senhor assustado, o paletó amarrotado, com
uma mancha de graxa contraída momento
do socorro do elevador. Desnecessárias as

explicações, Dolores era a nova chefe exe

cutiva do setor de vendas.

• elijanej@yahoo.com.br

NOVELASCINEMA '
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• Cine Mueller 3
• A ilha dI! imQginaçõo {Dub}
(13h45, l5b40, 17h35 - todos os dias)
• O procuro:�o (Leg) {19h30 -todos os dias}
(22h - seJldom/seg/terl

)(22

(1

• Cine Nellmatkt 5
• Banquete do amor (leg)
(17MO, 19b.40, 21h40 - todos1l$dios)

(Dub)(14h
'

.

os dias)
• kt6
• O n��eiro (Leg)
(14hl0, 16h45, 19b15, 21h4� -Jodos os dias)

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Mais do que você imagino (leg) (17h, 19h, 21 h
- todos os dias) (15h - sob/dom/quo)
• Cine Shopping 2
• Asterix nos jogos o!impicos (Dub) (16h40 - todos
os dias) (14h20 - sex!sob/dom/quo/qui)
• A múmia 3 (leg) (19h, 21 h20 - todos os dias)
• Cine Shopping 3
• Casamento em dose duplo (leg)
(17h15, 19h15, 21h15 - todos es dias)
(15h15 - sex!sob/dom/quo/qui)

JOiNVILlE
CIRANDA DE PEDRA
Afonso repreende Bruno por deixar louro des
confiar do discussõo que tiveram. Notércio vai
com policiais iI coso de Daniel e exige o volto
de Virgínia. Jovelipo aceito morar no pensõo.
Conrodo pede segredo sobre o busco do corro.

Daniel diz o Virgínia que vai adorar vê-lo ama

durecer. Notércio repreende louro por �umilhá
lo no frente de Virgínia. Silvério ,e Iracema se

preocupam com o reloçõo de Bruno e Afonso.
Naná organizo os clientes de Jovelino. Margari
do acuso Virgínia de ter roubado Eduardo.

BELEZA PURA
Olavo, Sônia, Alex e Márcio ameaçam arrombar
o coso de Felipe e ele aviso que chamará o polí
cia. Joana encontra Guilherme na delegacia. O
delegado aviso que pedirá a prisõo de Norma.
Joana reconhece Cicatriz. Sheila vê José Hen
rique pedindo esmolo e pede que Suzy o deire
ficar em suo coso. Renato descobre que Helena
partiu. Norma provoco Celso num prédio em

obras e ele cai no poço do elevadQ.r. Celso diz
o Guilherme que tem uma gravaçóo de Norma
e antes de morrer diz que as provas estõo em

um barco.

A FAVORITA·
Flora finge alivio. Dodl vai embora. Zé Bob
pressiona Robervol o contar quem o ameaça.
Manú devolve o envelope a Dodi. Roberval diz
o Zé Bob que o dinheiro do Blue Diomod vem de
armas. Alícia pergunta o Romildo sobre o Blue
Diamond e ele se assusto. Augusto diz que 00-
notelo é mõe de Shivo. Copolo descobre que leo
vendeu o telescópio de Catarina. Dodi procuro

� Flora no escritório e lhe entrego um DVD com o

assassinato de SolVotore gravado. Gonçalo bote
na porto e pergunto o que está acontecendo.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Aristóteles, Donilo e Regina ficam em choque
com a obduçõo de Cléo. Ano luz e Pepe sõo
cercados presos e levados por Formigõo e ho
mens-formiga. Aquiles se perde da liga. Ele vê
uma borboleta e fico fascinado. A borboleta se

transformo em Ceres e Aquiles leva um susto.
Ceres solta um oramo em Aquiles, que fico en

feitiçado. Ela diz que ele será seu escravo. Mar
celo abraço Samira e fico surpreso com o visual
e o jeito dela. Somira corresponde aos carinhos
de Marcelo e pede para ele lhe dar um beijo.

CHAMAS DA VIDA
Vilma pérgunta se Antônio é irmõo de Pedro.
Beatriz pede para Antônio ir embora. Ele o ig
nora e elo o mondo sair. Vilma diz poro Beatriz
criar juízo ou vai sair de caso. Manu pede que
Marreta libere o rove no ferro-velho para ela
pagar o divida iI Beatriz. Marreta diz que se

nõo tiver drogo, libero. Pedro diz a Guilherme
e Cozé que Antonio pediu dinheiro poro Manu
pagar uma dívida. Ele diz que negou, mos está
com medo de confusõo. Wolter pede que Eurico
recuse o convite de Artete e nõo vá à festa.

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

• Cine cidade 1
• Asterix nos jogos olímpicos - (Dub) _-___,
(14h40, 17h - todos os dias)

• £osamento em dose pUjlta (leg)
(19h20, 21 h20 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Jogo de amor em las Vegas (leg)
(17h, 19h, 21 h - todos os dias)
• Kung Fu Pando (Dub)
(15h - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército dourado (leg)

. 14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias
• Cine Mueller 2
• Arquivo X: Eu quero acreditar (leg).

(16h45, 21 h45 - todos os dias)
• O reino proibido (leg)
(14h15,19h15-todososdios)

Obras: Catimbó, Cano
Caiana, Xenhenhém

Ascenso Ferreiro causou impacto no lite
ratura brasileiro quando, em 1927, lan
çou "Catimbó", nos palavras de Mário de
Andrade, "um dos livros mais originais do
modernismo brasileiro". "Cano Goiano"
(1939) e "Xenhenhém" (1951) completam
o panorama de uma obro poético enraiza
do no Nordeste, com imagens, estribilhos,
crendices, linguajar.

Baseado em

fatos reais
A nação cujo sonho de liberdade foi de
vastado, encontro seu rival em uma ba
talho diferente. A revolução húngaro de
1956. Budapeste e os Jogos Oljmpicos de
Melbourne. Tanques soviéticos arrasa

vam um país. A equipe húngaro de pólo
aquático vencia os soviéticos.
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Quem "são as
mal vestidas
Mr. Blackwell, o crítico de modo do
Jornal New York Post acaba de lançar
sua famosa lista das celebridades
mais mal vestidas do ano. Victoria
Beckham encabeça a lista. Ouando
começou a editar a lista 2008, ele
incluiu Fergie, Kelly Clarkson, Lindsay
lohan e Jessica Simpson. Entre as

mais bem vestidas estõo, entre outras,
Beyoncé, Angelina Jolie, Nicole
Kidman e Katie Holmes.

Casamento da
Globo e Record
Os atores Ângelo Paes leme e Anna
Sophia Folch subiram ao altar neste
tim de semana na regiõo serrana do
Rio de Janeiro. O casamento foi pres
tigiado por vários amigos de elenco
dos atores, como Cléo Pires, Ana Pau
la Arósio e leandra.leal, Osmar Prado
com quem Anna Sophia trabalha em

"Ciranda de Pedra", da Rede Globo,
além de Cláudio Heinrich, que atua
com Ângelo na Rede Record.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionle. o objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Energias voltadàs
para a resolução
de questões de

sociedades e parcerias. A vida
social e p�ofissional continua
em alta e você deve aproveitar
a fase, que vai até final do ano,

para efetivar contratos. Fase d�
compreensão no amor.

TOURO
(21i4 a 20/5)
Viagens e estudos
queenvolilam

. filosofia em alta.

Energias favoráveis ao lançamen
to de novas bases, portanto, a .

fase é ótima para o planejamento
e execução de projetos de maior
ámplitude e de longo prazo, do
jeito que você gosta.

.

Ator passa por
golpe do filho
Paulo César Grande foi mais uma v.íti
ma do golpe do filho. Pelas informa
ções do Jornal O Globo, há dois meses

ele foi notificado pela Defensoria
Pública, de queserín pai de uma me

nina de 17 anos. Três meses depois de
fazer o exame de DNA, o ator recebeu
o resultado: negativQ. O advogado
diz que o caso é.mais comum do que
parece."Nõo é o primeiro caso no

meio artístico", comentou:

DIVIRTA-SE

'. Anjinho"
o pai e a mõe deixaram o filho
pentelho na casa dos avós e

foram viajar. No segundo dia em

Miami, um teletoneme. - Filha?
Vem buscar essa peste agora!!!
Acontece um atentado e eles
ficam presos em Miami. Ouando
finalmente encontram o filho:
- Como foi a semana, filho?'
- Pergunta o pai.
- Boa! O VI)VÔ me levava todo dia

pro nadar!
- Mas você nõo sabe nadar!
- Espantou-se o pai.
- Ah, mas foi fácil! - explicou
- difícil era sair de dentro do saco!

PREVISÃO DO'TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Sol com aumento de nuvens e pancadas de
chuva entre a tarde e a noite. Temperatura em

elevaçõo. Vento de leste a nordeste, fraco a � ,F."a•. s.e,.s•..d !1 !
..

u tl., ." " " w .

moderndo com rajadas. CRtSCEr�TE

QUARTAHOJE

MíN: 16° C
MAx: 22Q C I��"'"
Sol com pancadas
dA chuva

)(
GÊMEOS

. (21/5 a 20/6)
Há um conflito en

.

tre a necessidade
de ficar em casa e

a vontade de sair. Divertir-se
é ótimo, mas no pàssado você
assumiu responsabilidades que'
não pode deixar de lado. TeDte
entrar num acordo com seus

familiares e evite confusões.

,.. ""
CÂNCER

�.� (21/6 � 21/7)
�-:;.'_'.;;' Se voce procura um

: ; amor com liberdade
e seriedade, o

tempo é agora. Procure abrir-se
mais, para coisas novas, sem

exigir muito de você. O Universo
acaba cobrando isso da maneira
dele. Se for assim pode demorar
um pouco para entender.

MiN: 19" C
t\(1ÁX:.28? C J' I r

Sol com pancadas
de chuva

L�: LEÃO

�..:>" (22/7 a 22/8)
.:: ') Você continua

� � amoroso e a ternura

continua sendo a

expressão natural de seus senti
mentos. Você está aberto a novos

amores, mas se já estiver amando,
seu coração estará transbordan
do. O tempo é de paz. Contemple a
vida sem críticas.

..

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Reflexão não é,
uma característica
sua, mas você deve

pensar no que vem acontecendo.
A irritação já ,não atrapalha
suas decisões. É hora de parar

,

de culpar os outros pelos seus
fracassos e assumir a responsa-
bilidade pelas escolhas.

.

7/9

CHEIA

QUINTA
.MIN: 20° C'
MÁX: 31° C ,��'!'...

Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Apesar da energia
de expansão em

sua vida, você con
tinua bastante realista com os

pés no chão. Acredite mais em
milagres e no curso natural da
vida e da natureza em direção
ao equilíbrio. A vida sempre nos

devolve o que damos nla.
.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21111)
Hoje as energias
pedem a conclusão
de negócios ini
ciados no início do

mês. Todo seu empenho começa a

desenhar a possibilidade de boa
colheita em um futuro próximo.
Não disperse sua energia com

projetos futuros. Focalize-se

MINGUANTE NOVA

29/l1

Nflblado com chuva

SAGITÁRIO
.

(22/11 a 21m)
91

.

Hoje você estará
( { mais voltado

àquilo que aprecia:
sensibilidade e romantismo. Se
estiver só, abra seu coração para
um novo amor. se já tem alguém,
faça um gostoso programa a dois.
Sua conhecida gentileza esta!1Í
ainda mais evidente.

.

� CAPRICÓRNIO
.

�r"'" (22/12 a 20/1)
",.[,. , Apesar das novida-

des às vezes você
sente que precisa

ficar quietinho para entender o
que o universo pede. Rompimen
tos e disciplina para organizar um
novo estado de vida e consciência.
O equilíbrio está em balancear as

.

duas energias.

O CORREIO DO POVOmTERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

8/9

.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
As atividades
em grupo serão

.

beneficiadas.
Se puder, planeje um encontro
divertido com os amigos. Aliás,
novas amizades estão bem
próximas. Você precisa se abrir e
receber as energias de expansão
e crescimento. Viagens à vista .

PEIXES

ti« (19/2 019/3) .

•• Dia ótimo para co-

,...,� locar as finanças
em dia. Um inves

timento antigo pode começar a
dar lucro. Tólvez receba uma boa

. notícia relacionada ao trabalho
,

como a aprovação de um proje
. to. Ótimo momento para cuidar
mais da saúde de seu corpo.
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GASTRONOMIA

MINISTRONE DE FEIJÃO BRANCO

• 2 colheres (sopa) de cebola picada;
• 1 tomate picado, sem peles e sem sementes;
• 2 colheres (sopa) de azeite;
• 2 batatas médias cortadas em cubos;
• 1 xíêara (chá) de repolho fatiado;
• meio litro de caldo de galinha;

- • 2 xícaras (chá) de espaguete picado;
• 1 xícara (chá) de feijão branco cozido;-
• salsinha picada a gosto.

1- Doure a cebola e o tomate no azeite. Junte
as batatas, o repolho e o caldo de galinha.

2- Ouando oslegumes estimem cozidos,
adicione os demais ingrediente e cozinhe
por mais dez minutos, ou até que 0_
macarrão esteja macio. Sirva a seguir.

- • 3 tabletes de fermento;
• 11/2 xícara (chá) de leite morno;
• meia xícara (chá) de óleo ou azeite;
• 1 pitada de sal; -

.

• meia xícara (chá) de açúcar;
• 1 ·ovo batido;
• meio quilo de farinha de trigo.

1- Desmonche o fermento no leite morno, coloque o

óleo (ou azeite), o sal, o oçúcar e o ovo.

2- Misture bem e junte a farinho de trigo. Amasse"
um pouco, mas sem sovar.

3- Coloque o mosso no centro de umo assadeiro
para bolo inglês, untodo. Deixe crescer por 40
minutos ou até que ocupe toda fôrmo.

4- leve poro ossor em forno médio, preoquecido,
por 30 minutos ou até quell pão estejo dourodo.

BERINJELA -FESTIVA

• 3 berinjelas médias
.

• 1 pimentão pequeno vermelho
• 1 cebola de cabeça média
• 2 colheres de sopa de uvas passas
• 6 cabeças de alho triturado ou picado
• azeite de oliva
• Rodelas de pão ciabatta

1- Retire a casco da berinjela e corte em filetes de
meio centímetro.

2- Corte o·pimentão e também cebolas em filetes.
3- Coloque a berinjelas na frigideira de teflon, sem •

óleo e deixe até começar a tostar vire e faço o

mesmo processa cam o outro lado.
4- Retire a berinjela quando mudar de cor do

verde claro para o escuro. Depois coloque o

aproximadamente 2 colheres de azeite oliva
na frigideira fora do fogo, pois a mesma já
está quente e em seguida um pouco de alho.

Recoloque a frigideira no fogo e acrescente
toda a cebola e misture com o alho, logo
em seguida coloque o pimentão e aguarde
cerca de 1 minuto refogando e acrescente
a berinjela, misture tudo e acrescente o sal -

e mais um pouco de.ezeite de oliva, abaixe
o fogo e tampe, para que o sal penetre na

berinjela, prove para acertar o sal.
5- Coloque a uvas passas e mais um pouco de azeite

de oliva. Sirva com pão ciabatta cortado em
rodelas e bom apetite.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDIADES O CORREIO DO POVO-----------------------------------V�RI � ------------�T�ERÇ�A.F=EIR��=9D�ESE=TE�MB�RO�DE=200�8�

" ,

TO NEM AI •••
01110 só, que bafômetro que nada; A
primavera com cara de verão, nem che
gou de verdade-e a irresponsabilidade
já corre soltá pela cidade. Se a tropa
mais comportada só bebe água mine
ral, a da fuzarca continua com as estri
pulias cada vez mais radicais, na cola do

sertanejaço: "Pensando bem eu gosto
mesmo é de você" . .Além de muita dor de
cabeça para policiais e familiares.

;:[,:,:�< �
-

.

.
_",,'

.

" _. �:;, :._:',�; , /_,�,:,:;::: ,

'

.

'{'VIDE BULA
.

Tem sentido. Se por um\

lodo o 010 feminino está "

comemorando, por outro o

. empresariado já onda no <.

maior bico. A aprovação
dos seis meses de licença
,maternidade, 00 invés
de conquisto, pode se

transformar num grande
problema para os mulheres

. em fase fértil no hora de

procurar emprego.

NIVER
, • Não ousem deixar de li
gar. hoje, para a gente do
bern Julia do Silva Geffert
de Oliveira, esposa do amigo
Binho. Pois é o dia de ela ser

.

homenageada pela passa
gem de mais um aniversário.'
Mil vivas.

-

• Outra pessoa que, certa-
mente terá seu telefone to
cando a cada minuto hoje, em
virtude de seu aniversário, é
o empresário Moacir Schmitz.
Parabéns, grande amigo.

" Quando se ouve um

homem falar de seu
-

amor por seu país, podem
saber que éle espera
ser pago por isto.,,H. L MENCKEN .

I�Speed 'ress
12"'_"'��",
3371;..2552 4

As irmãs Giovana" Graziela e Giuliano Bordin, durante o coquetel
de lançamento do Mostro Urbano, no Coso Geraldo

-lEnOR DA CO�U��alter
O leitor do dia, é o amigo e . ,

'\(ru"ger que lê esta coluna todos os
, do nas me-

dias para Hear anten�_
-

eu os
Ihores notícias da reg lao. Vol

.

. elogios irmão!

FECHADO
É uma pena. O Scar lounge Bar, que até
pouco tempo era uma opção agradável'
de lazer para a rapeize da urbe sorriso,
está interdidato. Mas as devidas regu
lamentações, exigidas por lei, estão
sendo feitas e em breve o local reabre
com fôlego novinho. Aguardem!

DO LEITOR
Uma leitora me fez, a seguinte pergun
ta:

Moa, "Por que certos nomes de trad,i
ção da cidade estão sendo vistos em

igrejas evangélicas de fundo de quin
tal? Será que é desejo puro de conver

são e santidade?" Com a palavra!

,- ;I
.....
-'

,ir :

,I , il

Alinda Ruediger; Anelda Krobat;B�rtà Baechtols; Cecília Todi; Deolinda Müller; Elsira Klosawschi; Ema
Engel; Erna Mathias; Georgina Konell; Gerda, Klann; Ignês Janssen; Ingrid Kanzler; Iris Memarchi; Josefa
Venceslau; Luzia Fódi; Marta Dalcanali; Mathilda Moser; Renilda Koch; Resida Kasulke; Rosólia Urbanski;
Wally Marquardt; -Lori Tanthum; Silecia Müller; Rosa Cescanetto; Astrid Schmauch e Lori Ramthum. Todas
posando poro celune, no 11° baile de Debutantes da Terceira idade de Jaraguó do Sul. O evento aconteceu
dia 3Ó de agosto, na Sociedade Recreativa Esportivo Vieirense, promovido pelo AGTI, Associação dos grupos
de terceiro idade, e tendo a senhora Mônica Schmidt Menegotti Schünke como patronesse.

.

TE CONTEI!
• Aindn tá dando muito pono poro
mango aquele coso extra- conju-

. gol de um profissional bastante
conhecido e competentç. Dizem que
desde que suo esposo •.

descobriu
queele teve um filho bom o outm, o
casomento nppca mais foi o mesmo"ilm
Desgostou e0está quase terminando.

>

A-charmosa,oipda não se reç�pero�
dq,dor. Ul1ljIloucora ardido que ném
"Pimenta do Ouintol de Cosa."

• No sábado (6), os meús queridos
amigos Rafael Jr. e PrisciJa Rasniok
Nazário, comemoraram juntinhos o

primeiro ano do feliz casamento. E '

que venham muitos. Parabéns!
,

.

• Ceriamente a aniversariante de
ontem, dia oito, foi o minha querida

. amiga Cris�asel. Parabéns e muita
savde pata você e toda a sua família.

.' Minha amiga Junelio Gadotti e
,

seu par Glauco Morsch, ainda e�ão
comemorando ina is um ano de
namoro. Felicidadesmil para V�ç�s.

.0 meu;abr�ço, ch�io de energias ,{
positivas, de'hoje vaiparao jovem

.. Anderson Stelzner. Ele é leitor. assíduo
dê coluna. �pleu {J�roto!
• ,Dia 1 O �e setembro o Cfube· de
boliche Aaimonia, anexo ao Clube
4t1étIco Baependi, completa cinquen�(
to arios de'atjyjdQde.

• )� est�inàs bancas a Revista> <

Nossa, edição de setembro. Na çapa
a poderosa lop e Oliveir.o e y

ºO páginas céut m fotosdo za<
Feijoada do ,Matt.

.

• Às vezes é melhormorr.erâo 'Que
correr.

• Eu fico com Deus e vocês tpmbém. .

Com essa, fui!
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

a ,

.......

Um oferecimento:

Duas Rodas
Industrial

.. ", " .:

.
. LOTERIA '

,

CONCURSO N° 689

Primeir� sorteie
- 41 *

��dlllmí@ serteíe
- 10 :.. 11 - 31 - 33 ",

CONCURSO N° 04275

FALECIMENTOS
faleceu às 11 h30 do dia 7/9, o Sr.
lri tin Cun!1a Rtlmos, com idade de
54 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 8/9, com saída do féretro
da Capela Mortuária da Vila lenzi,
seguindo para o cemitério Munici
pal da mesma localidade_

faleceu às 00h10 do dia 6/9, o

jovem I)tmiel Junior da Silva, com
idade de 27 anos, o sepultamento
foi realizado dia 8/9, com saída do
féretro da Igreja Católica do Rio
Molha. seguindo para o cemitério

.

da mesma localidade.

faleceu às 00h10 do dia 6/9, o jo
vem Amarildo Roque, com idade de
22 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 8/9, com saída do féretro

da Igreja'Católica do Rio Molha,
seguindo poro o cemitério da mes

mà localidade.

Faleceu às 12h30 do dia 6/9, a Snl.
Angelillo Lolm _JunKes, com idade
de 100 anos, o sepultamento foi
realizado dia 7/9, com saída do fé
retro da Igreja Rahiha da Paz, se
guindo para o cemitério Municipal
do Centro.

Faleceu às 3h do dia 6/9, a Sra.
Lacyr Rosa de Bem, com idade
de 84 anos, o sepultamento foi
realizado dia 06/9, c-om saída do
féretro da Capela Mortuária Sr,
Bom Jesus de Guoramirim, se

guindo para o cemitério Munici
pal de GuulUBir1.m.

VlTRINE----------

.Regístro de Imóveis da Comarca de Iaraguá doSul! SC
ISA lv1t).Kü\ 'MOHR ZllilvlANN, Oficiala do Registro do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaragll.á do Sul í se, torna público pelo
presente edital, que TERRANOVA IMÓVEIS I:I'DA, CNPj sob n"

.

01.142.277/0001·11, estabelecida na RUiI 9-25 de julho n" lAOO,
Bairro Vila Nova, uesta cidade, requer combase no art. 18 da Lei n"
6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado
RESIDENCIALDEMi\THE,siluado na Rua 705-Albino Zanghelini
Comerciante, Bairro Nereu Ramos, Perímetro urbane do [aragurí do
Sul/Sf), abaixo caracterizado, aprovado pelaPrefelturaMunicipal '.

de Jaraguádo SullSC, conforme Decreto n" 6.37:l;2008, expedindo em 03.06.200B, assinando como
responsável técnico, engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n" �16872�9, ART n"
3125234·0. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 37.503,83m", sendo
constituído de 51(ciilqüenta e um) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, A.p.r, sistema
viário e remanescentes. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-
centro.jaraguâ do SulJSC

Espetáculo infantil
o espetáculo infantil O Cavali

nho Azul vai estar no palco do pe
queno teatro do Scar neste sábado
(13) e domingo (14). As próximos
apresentações estõo marcados poro
os dias 20,21,27 e 28 também deste
mês. O valor do ingresso é de R$ 12
e o convite poro estudantes e pessoas
acima de 60 anos custo R$ 6. Poro os

interessados, mais informações pelo
telefone: 3275-2477.

.

EDITAL

ji\RAGUÁ DO SUL, 03 DE SETEMBRO DE 2008.
.

AOFfCIAI,A

EDITAL
MARGOTADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabeiia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul. E$lado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titules contra:

MargotAdelia Grubba Lehmann, Oficiallaz saber que por não terem sido encontrados
pessoalmente nos endereços a mim lomecidos aos que interessar Que os presentes
Editais vírem ou de!e tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para serem

protestados contra os responsàvels, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 85298 Sacado: VALDOMIRO JOAQUIM DASILVA·E GNPJ: 01.400.329iOOO
Cedente: RÓCKFIBRAS DQ BR IND E COM LTD CNPJ: 71.712.865/000
Número do Titulo: NF 11471201 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação I

Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 12/08/2008 Valor: 492,01

Protocolo: 85299 Sacado: VALDOMIRO JOAQUIM DA SILVA-E CNPJ: OtAOO.329/000
Cedente: ROCKFIBRAS ISOLANTES LTDA CNPJ: 02.040.0691000
Número do Tilulo: NF00485601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porJndicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 12/08/2008 Valor: 474,66

Protocolo: 85567 Sacado: MULTIBORINDUSTRIAL LTDA CNPJ: 05.973.019/000
Cedente: TOREBOR COMERCIO E R B L BPP CNPJ: 08.760.221/000
Número do Título: 00.135/2 Espécie: Duplicata de Venda Merca�tiI por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 25/06/2008 Valor: 1.525,00

Protocolo: 85718 Sacado: At:lNA PAULA HORNBURG CPF: 006.570.809·18
Cedente: EMMENDORFER COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 84.429.786iOOO
Número do Titulo: 98406/0102 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BESC Data Vencimento: 15i0812008 Valor: 129,00

Prolocolo: 85747 Sacado: LENOIR MALAGUTTI CPF: 031.282.59941
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDICNPJ:
82.639.451/000
Número do Título: 54.899/003 Espécie: Nola Promissória
Apresentante: COOPERATIVADE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDIData
Vencimenlo: 10/1012007 Valor: 790,40

.

�_.�_._._ "-_ _".�._-�--"--_ _-_ _--_._-------�-"._----�---

Protocolo: 85748 Sacado: LENOIR MALAGUTTI CPF: 03.1.282.59941
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDICNPJ:
82.639.451/000
Número do Tilulo: 54.8991002 Espécie: Nota Promissória
Apresenlanle: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDIData
Vencimento: 10100/2007 Valor: 790AO

Protocolo: 85749 Sacado: LENOIR MALAGUTTI CPF 031.282.59941
Cedente: COOPERATilIA DE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDICNPJ:
82.639.451/000
Número do Titulo: 54.899/004 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDIData
Vencimento,10/02l2008 Valor: 347,30

.

Protocolo: 85758 Sacado: MARILU KARSTEN VIDAL HERRERO CPF: 018.195.459,11
Cedente: LEO ORTIZANSOLIN CPF: Q;l3.316.779·14
Número do Titulo: SN Espécie: Nota Promissória
Apresentante: LEO ORTIZANSOLIN Data Venciinento:01/08i2008 Valor: 2.400.00
-----·-·-··--�7----------...---·--·-----··-·-·--------·----------

Protocolo: 85835 Sacado: ELCIO RODRIGUES DO PRADO CPF:
026.049.409-73 _

Cedente: MF FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 02.306.517/000
Número do Titulo: 1937/01. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 15108/2008
Valor 182,00

Protocolo: 85852 'Sacado: KLEBER ANDRE ROSA CPF: 983.482.809·87
Cedente: COM INO BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.8101000
Número do Titulo: 0000008335 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimenlo: 16/0812008 Valor: 372,95

Protocolo: 85870 Sacado: RONISE DE PAULA ME·MANU LANCHES
CNPJ: 09.340.769/000
Cedente: OJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS
CNPJ: 03.658.136/000
Número do Titulo: 0000665901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 20i0812008 Valor: 250,00

Protocolo: 86000 Sacado: JACKSON LEANDRO DE MOURA RODRIGUES
CPF: 849.584.371-53
Cedente: BV FINANCEIRA S/A·C.FJ. CNPJ: 01.149.9531000
Número do Titulo: 131002440 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresenlante:ADVOCAC!ABELLINATI PEREZ SIC Dala Vencimenlo: 1410612007
Valor: 2.190,27

•

Prolocolo: 86002 Sacado: MARCELO DE ALMEIDA BERNARDES
CPF: 271.743.478-00
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.F.L CNPJ: 01.149.953/000
Número do Título: 131007477 Espécie: Cédula de Credito Bancário
Apresentante: ADVOCACIA BELUNATI PEREZ S/C Data Vencimenlo:
.19/1112007 Valor: 2.307,25

._------------

Protocolo: 86027 Sacado:,TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA CNPJ: 84.300.540/000
Cedente: CONESUL CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA CNPJ: 05.993.5231000
Número tlo Titu!o: ROD1759/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 2110812008
Valor: 2.100,00

Protocolo: 86028 Sa.cado: TRANSPORTES DALCOQUIO LIDA CNPJ: 84.300.540/000
Cedente: CONESUL CONSULTORIA E NEGOCtOS LIDA CNPJ: 05.993.523/000
Número do Titulo: ROD1763/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 21/O8l2008 Va!or
490,00
._-----

Prolocolo: 86039 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA-EPP CNPJ;
02.845.315,'000
�ente: CERAMICAFORMIGRES LIDA CNPJ: 01.325.023/000
Número do Titulo: 314933 VJ Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencirnento: 25/08i2000 Valor. 985,41

Prntocolo: 86051 Sacado: DI LUPARIIND COM DEART DE MALHAS LT CNPJ:
83.151.9101000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LIDAME CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 1130/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilw Indícação

•

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/01/2008 Valor. 1.891,00

Prolocolo: 86052 Sacado: DI LUPARIIND COM DE ART DE MALHAS LT CNPJ:
83.151.9101000

.

Cedente: CONFECCOES GARCIALTDA ME
.

CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 11"12/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO go BRASIL SA Data Vencimento: 10/0712008 Valor: 1.01t,00

Protocolo: 86053 Sacado: DI LUPARIIND COM DE ART DE MALHAS LT CNPJ:
83.151.910/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03. 127.616/000
Número do Tilulo: 1013/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 12/G8/2008 Valor: 1.011,00

Prolocolo: 86077 Sacado: JCS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ:
06.287,662/000

.

Cedente:AMER SPORTS BRASIL LTDA CNPJ: 00.624.818/000
Número do Titulo: 67900161·1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 24/08/2008 Valor: 41,75

Protocolo: 86086 Sacado: KNISS MALHAS LTDA CNPJ: 02.587.165/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 1126/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: '12/0812008 Valor: 1.140,00

Protocolo: 86087 Sacado: KNISS MAL.HAS LTDA CNPJ: 02.587.165/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDKME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Tilulo: 110911 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 04/0812008 Valor: 1,740,00

Protocolo: 86088 Sacado: KNISS MALHAS LTDA CNPJ: 02.587.1651000
Cedente: MAJETEX INDUS'fRIA DO VESTUARIO LTDA ME CNPJ: 06.092.6671000
Número do Titulo: 138011 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 03/06i200B Valor: 1.950,00

Prolocolo: 86119 Sacado: RHAIANE CONF LTDAME GNPJ: 00.184.180/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03. I 27.6161000
Número do Titulo: 1131/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentaote: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 07107i2008 Valor: 2.458,00

Protocolo: 86120 Sacado: RHA!ANE CONF LTDAME CNPJ: 00.184.1801000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 110811 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 0410812008 Valor: 1.894.00

Protocolo: 86121 Sacado: RHAIANE CONF LTDA ME CNPJ: 00.184.180/000
Cedente: MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARtO LTDA ME CNPJ: 06.092.667/000
Número do Titulo: 1382/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

.
Data "encimenlo: 1 I 10012008 Valor: 2.552,00

Prolocolo: 86123 Sacado: ROSITA SEIDEL ·ME CNPJ: 04.686.453/000
Cedente: BAYONNE COSMETICOS [TOA CNPJ: 85.040.1031000
Número do Título: 00012 Espécís: Duplicata de )Jenda Mercantil por lndlcaçâo
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 22108/2008 Valor: 493,43
._-_._._._---

Protocolo: 86174 Sacado: JOZIMAR MAIA' CPF: 048.395.549·35
Cedente:ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Titulo: 56042·1(8/36)Espécie: Letra de Câmbio
Apresenlante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento:
28/0812008 Valor: 203,77.

Protocolo: 86216 Sacado: VIDA BELA COM DE CO CNPJ: 07.860.6661000
Cedente: OLHO VIT IND COM CONF LTDA EPP CNPJ: 01.676.601/000
Número do Titulo: 4489·3

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO ITAU SA

.

Data Vencimento: 12/08/2008 Valor.
869,72

Protocolo: 86220 Sacado: AUGUSTO CARVALHO SANTANA ME CNPJ:
04.683.771/000'

•

Cedente: PET LINE DISTRIBUIDORALTDA CNPJ: 05.382.404/000
Número do Titulo: 40725.4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 22/0812008
Valor. 281,43

.

Prolocolo: 86274 Sacado: CARLOS EMILIO HENTSCHEL CPF: 756.192.969·20
Cedente: flURAL VALE COM PRODAGROP LTDA CNPJ: 07.328.953/000 .

Número do Tilulo: 850 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante, BESC Data Vencimento: 25/08/2008 Valor: 742,00

Protocolo: 86294 Sacado: JOAOADIR GUIMARAES CIA LTDA CNPJ: 08.831.341/000
Cedente: MOVEIS CALOMA LTDA CNPJ: 94.634.466/000
Número do Titulo: 010790/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresen1!'nte:BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 2710812008 Valor: 722,79
-------------_... _""----------_."-""--._---"_.__ .-

Protocolo: 86296 Sacado: KCELMOTORES E DIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: RVD MATERIAIS DIELETRICOSLTDA CNPJ: 69.033.0821000
Número do Tilulo: 57713 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 29108í2008 Valor: 9.064,74

Protocoío: 86472 Sacado: VIDA BELA COM DE CONF LTDA CNPJ: 07.860.6661000
Cedente: EXCEL FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: OB.663.76S/000

.

Número do Titulo: 001428/003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28/0812008 Valor. 1.221,58

Prolocolo: 86539 Sacado: ROSILAINE KOVALSKI CPF: 056.739.589-86
Cedente: FIGUEIRAMAT DE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Número oo Titulo: 2187 Espécie: Duplicala de Venda Mercanlil por Indícação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 2610812008 Valor: 101,55

Protocolo: 86546 Sacado: JARDELINADA SILVA PINHEIRO CPF: 010.467.239-01
Cedente: DM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 02.884.0531000
Número do Tilulo: 011272002 Espéci<l: Duplicata de Venda Mercantit por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 3010612008 Valor: 32,80

Protocolo: 86547. Sacado: JARDELINADASILVAPINHÉIRO CPF: 010.461.239-01
Cedente: OM EQUIPAMENTOS LIDA , CNPJ: 02.884.003/000
Número do Titulo: 011272003 Espécie; Dupncata de VendaMercanti! por Indicação
Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Veru:imenlo: 30/0712008 Valor. 32,80

E, como os ditos devedores nao furam etlCOnlrados ou se recusarnm a ateitar a devida
inlimacao, faz por intermedio do presenle EdilaI, para Que os rnesmós comparecam nesíe
Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prezo da Lei. a fim de fiquidar o seu
debito, ou entac, dar razao por Que oao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na
lorma da Iai, eicz

Jaragua do Sul, 8 de Selembro de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FUTEBOL AMADOR

Goleada e confusão
no João Pessoa
Àlviverde assume _a ponta no Grupo B
JARAGUÁ DO SUL

A rodada da Primeira Divi
são teve de tudo no fim-de-se
mana. E o jogo que mais deu o

que falar foi no Campo do João
Pessoa. O time da casa aplicou
uma sonora goleada por 7x2
no Caxias e assumiu a lide
rança do Grupo B, com quatro
pontos. Mas o que mais cha
mou a atenção foi a confusão
que aconteceu aos 16 minutos
do segundo tempo.

Segundo relatou na súmu
la, o árbitro Gilberto Manoel
dos Santos, da Liga Joinvi
lense, descreveu o caso. Ele

parou o jogo para expulsar
Harry, do Caxias. Foi pedir
policiamento, alegando que
havia

.
sido ameaçado pelo

atleta. Inconformado com

a decisão do juiz, o técnico
Márcio de Marco foi reclamar

.

e também acabou expulso.
Ele então teria ido para cima
do árbitro tentando agredi-lo
com um soco. O juiz desviou,
caiu, e acabou sendo acerta
do com um chute. O árbitro
registrou BO na delegacia e

Segun�8rPQ COp] DOlfo, líder
A Kiferro asSUmiu a ponta n� Segunda DMsão. Jogando em casa, o

time da Vila lalau goleou o Flam.engo B por 5x2 e chegou aos 14 pontos.
O Cruzeiro, que teve seu jogo contra o Atlético/Bar(abaxo transferido. está
em segundo co ti empatado cofu o Botafogo B que ficou no 1xl tom o

Seleto/União J os, Os outros jogos foram: POJl(� Preta 2x4 Guarany,dJ
Bordados 3x2 'Garibaldi, Batisti Ox2 Rio Cerro e Tup,y lxO Coxias. Nos asp;
(antes. o Garibaldi está com 16 pontos. dois a mais'Que o Tupy. Vale lembrar
que os quatro primeiros colocados se garantem nu semifinal.

Resultados - 24' Rodada

o CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2008

KifelTO Sx2 Nei Automóveis
Baumann 3x2 Ouro Verde
Sóbado (6/9)
Mega Tranze o Pé 3x4 Eletropoll
Karlache 4x3 Jolipé/Scheller
Racing 2xS Dutra/ Brandenburg

.

Toka Fácil/Sport Center 2x4 Posto Cidade/lio
Patinhas
Próximos Jogos
Hoje - Ginásio Arthur Müller
19h1S - BOlTOcharia Senem x Nicopel
20hOS - Kiferro x Mega Tranze o Pé
20hSS - Kibel/Ex-Astras x Kaiiache

Goiás 4xO Atlético-PR
Santos 2xO Vitória
Figueirense 2x3 Flamengo
Atlético-MG 1 x1 São Paulo
Vasco 1 x3 Cruzeiro
Palmeiras Ox3 Sport
Fluminense OxO Grêmio
lnternacenal txã Portuguesa
Coritiba Ox1 Botafogo
Náutico 2x0 Ipatinga

Próximos Jo os - 25" Rodada
Sábado (13í9)
18h20 - Grêmio x Goiás
18h20 - Atlético-PR x Portuguesa
18h20 - Ipatinga x Atlético-MG
Domingo (14i9)
16h - São Paulo x FlamengtJ
16h - Sport x Figueirense
16h - Vasco x Náutico
16h - Cruzeiro x Palmeiras
18b10 - Botafogo x Internacional
18h10 - Vitória x· Coritiba
18h10 - Santos x Fluminense

Resultados - 23' Rodada
Bragantino 3xO Paraná
ABC 4x1 Gama
Manlia 1xO Juventude
Brasiliense 3x1 Ceará
Ponte Preta 2xO América-RN
Criciúma 3xO CRB
Barueri 3x2 Bahia
Santo André 1 xO Avai
Fortaleza 1x3 Corinthians
Vila Nova 2x1 São Caetano
Próximos Jo os - 24' Rodadà

-

Hoje
20h30 - Marilia x Santo André
20h30 :- CRB x Bragantino
20h30 - Ceará x Paraná
Sexta-feira (12í9)
20h30 - América-RN x Vila Nova
20h30 - Juventude x ABC
20h30 - Avai x Fortaleza
Sábado (13í9)
16h - Gama x Ponte Preta
16h - Corinthians x Barueri
16h - Bahia x Criciúma
20h30 - São Caetano x Brasiliense

Resultados 2° Rodada
GrupoA
Faixa Azul 2x4 Botafogo
Vitória B 2xl Cruz de Malta
Classificação: Botafogo 4. Vitória B 4.
Flamengo 3. Cruz de Malta li e Faixa AzulO.
GrupoB
Vitória A 3x1 Noite a Fora
João Pessoa 7x2 Caxias
Classificação: João Pessoa 4. Vitória A 4. XV
de Outubro 3. Noite a Fora O e Caxias O.

GUARAMIRIM

Resultados (aspirantes entre parênteses)
Ponte Preta 2x4 Guarany (1 x2)
JJ Bordados 3x2 Garibaldi (2xO)
Kiferra Sx2 Flamengo B (0x2)
Galv. BatistiOx2 Rio CelTO (2x2)
Botafogo B 1x1 SeletOl1lnião JagullÇÓs (Ox1)
Tupy 1xO Caxias B (1xO)
Vila Rau 0x2 GalácticoS/Rio Molha (0x2)
Classificoção
TItulares: KifelTO 14. Crr.;zeiro 13. 'Botafogo
B 13. Seleto/União Jagunços 13. Guarany
13 e JJ Bordados 13.

Aspirantes: Garibaldi 16. Tupy 14.
GalácticoS/Rio Molha 12. Cruzeiro 11 e JJ
Bordados 11,

o tumulto paralisou a parti
da por cerca de 20 minutos.
Com a bola rolando, foram
dois gols do estreante Aldro
vani, dais de Leonardo Pupa,
um de Juninho, um de Pi
nheiro e outro de Zé Maria.

No outro jogo do grupo, o

Vitória A bateu o Noite a Fora

por 3x1 e também tem quatro
pontos. O XV de Outubro, que
folgou, segue com três. Noite a

Fora e Caxias não pontuaram.
Pelo Grupo B, o Botafogo ven

ceu ° Faixa Azul em Luiz Al
ves, por 4x2 e também chegou
aos quatro pontos, dividindo a

liderança da chave com o Vi-

tória B que, em casa, bateu o

Cruz de Malta por 2x1.
No Campeonato Sênior,

três jogos no fim-de-semana.
No sábado, o Rio Molha per
deu em casa para o Vitória

por 2x1. O auriverde assumiu
a liderança do campeonato.
com 13 pontos. No outro jogo,
a Ponte Preta foi apenas com

oito jogadores e, assim que
sofreu 1XO, houve o cai-cai e

o jogo acabou com a vitória
da Mecânica Taió/ltaly. Este,
aliás, jogou novamente no. do
mingo e goleou o Rio Molha

por 4x1, chegando também
nos 13 pontos.

Municipal de Futsal
Resultados 2° Rodada
Brandenburg 3x6 Reba's
União Jagunços 2x5 MM

Futebol Suíço Sênior
.

Resultados 5° Rodada
Real Player 6xS MM
Rio Branco Sx3 Barcelona
Dalri/Guaravel 3x7 Depecil
Bem Bolado 2xO Vila Amizade
Beko's,tEletrocon 1 xO Beira Rio
Diana 2x3 BalTO Branco

Municipal FutsiJl Sênior
Resultados

Imigrantes 2x4 �sportiva A
Desportiva B 1 x5 Amizade
Semifinal (12/9)
19h1S - Coremaco x Desportiva A
20h1S - Amizade x Grameyer

Municipal Futsol Adulto
Resultados �o Rodada
Flor. Ravenalla 1x4 Arsenal
Schroeder I Ox4ltoupava·Açu
Independente Sx1 Imigrantes A
Imigrantes Ox3 Borges
AEA 2xS Posto Salomon
Aca Massa 2x6 Farmareis

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time .p V E D GP GC SG

1° Grêmio 49 24 14 7 3 40 16 24
2.° Cruzeiro 43 24 13 4 7 38 25 13
3° Palmeiras 43 24 13 4 7 40 31 9
4° B01alogo 42 24 12 6 6 34 21 13
5° Flamengo 40 24 11 7 6 40 27 13
.6? .' São Paulo 39 24:;; 10 9 5 39 26 13
lO Vitória 37 24 11 4 9 33 26 7
8° . Coritiba 37 24 .10 7 7 35 '24 11
9° Sport .35 24 10 5 9 26 26 O
10° Goiás 33 24 '9 6 9 33 30 3
11" Internacional 33 24 9 6 9 27 27 O
12° Atlético-MG 30 24 7 9 8 32 41 -9
13° Figueirense 28 24 7 7 10 29 46 -17
14ô Vasco 26 24 7 5 12 38 45 -7
15° Náutico 26 24 7 5 12 25 37 -12
16° Santos 26 24 6 8 10 213 36 -8
17° Fluminense 25 24 6 7 11 28 33 -5
18° Atlético-PR 23 24 6� 13 24 34 -10
19° Portuguesa 23 24 6 5 13 30 48 -18
20° [pa1inga 21 24 5 6' 13 22 42 -20

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P J V E D GP Ge SG
1° Corinthians 51 23 15 6 2 50 16 34
2" ,}",\lUa Nova 44 23.:.13 .5 38,. 11
3° Santo André 4� 23 12 7 4 42 22 20
4° :l\vaí 42 23 11 9 3 45 24 21
5° Barueri 39 23 12 3 8 38 38 O
6° Ponte Preta 36 23..

11 3 9 35 29 6
7" Bragantino 36 23 10 6 7 29 26 3
aO'L Ceará 33.- 2� 9 6 8 38 33 5
go Juventude 32

'

23 9 5 9 28 29 -1
loa Bahia 32 23 8 8 7 32. 38 -6
110 ABC 30, 23 7 9 7 32 31
12° São Caetano 29 23 7 8 8 34 34
130 Gama 27 23 8 3 12 23 43 -20

CriClúma 26 23� 7 5 11 21 28 -7
15° Manlia 26 23 6 8 9 31 42 -11
16° Fortaleza 23 23 6 5 12 36 39 -3
17° Brasiliense 23 23 6 5 12 29 38 -9
18° Amértca-RN 23 23 6 5 12 24 34 -10
19" Paraná 23 23 6 5 12 23 . 36 -13
20° ·GRB 15 23 4 3 16 2� 46 . -21

I>WISÃO ESPECIAl.
Resultados - Anal turno
Brusque 3x1 Concórdia (Brusque compeão)

JARA61.1Ã DO Sill
PRiMEIM O!mSÃ6

CAMPWNATO SÊNIOR
Resultados
Rio Molha 1 x2 Vitória
Ponte Preta Ox1 Mecânica Taió/ltaly
Rio Molha 1x4 Mecânico Taió/ltaly
Classificação .

Vitória 13, M.ecânico Taió/ltaly 13, KifelTO
11 e Caixas 10.

ABEIUU 1iE tUTSAL
Resultados
Nicopel8x2 MagicWorld
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Os melhores
No dia 7- de agosto, o Molwee perdeu em coso por 3x2 poro
o Ulbro. Resultado que classificou o time joroguoense do se

gundo fase poro os quortos-de-finol com o quarto lugar. Com
ponho irregular, que irritou alguns poucos torcedores naquele
dia, que chegaram o vaiar o time. Felizmente, o maioria do
torcido nunca deixou de acreditar no forço deste grupo. Muito
menos os jogadores. Nos jogos eliminatórios, o Molwee mos

trou porque é uma dos maiores forças que o futsol brasileiro
já vlu. E fechou o competição com uma vitória maiúsculo. Dig
no de ccmpeões.

CIDADE DO FUTSAL
Joroguá do Sul hoje é o capital do solonismo nacional. Tem o melhor
time do país, um dos melhores do mundo, uma torcido fantástico e '

uma estruturo invejável. O título é merecido não apenas pelo investi
mento em um plantei de qualidade. Mos pelo projeto que é a Malwee
Futsol. Projeto este que começo com o empresa patrocinadora, possa
pela diretoria sempre atuante, a comissão técnica 'mais competente
do país, o motivado grupo de jogadores e chega no apaixonado torce
dor. Oue o projeto tenha vida longa e que sirva de exemplo para outros

equipes, para que a modalidade cresça ainda mais.

FUTURO
Alguns jogadores correm o risco de deixar o time no fim deste ano. De
olho no temporada 2009, principalmente no título Mundial, a direto
ria já se movimento e traz alguns reforços - Anderson, Porrel e Cobre
úva já estão confirmados. Mas alguns nomes devem trocar de cosa. A
diretoria prefere nõo dar nomes agora. O goleiro Tiago, que já teve
dado como certa sua saído do clube, pode voltar atrás. Talvez fique. O
nome dele foi o mais lembrado pelo torcido na final de sábado.

O GOLAÇO
Nõo tem como nõo citar o pintura que Falcõo desenhou no fim do

.

jogo. Ninguém mais esperava um lance plástico, ou algo do gênero.
Os fotógrafos já ajustavam seus equipamentos poro o cerimônia de
premiaçõo. Alguns sequer viram o gol, quanto mais registrá-lo. Mas o

camisa 12 mostra porque é incomparável. Este gol já está no história
do futsol nacional como um dos mais bonitos já vistos.

'UMA PAUSA•••
Pam falar sobre o Seleçõo Brasileiro. Oue fez um grande jogo contra o

Chile, como há muito tempo nõo se via. Foi só tirar o time do defeso e

deixar os jogadores à rontcde poro jogar. Ou será que o 'chacoalhõo'
, que veio do imprensa, da torcida e até do presidente mexeram com

o brio dos jogadores? O time foi bem sim. Mos preclse ter o mesmo

postura amonhõ à noite, contra o Bolívia.
'

esporte@ocorreiodopovo.com.br .

� -, ."

'ESPORTE---�------

TRICAMPEÃ
Capitão Falcão comemora com a torcido o tricampeonato do Liga; craque foi o artilheiro do Liga com 32 gols

Depois da festa,
disputas pela frente

•

mais

Time vence uma das Ligas'mais equilibradas
JARAGÚÁ DO SUL

O título da Liga Futsal Z008,
conquistado no último sábado,
teve um gostinho especial. A
edição deste ano foi conside
rada uma das mais equilibra
das dos últimos tempos. E a

Malwee provou" para 10,8 mil
torcedores na Arena e para todo
o Brasil, que é o melhor time de
futsal do país. A equipe de [a
raguá, em uma única partida,
virou o jogo, goleou a VIbra por
6xZ, e fez, com o craque Falcão,
umgol de placa.

Passada as comemorações,
o que fica é a certeza de que
a Malwee continuará seu tra

balho. O time terá reformu
lações, mas a relação de jo
gadores que se despedem de

Jaraguá do Sul no final do ano

ainda não foi confirmada. A
polêmicamaior é em torno do

goleiro Tiago. .

Aclamado pela torcida, o

jogador disse que esta sema

na devem acontecer mais ne

gociações. "Eles também têm,
a pretensão de ficar comigo,

Cabreúva será apresentado
o craque Cabreúva, ex-Unisul, deve ser apresentado ainda esta semana

pelo diretoriQda Malwee. Pélo menos é o que garante o diretor de futebol
Cacá Pavonello. "A Malwee sempre se interesso por bons jogadores. Cabre
úva deve se-apresentár essa semana e esperomos"'trazer mais reforços",
afirmou. Já o auxiliar técnico Marcos Moraes, lamento o fato de Cobreúva
nõo poder jogar no Estadual (já que fez uma partido pela Unisul), mos co
memora a contratação. "É um jogador de qualidade que vem somar muito
ao planteI. Ele desequilibro o jogo individualmente, chama a responsabili
dade e tem um posse de qualidade", descreveuMorcõo.

mas temos que analisar com

calma, ver o que é melhor
para 'a Malwee", disse o golei
ro. Um dos supostos motivos

para a não renovação do con-.
,

trato do jogador é que ele teria

pedido um aumento de 100%
do salário.

.

Agora o time terá um perí
odo de folga e depois, parte do
elenco inicia o Campeonato Es
tadual. Para a disputa o técnico
Fernando Ferretti deve utilizar
os alas Anderson e Parrel, além
dos jogadores dos juniores: Dar
lan, Pica-pau, Café, Éder e Ron-

caglio. "Vamos engrenar a equi-,
pe .no Campeonato Estadual e
tentar' o hexacampeonato da

Taça Brasil", informou Ferretti.
O time de Jaraguá estréia quin
ta-feira, 11, contra o São Bento,
fora de casa.

Já que Franklin, Tiago, Ari,
Falcão e Lenísio se apresentam
na Seleção Brasileira na próxi
ma sexta-feira, 12 de setembro.
Os atletas foram convocados
para o Mundial de Futsal, que
inicia no dia 30 deste mês.

GENIELLI RODRIGUES .,
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Arena 'explode' de alegria
com milhares de pessoas
Festa começou nas arquibancadas e se estendeu pelas ruas

}J, +I'
� I

r

JARAGUÁ DO ,SUL

No último sábado a Arena

Jaraguá realmente explodiu.
Mas foi. de alegria. Homens,
mulheres, jovens, crianças e

famílias inteiras pintaram de
azul e amarelo as arquibanca
das e foram um espetáculo à

parte durante a partida que fez
da Malwee tricampeã da Liga
Futsal. Mais de dez mil pes
soas acompanharam atentas
aos lances do jogo e vibraram a

cada gol. Políticos, candidatos
e o governador do Estado, Luiz
Henrique da Silveira, também
faziam parte da entusiasmada

platéia.
Quando faltava umminuto e

meio para o apito final os torce
dores já gritavam "tricampeão",
em coro ensurdecedor. Com ch

apéu nas cores do time, camisa
da Malwee e uma bandeira fiéis
mãos, o vendedor, Cristiano
Carlos Siewerdt, 29 anos, tirava
fotos e disputava a atenção dos
ídolos. "Passamos por momen
tos difíceis. Mas ganhar é muito
emocionante para gente. Torce
dor sofre junto, xinga, grita e se

emociona. A torcida é o grande
diferencial da Malwee", co

menta como se fizesse parte da

equipe.
E faz. De acordo com

os próprios jogadores, a ar- Mais de 10,8 mil pessoas lotaram a Arena na tarde de sábado para acompanhar mais um título da Malwee

quibancada lotada contribuiu

para o placar. "A torcida aju
dou, soube explodir no mo

mento certo. Fico feliz em sa

ber que muitos jaraguaenses
vão ter um final de semana

mais feliz por causa da gente.",
afirmou o craque Falcão logo
depois da partida. Já para o

goleiro da Ulbra, Lavoisier, a

explosão de entusiasmo repre
sentou um adversário a mais.
"A torcida é mais um time
dentro da' quadra", avaliou.
.

Após o jogo o time daMalwee

percorreu as principais ruas da
cidade no caminhão do Corpo de
Bombeiros. Os jogadores foram
ovacionados pelos torcedores

que os acompanharam na car

reata e por aqueles que estavam

no centro da cidade.

O CORREIO DO POVO InTERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2008

WandérWeege
fala da vitória
JARAGUÁ DO SUL

O industrial Wandér

Weege vibrou muito com a

conquista do seu time. O em

presário profetizou a vitória
antes mesmo de começar o

jogo. Em sua camisa estavam

estampados todos os títulos
da Malwee e na parte su

perior havia: "Campeã Liga
Nacional 2008", No final da

partida ele mostrou com or

gulho a camiseta e, entusias

mando, comemorou a vitória
com os jogadores. O papel
do patrocinador na conquis
ta foi fundamental. Wandér
se reuniu com os atletas no

vestiário antes e depois do

jogo. O ala Xande revela
que em todas as decisões as

palavras de Wandér trazem
tranqüilidade aos jogadores.
"Ele sempre esteve presente
nessesmomentos marcantes.
Para o atletà que valoriza
esse comprometimento es

sas palavras de carinho são

fundamentais", comentou

Xande, que está no time da
Malwee há nove anos.

Sobre o jogo decisivo
o patrocinador descreveu
como "magnífico" e res

saltou a qualidade do time
adversário. "O que vale é a

esportividade, o pessoal da
Ulbra, da Igreja Luterana,
também foram fantásticos",
analisou.

-

Wandér Weege é mais que
o patrocinador do time, é um
dos torcedores mais anima
dos e vibra a cada lance. Para
o futuro ele promete: "ano

que vem será outro show".

GENIELLI RODRIGUES

"-
Jogadores percorreram principais ruas e foram ovacionados pelos torcedores Industrial profetizou a vitória, camiseta já tinha o tri na lista de títulosDEBORA VOLPI
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Governo deixou de investir emensino
R$ 20 bilhões que deveriam ter sido destinados à educação foram desviados
RIO DE JANEIRO

Com a. descoberta de re

servas gigantescas de petróleo
abaixo da camada de sal, na

Bacia de Santos, o presiden
te Luís Inácio Lula da Silva
prometeu mais recursos para
a educação pública. Mas os

educadores não enxergam
vontade política no Executivo

para investir no setor. Ampa
rado por um instrumento le
gal, o governo não.aplicou R$
21,533 bilhões, que deveriam
ter sido destinados à educa
ção. O valor equivale mais
da metade do orçamento do
Ministério da Educação para
2008, de R$ 38,409 bilhões,
e seria suficiente para manter
mais de 2 milhões de crian

ças matriculadas no Ensino
Médio, considerando o gasto
anual de R$ 1.004 por estu

dante, segundo dados de 2005
do Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio
nais Anísio Teixeira).

A Constituição prev€) que
o governo federal deve apli
car no mínimo 18% da receita
arrecadada com' impostos na

Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino (MDE), que inclui
gastos como remuneração e

aperfeiçoamento de professores,
infra-estrutu,ra e material didáti
co-escolar. Mas, desde 1994 vigo
ra um dispositivo - a Desvincula

ção de Recursos da União (DRU)
- quepermite ao Executivo gastar
como quiser 20% da receita com
tributos. Dessa forma, a obriga
toriedade dos 18% passou a ser

aplicada sobre o que sobra após
a desvinculação de um quinto
da arrecadação.

Desobrigado a investir, Q go
verno acabou gastando. menos
em educação. Segundo cálculo'
feito pela Campanha Nacional
.pelo Direito à Educação, com

dados do Tesouro Nacional, a

MDE não-recebeu R$ 14,783 bi
lhões de 2Q03 a 2006. Em 2007,
a perda chegou a R$ 6,750 bi
lhões, totalizando R$ 20,144
bilhões retirados da educação,
pela DRU, no governo Lula.

Segundo dados do Tribunal de
Contas de União, R$ 5,377 bi
lhões foram contigenciados do
orçamento previsto para educa-
ção nesses cinco anos. Governo do presidente Lula investiu pouco em educação, mos promete verbo do petróleo poro o setor

<'

Metalurgia reúne empresas
do setor até sexta em Joinville
A sexta edição da Metalur

gia - Feira e Congresso Inter
nacional de Tecnologia para
Fundição, Siderurgia, Forjaria,
Alumínio e Serviços - começa
hoje e vai até sexta-feira (12),
em Joinville. O evento indica
aumento de 30% em relação à
última edição, refletindo o bom

desempenho do setor. Cerca
de 400 empresas devem expor
os produtos. Destaque para o

aumento na particípação de fa
bricantes de peças e reciclagem
de alumínio. "Também haverá
expositores de softwares espe
cííícos para a área de fundição
e uma forte presença de forne
cedores de fornos", adianta Ri
chard Spirandelli, gerente de

marketing daMesse Brasil.
O evento se caracteriza

pela oportunidade de negó
cios, aprimoramento tecnoló
gico, reciclagem profissional
e réunirá expositores brasi-

leiros e estrangeiros de todos
os segmentos da cadeia produ
tiva da indústria de fundição.
Paralelo à feira, o IST/Sociesc
(Sociedade Educacional de
Santa Catarina) promove o Cin
tec Fundição 2008 (Congres
so de Inovação Tecnológica).
A novidade é o debate no dia
12, com Devanir Brichesi, pre
sidente da Abifa (Associação
Brasileira de Fundição), Luiz
Moan Yabiku Jr., vice-presi
dente da Anfavea (Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores) e di
retor da GM do Brasil, e Ali
EI Hage, conselheiro do Sin

dipeças (Sindicato Nacional
da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores). O
Cintec vai promover seis cur

sos na Sociesc, Campus Mar
quês de Olinda. As inscrições
devem ser feitas no site www.

sociesc.org.br/cíntec.

. Liberada a

consulta
.,

A Receita Federal liberou ontem a

consulta ao quarto lote de restituições do
Imposto de Renda Pessoa Física 2008,

. com 1,27 milhõo de contríbuintes, so- .

mando R$ 1,2 bilhõo. A consulta pode
ser feita no site da Receita ou pelo te
lefone 146 para saber se está no lote,
o contribuinte deve informar o número
do seu CPE O dinheiro estará disponí
vel no dia 15.:

Energia eólica
A construçóo do parque de geroçóo de

energia eólico no Bom Jardim do Serra está
previsto poro iniciar no dia 22 de setembro.
A primeiro etopo conto com quatro parques
eólicos, somado o segunda parte com seis
ÚSinas e será implontado em Águo Doce,
no Oeste de Santo Cotorina. Isso signifi
co investimento de um bilhõo e duzentos
milhões de reais.' A previsóo do compa
nhia é de que os usinas entrem em fun
ciomimento até o final de 2009.

REI)UÇÃO DO PREÇO DO LEITE
O preço médio do leiJe pago 00 produtor em agosto, referente

à produçtío de julbo, recuou 4.66%, segundo levantamento sobre o

mercado lácteo do Cepeo, da Esalq/USP. Os produtores recebemm 7t
centavos por litro, o que significo queda de 3.5 centavos por litro. A
médio nacional H%. Em SC, o reduçóo çhegou:u 7 centovos por litro.-

,

.�
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Oferta de emprego aumentaPorém mulheres e negros continuam com salários menoresBRASíLIA
Nos últimos anos, o Brasil

apresentou melhora expressi
va em indicadores importantesdo mercado de trabalho, no en
tanto, o país não conseguiu di
minuir, em níveis satisfatórios,
a exclusão social e econômica,
principalmente em relação às
mulheres e aos negros.

Apesar de representaremmais de 70% do mercado de
trabalho, mulheres e negrosainda são discriminados na
área profissional. É o que
aponta o relatório Emprego,Desenvolvimento Humano e
Trabalho Decente - A Experiência Brasileira Recente, divulgado ontem pela ONU (Organiza
ção das Nações Unidas).

A Pnad (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios),realizada pelo IBGE (Institu
to Brasileiro de Geografia Es
tatística), demonstra que, em
2006, o rendimento médio
real das mulheres não-negras
era de R$ 524,6, enquanto o
das negras era de R$ 367,2.
Já os homens negros recebe
ram um rendimento médio
de R$ 451,1, contra a remu
neração de R$ 724,4 obtida
pelos não-negros.

"No início da década de
2000 observamos uma oferta
maior de emprego, uma ge
ração maior de trabalho com
carteira assinada, além de

. uma reversão da queda dos
rendimentos obtidos com o

CONTESTADO

Partido MPLA
lidera eleição

A Comissõo Nacional Eleitoral de An
gola informou. que o partido governista(
o MPLA (Movimento Popular poro o Li
bertação de Angola), obteve 82% dos vo
tos apurados até agora nos eleições poro o

�mbléia Nacion�1, e o principal partido�a oposiçõo, Unita, obteve cerca de 10%. Os
'esultados são preliminares, e se baseiam
lm cerco de 61 % dos votos apurados. O
íder do Unita, lsoias Samakuva, contestou
resultados do eleição parlamentar do

aís, alegando que houve froude. Se
undo ele, os seções eleitorais abriram
íníe e os mesários não confirmaram o
entidade dos eleitores.

Apesar do crescimento de vagas, ONU alerta sobre desigualdade ria remuneração para mulheres e negros

(Comissão Econômica para a
América. Latina e o Caribe),Renata Baumann.

O aumento da presençadas mulheres no mercado de
trabalho - uma tendência que
se verifica desde os anos 70
no Brasil - consolidou-se nos
últimos anos. Segundo o rela
tório da ONU, esse aumento é
uma das tendências mais cla
ras de mudança na estrutura
do mercado de trabalho nas
últimas décadas, tanto no Bra
sil quanto em toda a América
Latina.
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As sombras do mercado
Renato Baumann, do Cepal,destaco que os avanços no que ele

chamo de "áreas de luz", Qão poidem esconder os ainda exlsten
.tes "àrees de sombra·", em relação
00 mercado de trabalho no Brasil.

"É inegável que houve aumento
do participação �.e mulheres e
negros. Também houve aumento.

do remuneração desses dois gru
pos, mos não o pónto de termos o
eqüidade". .

McCain avança
nas pesquisas
WASHINGTON

O candidato republica
no à Presidência dos Esta
dos Unidos, John McCain,
entrou na reta final da dis
puta pela Casa Branca com

vantagem, segundo pes
quisa do instituto Gallup
e do jornal USA Today.A

. sondagem mostra Me
Cain com uma diferençade quatro pontos para o
candidato democrata, Ba
rack Qbama, após o final
da convenção do Partido
Republicano e o forte dis
curso da candidata a vice,
a governadora do Alasca,
Sarah Palin. O república
no aparece com 50% das
intenções de voto, en

quanto 46% dos eleitores
optam por Obama.

. Vinte e nove por cento
dos entrevistados disseram
que a escolha de Palin, governadora conservadora do
Alasca, como vice de Me
Cain os deixou mais propensos a votar na chapa
republicana em 4 de no
vembro.

Ao mesmo tempo, 21%
observaram que a escolha
torna mais improvável seu
voto em McCain. Com re

lação ao senador JosephBiden, escolhido por Ba
rack Obama como com

panheiro de chapa, 14%
disseram que a escolha os
deixou mais inclinados a
votar nos democratas, re
vela a mesma sondagem.Sete por cento disseram
se menos propensos a vo
tar em Obama por causa
da escolha de Biden.

trabalho. Isso ocorreu em um
cenário de crescimento eco
nômico. No entanto, ainda há
uma distância significativa em
relação à remuneração, con-

siderando os fatores de raça
e gênero, e isso não condiz
com a condição' de trabalho
deéente", explica o diretor do
escritório no Brasil da Cepal

.

(
!

Com Sarah, McCain melhora
nos pesquisas

__.._-----

HAITI c

ENTREVISTA
.

Sucessor pode ser

mulher, diz Lula

CHUVAS DEIXAM PESSOAS ILHADAS

Em entrevisto exclusivo publicadoontem, o presidente luiz Inácio lula do
Silvo disse 00 jornal argentino "Clarín"

'" que vai escolher seu sucessor e "é mui
to possível que seja uma mulher", sem
citar nomes.O presidente disse ainda
confiar que vai eleger seu sucessor, por
que acredito que o país chegará o 2010.
- ano dos eleições -, em uma situaçãomuito confortável."Ouem quer que seja
meu sucessor vai ter um problema sério:
lerá que fazer mais que um metalúrgico.Não poderá passar o história como alguém
que fez menos que um tomeiro mecânico",disse lula, 00 comentar suo sucessõo.

Pessoas esperam poro cruzar brio D1l borco 'ln Tombe' após o ponteter sido destruído pelo alagamento em Mireba'lais, cerco de 60 quilômetros de Porto Príncipe. A severo inundação deixou centenas de mortos emilhares de pessoas sem alimentos: O Haiti enfrentou quatro tempestadesseveros em menos de quatro sémanas
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� O CORREIO DO POVO
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WWW.vw.com.br. Financíamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculos Automotores).
Ofertas validas até 09/09/2008 ou enquanto durarem os estoques. o que ocorrer primeiro. Fax City 1.0 2 portas Total Flex Unha 2009, com preço promocional a vista a partir de R$ 29.690,00. Garantia de 3 anos para a linha VW
DBJ09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos demotor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de
manutenção.lmagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamente com os modelos ofertados.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000

A segurança é responsabilidade de todosm
A solidariedade voltada à segurança de uma comunidade
é tão importante quanto as próprias ações de policiamento.Em Santa Catarina, a atitude solidária e preventiva da populaçãotem promovido a melhora dos índices de segurança.

PRAnQUEASEGURANÇASOUDÁRIA EM SUACOMUNIDADE.

Conheça alguns dos nossos programas e participe: �titudes de prevenção:
Vizinho Solidário
Quando se ausentar, informe a um vizinho de sua confiança. Antes desair, certflque-se de �ue as portas e janelas estão trancadas.

CONSEG
Conselho Comunitário de Segurança.
O CONSEG promove o policiamento comunitário nos bairros, aproximandoe integrando a policia à população. Santa Catarina conta com 282 Conseg's.Saiba como partlclpar: (48) 4009-9813. Motorista SoUdario

Procure ir a festas na companhia de amigos. Escolha sempre alguémque não tenha bebido para dirigir na volta para casa.
Secfttemde
EsladOda
Segumeça PeíblCcae
D�d3CItf�
WlVi1·!SSP· se gov. br

PROERD
Programa Educacional de Resistência às Oregas e à Violência.
Incentive a participação de selffilho no PROERD. Ele é voltado
aos alunos das escolas públicas e particulares de todo o Estado.Acesse www.pm.sc.gov.br/proerd

TELEFONES ÚTEIS:
POI.]CIA MILITAR·· 190.
DISQUE DENÚNCIA Di'. POliCIA CIVIL- 181

C}M'f!'r.O do Est e âo

�TlOIfABUN
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